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Summary 

Historically, real property law has been separated from the rules applicable 
to movables. One of the main reasons for legislatively separating the two is 
that the real property purchase is regarded a typical example of a non-
generic purchase (specieköp). To many people, the real property purchase is 
one of the most important and major business deals they will ever make in 
their life. Considering the fact that a real property represents high values, in 
addition to the continuous increase of the number of real property 
transactions taking place every year, the number of potential plaintiffs, 
willing to initiate a lawsuit in case any dispute arises, is enormous. Disputes 
concerning material defects (faktiska fel), which are regulated by ch. 4 sec. 
19 Land Code have proven to take up a considerable part of the total annual 
amount of disputes.1

                                                
1 SOU 1987:30, s. 55f. 

 The allocation of liability between the purchaser and 
the vendor, known as the obligation to inspect and the obligation to inform, 
falls within the scope of case law, and is to be clarified by case law. 
However, the different interpretations of the judicial decisions made by the 
Swedish Supreme Court (Högsta domstolen) have substantially varied. In 
attempt to eliminate any obscurity in this regard, alterations in the Land 
Code have been made. The latest alteration, made in 1990, resulted in the 
codification of the buyer’s obligation to inspect, by a second paragraph in 
ch. 4 sec. 19 Land Code. Consequently, a fairly suitable balance of the 
interests between the purchaser and the vendor has been established, as The 
Supreme Court has confirmed the obligation to inspect being the starting 
point when to decide who of the parties should be held liable for defects in 
the real property. However, the scope of the obligation to inform has not yet 
been clarified through case law. Since the beginning of the 1960’s, The 
Supreme Court has delivered several judicial decisions concerning the 
obligation to inform. These decisions have been subjected to interpretation 
by legal writers. The writers can be divided into groups, where the first one 
claims that case law has established a general obligation to inform for the 
vendor, whereas the second group claims the exact opposite. The first group 
mainly relies on the latest judicial decision made by The Supreme Court, 
NJA 2007 p. 86, to support their opinion. Nevertheless, as this essay will 
demonstrate, there is reason to question whether the matter has been 
clarified. Among the writers who remain skeptical to the statement that The 
Supreme Court should have established a general obligation to inform, there 
are those who even claim that this judicial decision is of little precedential 
value, if any at all. In their ambition to clarify the scope and meaning of the 
obligation to inform, many writers turn their eyes to the Nordic 
neighbouring countries, where a public inspection procedure is common 
practice. Unlike Swedish real property law, the starting point is the opposite 
when to decide who of the parties should be held liable for defects in the 
real property. In this aspect, the following essay will aim at describing the 
nature of such a procedure and describe what future influence it may have 
on the obligation to inform and its meaning in Swedish real property law. 
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Sammanfattning 

Fastighetsköpet och de bestämmelser som blir tillämpliga i samband med 
detta har historiskt sett utgjort ett regelverk separerat från det som gäller vid 
köp av lös egendom. En av de främsta anledningarna bakom denna 
uppdelning är att fastighetsköpet typiskt sett betraktas som ett så kallat 
specieköp. För många människor utgör fastighetsköpet sannolikt en av de 
största och mest betydelsefulla affärsuppgörelserna i livet. Mot bakgrund av 
de höga värden som en fastighet representerar, i samband med att antalet 
överlåtelser som äger rum varje år knappast kommer att minska med en 
alltjämt växande befolkning, kan man snabbt räkna ut att antalet personer 
som är villiga att processa, vid den händelse att tvist skulle uppstå, är ganska 
många. Just tvister rörande faktiska fel under åberopandet av 4:19 § JB har, 
sedan införandet av Jordabalken, visat sig uppta en ansenlig del av det totala 
antalet civilrättsliga tvistemål varje år.2

Säljarens upplysningsplikt och omfattningen av denna är emellertid 
fortfarande oklar. Denna fråga ligger fortfarande i rättstillämparens händer. 
Sedan början av 1960-talet har Högsta domstolen avgjort ett flertal fall som 
berör säljarens upplysningsplikt, vilka har blivit föremål för tolkning inom 
doktrin. Detta har delat upp författarna i två läger, där det ena menar att 
Högsta domstolens rättspraxis ger stöd för att säljaren har en generell 
upplysningsplikt medan det andra hävdar motsatsen. Den förstnämnda 
gruppen stöder sig främst på det senast avgjorda fallet NJA 2007 s. 86. Som 
nedanstående framställning kommer att visa finns det emellertid anledning 
att ifrågasätta om rättsläget verkligen har blivit klarare i och med domen. 
Bland de författare som ställer sig skeptiska till att Högsta domstolen skulle 
ha slagit fast en generell upplysningsplikt för säljaren finns det de som till 
och med hävdar att domen har mycket lite eller rentav inget prejudikatvärde 
alls. I sin strävan mot ökad klarhet kring upplysningsplikten och dess 
betydelse vänder många författare blicken mot våra nordiska grannländer, 
där man på vissa håll sedan länge tillämpar ett allmänt 
besiktningsförfarande, där felbedömningen tar sin utgångspunkt i säljarens 
upplysningsplikt istället för köparens undersökningsplikt. Nedanstående 
framställning kommer i denna del redogöra för hur ett sådant 
besiktningsförfarande går till, samt vilken betydelse ett sådant förfarande 
kan få för upplysningsplikten och dess betydelse i svensk rätt i framtiden.  

 Den ansvarsfördelning som gäller 
mellan köparen och säljaren, och den undersökningsplikt respektive 
upplysningsplikt som åvilar dem, har alltjämt ankommit på 
rättstillämpningen att klargöra. Högsta domstolens avgöranden har 
emellertid tolkats på olika sätt i doktrinen, vilket gjorde att man delvis sökte 
klargöra rättsläget genom den lagändring som ägde rum år 1990, vilken 
ledde till en kodifiering av köparens undersökningsplikt i form av ett andra 
stycke i 4:19 § JB. I rättspraxis har således en någorlunda förutsebar 
avvägning mellan köparens och säljarens intressen utkristalliserats, där 
Högsta domstolen slagit fast att det är köparens undersökningsplikt som 
bildar utgångspunkten för felbedömningen.  

                                                
2 SOU 1987:30, s. 55f. 



 3 

Förord 

Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till de personer som har 
bidragit med värdefulla förslag och kommentarer till denna uppsats och 
stöttat mig genom författandet av densamma. 
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval 

 
”Börjar det inte bli dags att köpa hus snart?” En högst förväntad fråga i ett 
land där över en femtedel av befolkningen bor i villa.3 Av våra totala 
konsumtionsutgifter lägger vi svenskar nära en tredjedel av dessa på 
boendet, vilket är en relativt hög siffra i jämförelse med de europeiska 
grannländerna.4

   Min egen passion för fastigheter omfattar villor i största allmänhet - gamla 
sådana i synnerhet. Jag är dock väl medveten om att den sortens förkärlek 
för gamla hus kan bli kostsam om man tittar för djupt in de charmiga gamla 
blyglasförsedda fönstren och inte lyssnar till förnuftets röst som talar om 
knirrande golv och fuktfläckar på tapeten. Att veta vilka krav som ställs på 
en i egenskap av köpare samt vad man har fog att förvänta sig vid 
undersökningen av en fastighet är något som alla fastighetsköpare borde ha 
kunskap om, men som många tyvärr saknar. Vad som är minst lika viktigt, 
men som det inte talas lika mycket om i samband med fastighetsköp, är vad 
som förväntas av säljaren i form av vilket ansvar som kan åläggas 
honom/henne med anledning av de upplysningar som han/hon lämnar (eller 
inte lämnar) till köparen. Läget förbättras inte ytterligare av att det i dessa 
frågor råder oenighet i domstolarna och bland våra främsta författare inom 
doktrinen.  

  Av dessa siffror att döma kan man ganska snabbt 
konstatera att boendefrågan är högst central och betydelsefull för oss 
svenskar, och för många människor är fastighetsköpet sannolikt en av livets 
största och viktigaste affärsuppgörelser.  

    Kunskap om vilka förväntningar som gällande rätt uppställer för dessa 
aktörer är a och o för att undvika tvister och bidrar dessutom till att parterna 
får en mer realistisk approach till fastighetsköpet där både köparen och 
säljaren ges större möjligheter att redan i förväg minimera risken för 
efterföljande obehagliga överraskningar och känna att de sluter ett avtal på 
ekvivalent grund.  
   Det är mot bakgrund av detta som ambitionen till det tema som 
nedanstående framställning avser att behandla har vuxit fram, nämligen att, 
med de faktiska felen som bakgrund, redogöra för köparens 
undersökningsplikt och dess relation till upplysningsplikten, samt närmare 
utreda säljarens upplysningsplikt och dess vara eller icke-vara, och därmed 
förknippade frågor.  
 
 

                                                
3SCB: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011A01_BR_09_A01BR1101.pdf , 
2011-04-06, kl. 14:02. 
4Boverket: http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Boendeekonomi/ , 2011-04-
06, kl. 14:27. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011A01_BR_09_A01BR1101.pdf�
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Boendeekonomi/�
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1.2  Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med framställningen är att på ett rättsdogmatiskt sätt beskriva 
köparens undersökningsplikt i 4:19 § 2 st JB och dess relation till säljarens 
upplysningsplikt, samt på ett djupare plan söka utreda och analysera 
säljarens upplysningsplikt. De frågeställningar som uppsatsen syftar till att 
besvara är bl.a.: 

• Vilken omfattning har undersökningsplikten? 
• Kan en generell upplysningsplikt sägas existera överhuvudtaget? 

Om man ponerar att säljaren har en sådan upplysningsplikt, vad 
omfattar denna i så fall?  

• Vilken relation har undersökningsplikten och upplysningsplikten till 
varandra?  

 
 

1.3 Metod och material 

 
Jag kommer i nedanstående framställning att använda mig av traditionell 
rättsdogmatisk metod i syfte att söka besvara de frågeställningar som 
presenterats under ovanstående kapitel 1.2. Detta innebär att jag främst 
kommer att studera lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom 
området. I min deskriptiva redogörelse av undersökningsplikten och dess 
omfattning bjuds det i samtliga ovanstående rättskällor en uppsjö av 
material.  
   De frågor som är förknippade med säljarens upplysningsplikt är däremot 
betydligt mer styvmoderligt behandlade och här är det, i brist på uttrycklig 
reglering i lagtext, främst i rättspraxis och doktrin jag kommer att söka efter 
svaren. Läsaren kommer att upptäcka att det på vissa håll råder delade 
meningar inom doktrinen, dels avseende tolkningen av Högsta domstolens 
avgöranden, dels kring det materiella innehållet av vad som utgör gällande 
rätt. Min ambition i detta avseende är att lyfta fram och redogöra för dessa 
olika åsikter och låta dem bilda utgångspunkt för de efterföljande analyser 
som ämnet inbjuder till.  
   Vad gäller urvalet av material kan ytterligare något sägas: Eftersom tvister 
om fel i fastighet har upptagit en stor del av det totala antalet civilrättsliga 
tvistemål i stort sett ända sedan Jordabalkens införande finns det av 
naturliga skäl otaliga böcker, rättsfall, artiklar m.m. att tillgå. Min 
framställning tar främst sikte på att beskriva och analysera säljarens 
upplysningsplikt som aktualiseras i och med relevansbedömningen i 4:19 § 
JB, utifrån gällande rätt. Någon komparativ studie mellan äldre rätt och nu 
gällande rätt är med andra ord inte avsedd annat än i den mån det tjänar som 
nödvändig bakgrundsinformation för att kunna förklara innebörden av nu 
gällande rätt. I käll- och litteraturförteckningen i kapitel 6 och 7 finner 
läsaren ett urval av böcker, artiklar och rättsfall där somliga är relativt nya 
medan somliga har några år på nacken. Åldern till trots är dessa källor, 
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enligt min mening, fortfarande relevanta för ämnet och bidrar till att 
klargöra ovan nämnda frågeställningar kring säljarens upplysningsplikt. 
 

1.4 Avgränsningar 

 
Nedanstående framställning syftar främst till att deskriptivt redogöra för 
köparens undersökningsplikt och dess relation till säljarens 
upplysningsplikt, samt beskriva och analysera säljarens upplysningsplikt vid 
fastighetsöverlåtelser som äger rum mellan två privatpersoner där den 
förvärvande parten avser att använda fastigheten för huvudsakligen privat 
bruk. Framställningen kommer således inte att behandla överlåtelser mellan 
två näringsidkare eller mellan en näringsidkare och en konsument, eller 
överlåtelse av industrifastigheter eller fastigheter som inte omfattas av JB:s 
regler. Fastighetsöverlåtelser som avser fastigheter som är belägna utanför 
Sveriges gränser exkluderas också.  
   Inte heller de regler om felansvar som gäller för mäklare, besiktningsmän 
och andra sakkunniga kommer att bli föremål för utredning i denna 
framställning.  
   För att kunna bereda plats åt framställningens huvudtema och analysera 
detta på djupet kommer de kapitel som bl.a. behandlar säljarens felansvar, 
konkret felstandard, abstrakta faktiska fel o.s.v., endast att behandlas så 
ingående som krävs för att framställningens huvudtema ska te sig begripligt 
för läsaren.  
 

1.5 Disposition 

 
Framställningen tar sin början i kapitel 2, där en kort bakgrund ges. Kapitlet 
redogör kort för säljarens felansvar före och efter nya JB:s ikraftträdande, de 
presentationsmodeller som används vid fastställandet av felansvaret, de 
olika feltyperna; konkreta och abstrakta faktiska fel, samt en kort 
redogörelse av bestämmelserna kring relevans och påföljder. 
    Syftet är att med hjälp av historiska tillbakablickar kunna förstå 
rättsutvecklingen mot nu gällande rätt, samt förse läsaren med nödvändig 
bakgrundsinformation, så att framställningens huvudtema ter sig begripligt.  
   Köparens undersökningsplikt återfinns i kapitel 3. Ambitionen med detta 
kapitel är att på ett överskådligt sätt tydliggöra dels vad som gäller 
beträffande köparens undersökningsplikt i allmänhet, dels själva 
omfattningen av denna i ”normalfallet”, när den är utökad, och när den är 
reducerad. Det är min ambition att ge läsaren en någorlunda heltäckande 
bild av undersökningsplikten och dess omfattning i ovan nämnda 
situationer, för att på så sätt skapa en känsla för hur den avvägning mellan 
undersökningsplikten och upplysningsplikten går till som kommer att bli 
föremål för utredning och analys inom ramen för framställningens 
huvudtema. 
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   Efter att jag noggrant gått igenom undersökningsplikten går jag i kapitel 4 
över till att närmare utreda och analysera upplysningsplikten. 
    Det är i detta kapitel som det mest omfattande utrednings- och 
analyseringsarbetet kommer att äga rum. Kapitlet inleds med en kort allmän 
bakgrund innan jag ger mig i kast med själva sakfrågorna. För att kunna ge 
en så mångsidig och heltäckande bild av upplysningsplikten som möjligt har 
jag, i syfte att försöka ”ringa in” detta svåröverskådliga område, valt att 
angripa det utifrån tre huvudsakliga utgångspunkter: förarbetena, och då 
främst utifrån SOU 1987:30 och prop. 1989/90:77, rättspraxis och doktrin.  
   På grund av den särskilt stora uppmärksamhet som givits rättsfallet NJA 
2007 s. 86 och det faktum att detta fall väsentligen berör frågan om säljarens 
upplysningsplikt har jag valt att behandla detta mer ingående under en egen 
underrubrik (4.5). Här kommer jag att redogöra för den kritik som har 
riktats mot domen och hur denna kritik har bemötts, samt analysera 
utgången av fallet och argumenten i den efterföljande debatten. Jag kommer 
inom ramen för denna analys även att framlägga mina egna synpunkter i 
frågan. 
   Framställningen avslutas med en sammanfattande analys av 
undersökningsplikten och dess relation till upplysningsplikten och närmare 
om upplysningsplikten och därmed förknippade frågor i kapitel 5. Här knyts 
de lösa trådarna samman i syfte att förse läsaren med en någotsånär 
överskådlig bild av det rådande rättsläget. Även i denna del kommer jag att 
framlägga mina egna reflektioner och synpunkter. Några ord om hur 
framtiden eventuellt kan komma att te sig ska också sägas. 
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2. Allmänt om felansvaret 

 

2.1 Inledning 

 
Den äldre Jordabalken i 1734 års lag (före år 1970) utgick från den allmänna 
grundsatsen att det skriftliga köpeavtalet utgjorde hela avtalsinnehållet och 
ålade säljaren endast ett felansvar för åtaganden som gjorts inom ramen för 
detta d.v.s. endast för skriftliga utfästelser. Som exempel på sådana kan 
nämnas uppgifters riktighet ifråga om areal och hyresinkomster. Felansvaret 
utvidgades sedermera i praxis till att omfatta även fel som säljaren haft 
vetskap om, oaktat om säljaren gjort någon skriftlig utfästelse eller inte 
(svek). Om ingen av dessa situationer var för handen kunde säljaren inte 
åläggas något felansvar.5

   Rättsläget ändrades när den nya JB trädde i kraft den 1 januari år 1972. 
Reglerna om faktiska fel infördes i 4:19 § och kom att få följande lydelse: 

 

”Avviker fastigheten från vad som kan anses utfäst eller från vad som köparens 
eljest, utan att fall som avses i 16-18 §§ föreligger, med hänsyn till 
omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet, äger 12 § motsvarande 
tillämpning. Ersättning för skada skall dock utgå endast om avvikelsen avser 
egenskap som kan anses utfäst eller säljaren förfarit svikligt”. 
   Syftet med lagändringen var att förbättra köparens ställning genom att 
ålägga säljaren ett ansvar även för abstrakta fel, d.v.s. inte bara för sådant 
som säljaren utfäst skriftligen eller svikligen förtigit utan även för 
avvikelser från sådan ”normal standard” som köparen kan anses ha rätt att 
kräva.6

   Lagberedningen motiverar utvidgningen av säljarens felansvar i 
förarbetena med att ”[d]et knappast [är] tillfredsställande för rättskänslan, 
att säljaren skall vara fri från ansvar bara därför att han inte gjort någon 
utfästelse. Köparen måste […] ha bedömt fastighetens värde som om 
felaktigheten inte förefunnits och på grundval av denna värdering godtagit 
det begärda priset. Genom felaktigheten har ett missförhållande uppkommit 
mellan pris och värde, en avvikelse från den naturliga grundvalen för 
affärsuppgörelsen”.

 

7

 
  

   Utgångspunkten för felbedömningen var emellertid densamma även efter 
1970 års lagändring d.v.s. att ”fastigheten säljes sådan den är och att […] 
köparen för att trygga sig får verkställa undersökning. Men för vad säljaren 
kan anses ha utfäst svarar denne. Vidare är säljaren ansvarig för att 
fastigheten är sådan som köparen äger räkna med på grund av vad som 
avhandlats vid köpet. Men härutöver har säljaren ett ansvar, när en 
bristfällighet föreligger beträffande något som ej berörts vid köpet, såvitt 
                                                
5 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 54, och Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 214. 
6 Cervin, Fastighetsköpet, s. 53ff. 
7 Prop. 1970:20 B, s. 211. 
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bristfälligheten är sådan att köparen enligt sakens natur ej haft anledning 
räkna med den och ej heller bort upptäcka den vid undersökning”.8

 
 

   Sammanfattningsvis innebär lagändringen att säljaren, i likhet med äldre 
JB:s regler, svarar för vad han har utfäst, med den skillnaden att 
utfästelserna, efter 1970 års lagändring, även kan vara muntliga. Säljaren 
ansvarar också för brister som avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet. Hit räknas även brister som inte berörts i samband med 
köpet, men som köparen vid en med tillbörlig noggrannhet utförd 
undersökning inte bort upptäcka, de så kallade dolda felen. Utgångspunkten 
för felbedömningen förblev dock densamma, d.v.s. att en fastighet säljs 
sådan den är och att köparen därmed får trygga sig genom att undersöka 
densamma.9

   Reglerna om faktiska fel ändrades återigen år 1990 och fick nu följande 
lydelse: 

 

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad 
som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva 
köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten 
beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från 
vad säljaren får anses ha utfäst. 
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, 
den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid 
köpet”. 
   Resultatet blev en uppspaltning av paragrafen i dels den huvudregel som 
återfinns i 4:19 § första och andra stycket, dels i en reklamationsregel i 
4:19a §, en preskriptionsregel i 4:19b §, och en regel om tvingande 
konsumentskydd i 4:19d §. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 1991.10

   Införandet av ett andra stycke i 4:19 § JB innebar en kodifiering av 
köparens undersökningsplikt. Detta var emellertid ingen nyhet i sak, då 
köparens undersökningsplikt redan före 1990 års lagändring ansågs bilda 
utgångspunkten för felbedömningen. Lagändringen syftade endast till att 
redaktionellt förtydliga lagstiftarens syfte bakom 4:19 § JB. Den rättspraxis 
som vid tidpunkten för lagändringen redan var etablerad förlorade därmed 
inte sin aktualitet.

 

11

2.2 Metoder för fastställandet av säljarens 
felansvar  

 

 
Felreglerna är de viktigaste och mest komplicerade reglerna i 4 kap JB. De 
har över åren genomgått ett flertal ändringar, där det främsta syftet har varit 
att förtydliga dessa.  
                                                
8 Prop. 1970:20 A, s. 220. 
9 Cervin, Fastighetsköpet, s. 53f. 
10 Cervin, Fastighetsköpet, s. 54f. 
11 Prop. 1989/90:77, s. 39 och Cervin, Fastighetsköpet, s. 54f. Jfr Grauers, Fastighetsköp, s. 
192. 
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   Inom doktrin råder det delade meningar om hur, och i vilken ordning 
felreglerna ska presenteras. Man talar här om att det finns olika 
presentationsmodeller för felproblemen. Slutresultatet blir emellertid i stort 
sett detsamma oavsett vilken presentationsmodell man använder sig av.       
Likväl kan det vara av betydelse hur och i vilken ordning man redogör för 
felproblemen.12

 
   

   Folke Grauers förespråkar den så kallade tvåstegsmodellen vid 
fastställandet av felansvaret - en modell som från början introducerades av 
Knut Rodhe.13 Modellen består av två moment, felbedömningen och 
relevansbedömningen. Felbedömningen utgör det första steget, och syftar 
till att avgöra vilken standard som köparen har rätt att kräva att fastigheten 
har vid köpet, och om fastigheten avviker från denna standard på konkret, 
alternativt abstrakt grund. Om så är fallet föreligger ett fel i köprättslig 
mening.14

 
  

   Om felbedömningen lett till att ett fel i rättslig mening kan konstateras går 
man vidare till steg två, relevansbedömningen. För att ett fel ska anses vara 
relevant måste köparen kunna göra åtminstone någon påföljd gällande.   
      Relevansbedömningen kompliceras av det flertalet omständigheter som 
ska tas hänsyn till i det här ledet. Förutom köparens undersökningsplikt 
måste man även ta hänsyn till omständigheter som reklamation, preskription 
och påföljdsfriskrivningar. Om köparen borde ha upptäckt felet vid en med 
tillbörlig omsorg utförd undersökning, om reklamation inte skett eller sker 
för sent, om preskription har inträtt eller om säljaren på ett giltigt sätt 
friskrivit sig från anspråk från köparen, är felet inte relevant och köparen 
kan således inte hålla säljaren ansvarig. Observera att felet lika fullt är ett fel 
även om det skulle visa sig sakna relevans. Gränsen mellan konkret och 
abstrakt standard sammanfaller i övrigt med gränsen mellan tolkning och 
utfyllning.15

   Grauers tvåstegsmodell utmanas inom doktrin av vad han kallar ”den 
andra metoden”, vilken går ut på att felbedömningen tar sin utgångspunkt i 
köparens undersökningsplikt.

  

16

 
  

   I valet av presentationsmodell framstår tydlighet och konsekvens som en 
klar fördel, inte minst i längre framställningar. Att metoden är lättillgänglig 
och fyller sitt syfte genom att bistå författaren med en fast norm att placera 
in övriga inte sällan svårutredda spörsmål i, så att läsaren på ett strukturerat 
sätt kan få dessa klargjorda för sig, är av grundläggande betydelse. Det är 
mot denna bakgrund som jag föredrar Grauers tvåstegsmodell, då denna 
erbjuder just konsekvens, tydlighet och ett strukturerat upplägg. 
 
 
 

                                                
12 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. 
13 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s. 214. 
14 Grauers, Fastighetsköp, s. 132f. 
15 Grauers, Fastighetsköp, s. 133. 
16 Se Victorin & Olsen, Recension av Folke Grauers Fastighetsköp, s. 355-359. 
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2.3  Konkreta fel 

 
Säljarens ansvar för konkreta fel finner vi som ovan framgått i 4:19 § JB 1st. 
Stycket kan emellertid delas in i två led17

   I 4:19 § JB 1 st. 1:a ledet anges att ett konkret fel föreligger ”[o]m 
fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet”

, som vart och ett tar sikte på två 
skilda feltyper, nämligen konkreta fel i första ledet, och den abstrakta 
feltypen faktiska fel i andra ledet. Eftersom detta kapitel endast behandlar 
feltypen konkreta fel är det enbart det första ledet som är av intresse i den 
här delen av framställningen.  

18

I förarbetena uttrycker man detta genom att säga att ett konkret fel föreligger 
för det fall att en fastighet ”avviker från vad som [säljaren] får anses [ha] 
utfäst”.

.  

19 Det som kan anses vara utfäst utgör således det man brukar kalla 
för konkret standard.20

   De viktigaste typerna av konkret standard är uttryckliga garantier och 
enuntiationer.  

  

   För att en uttrycklig garanti ska anses vara för handen måste säljaren på ett 
otvetydigt sätt garantera att exempelvis vissa arealuppgifter stämmer, att 
huset byggts med erforderligt bygglov, att taket inte läcker in etc. En garanti 
kan även leda till att köparens undersökningsplikt bortfaller helt eller 
delvis.21

   En avvikelse från konkret standard föreligger även i de fall där säljaren 
har lämnat preciserade uppgifter utan att för den skull uttryckligen 
garanterat något. En sådan uppgift brukar kallas för enuntiation

 

22 och 
innebär i princip att säljaren har gjort en utsaga som är mer preciserad än 
allmänt lovprisande, men utan att säljaren uttryckligen påtagit sig ett ansvar 
för dess riktighet. Uppgiften måste emellertid vara ägnad att inge tillit hos 
köparen att fastigheten ”ej är behäftad med fel eller till att den eljest är för 
honom av nöjaktig beskaffenhet”.23

   Med enuntiation jämställs även sådant ”positivt uppträdande [p]å 
säljarens sida” t.ex. att utvisa var gränserna för en fastighet går.

  

24

 
 

   Utfästelserna omfattas inte av något formkrav och kan således vara både 
muntliga och skriftliga. Det krävs inte att säljaren lämnar en uttrycklig 
garanti för att en utfästelse ska anses föreligga. I förarbetena uppställs 
emellertid ett relativt strängt precisionskrav på de uppgifter som säljaren 
lämnar och uppgifter vars innebörd enbart kan ses som allmänt lovprisande 
räcker således inte.25

                                                
17 Se t.ex. utredningens specialmotivering i SOU 1987:30, s. 87. 

 

18 4 kap 19 § JB cit.  
19 Prop. 1989/90:77, s. 38. 
20 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. 
21 Grauers, Fastighetsköp, s. 146f.  
22 Karlgren var den som introducerade begreppet. Se vidare i Karlgren, Felansvaret vid 
fastighetsköp, s. 27. 
23 Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 27. 
24 Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 27. 
25 Prop. 1989/90:77, s. 59. Jfr Grauers, Fastighetsköp, s. 145.  
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    Gemensamt för uttryckliga garantier och enuntiationer är att de, utöver 
rätten till prisavdrag och att häva köpet, berättigar köparen till skadestånd 
och dessutom reducerar undersökningsplikten.26

 
 

2.4  Abstrakta faktiska fel 

 
Felbedömningen vid konkret standard tar, som nämnts i föregående kapitel, 
sin utgångspunkt i parternas avtal. Om detta inte ger någon vägledning 
beträffande vilken standard som köparen har rätt att kräva får man gå vidare 
till reglerna om abstrakt felstandard.27

 
 

   Frågan man ställer sig inom den abstrakta felbedömningen är om 
fastigheten avviker från vad köparen har fog att förutsätta vid tidpunkten för 
köpet. Bedömningen avser sådana egenskaper som parterna inte har kommit 
överens om i avtalet, men som köparen ändå har rätt att förvänta sig att 
fastigheten har. 
   Att konstruera en abstrakt normalstandard är inte oproblematiskt. 
Eftersom ett fastighetsköp är ett typexempel på ett så kallat ”specieköp” 
kommer bestämmandet av vad som utgör ”normal standard” alltid att bero 
på vad för slags fastighet det rör sig om, och variationen kommer därmed att 
bli lika stor som antalet fastighetstyper, d.v.s. mycket omfattande.  
   Vad en köpare har rätt att förvänta sig av fastigheten kommer således i 
stor utsträckning att bero på vad han/hon avsett att använda fastigheten till.  
   För en köpare av en jordbruksfastighet är jordmånens kvalitet sannolikt av 
stort intresse medan en köpare av en hästgård troligtvis är mer intresserad av 
att fastigheten verkligen går att använda till det avsedda ändamålet än att 
jordmånen är bra.28

 
 

   Det är mot bakgrund av den omfattande spännvidden inom det ”normala” 
som det är svårt att utmejsla några tydliga rekvisit för regeln. Grauers anför 
dock att ett allmänt krav som bör kunna uppställas är att ”det rör sig om en 
avvikelse som verkligen [inverkar] på fastighetens marknadsvärde”29. Om 
någon sådan inverkan inte kan konstateras rör det sig inte om ett fel i rättslig 
mening.30

 
  

   Sedan man gjort själva felbedömningen, d.v.s. tagit hänsyn till om 
fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, går man 
vidare till relevansbedömningen. Det är här ansvarsfördelningen mellan 
parterna kommer in i bilden. Felets relevans blir i detta avseende beroende 
av om felet kan anses vara upptäckbart eller inte. Risken för att ett fel inte 
anses upptäckbart vilar i allmänhet på köparen.31

                                                
26 Prop. 1989/90:77, s. 59. Jfr Grauers, Fastighetsköp, s. 145. 

 

27 Grauers, Fastighetsköp, s. 162. 
28 Grauers, Fastighetsköp, s. 197. 
29 Grauers, Fastighetsköp, s. 198. 
30 Grauers, Fastighetsköp, s. 198. 
31 Grauers, Fastighetsköp, s. 202. 
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2.5  Relevans och påföljder 

2.5.1 Relevans 

 
Den relevansbedömning som görs vid avvikelser från såväl konkret som 
abstrakt standard fordrar att köparen, för att felet ska anses relevant, 
reklamerar inom skälig tid enligt JB 4 kap 19a § 1 st. På frågan om vad som 
utgör ”skälig tid” får man ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet samt vilken ställning köparen har.32

   Det finns inget formkrav för reklamationen . Det måste framgå att 
”köparen vill göra felanspråk gällande”, där ”ett lägsta krav är att felet 
närmare beskrivs”.

 

33

   För det fall säljaren har handlat svikligt eller i strid mot tro och heder 
anses felet vara relevant, oaktat att köparen underlåtit att reklamera eller 
reklamerat för sent, enligt JB 4 kap 19a § 2st. Preskription inträder tio år 
efter det att köparen tillträtt fastigheten, enligt JB 4 kap 19b §.

 

34

   Vid förekomsten av uttryckliga garantier finns en presumtion för att 
avvikelsen är relevant oaktat att köparen borde ha förstått att fastigheten 
avvek från den konkreta standarden. Ett undantag från denna presumtion är 
de fall där köparen ”klart inser” att den av säljaren lämnade garantin inte 
stämmer med verkligheten.

 

35

   Relevansbedömningen avseende enuntiationer är mer komplicerad. För att 
bedöma huruvida en enuntiation är relevant eller inte får man utifrån en 
helhetsbedömning söka utreda i vad mån köparen känt till avvikelsen eller 
inte. Ju tydligare och mer preciserade uppgifter som säljaren har lämnat, 
desto svårare blir det för köparen att visa att han/hon saknat insikt om 
avvikelsen, medan opreciserade och otydliga uppgifter, eller uppgifter som 
endast framkallar vaga misstankar hos köparen, sannolikt anses tala för att 
köparen saknat insikt om felet och att det därmed är relevant.

 

36

 
  

2.5.2 Påföljder 

Om man vid en relevansbedömning kommer fram till att felet är relevant 
kan köparen göra följande påföljder gällande: hävning37, prisavdrag och 
skadestånd om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunde 
förutsätta. 38

                                                
32 Grauers, Fastighetsköp, s. 155. 

 

33 Grauers, Fastighetsköp, s. 156. 
34 Grauers, Fastighetsköp, s. 156f. 
35 Grauers, Fastighetsköp, s. 157. 
36 Grauers, Fastighetsköp, s. 157. 
37 Hävning förutsätter att felet är väsentligt, se 4:19 § JB. 
38 Grauers, Fastighetsköp, s. 158. 
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 3.Köparens undersökningsplikt 

3.1 Allmänt om köparens undersökningsplikt 

 
I 4:19 § JB 2 st. står att läsa att ”[s]om fel får inte åberopas en avvikelse 
som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten 
som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten av jämförliga fastigheter samt omständigheterna i övrigt”.39

   Felet är med andra ord inte relevant om det är upptäckbart, och omvänt 
blir resultatet att säljaren endast ansvarar för felet om detta är att betrakta 
som dolt vid köpet.

  

40

 
  

   Bedömningen av vad en köpare borde ha upptäckt görs på objektiva 
grunder utifrån vad en ”tillräckligt kunnig, d.v.s. normalt bevandrad och 
erfaren lekman skulle ha kunnat upptäcka vid en tillräckligt noggrann 
undersökning”.41

   Här kan uppgifter som lämnats av säljaren komma att påverka 
undersökningsplikten så att denna utökas eller reduceras.

 Bedömningen kan emellertid även behöva göras på 
subjektiva grunder d.v.s. vad köparen i det aktuella fallet borde ha upptäckt.  

42

 
  

   Bedömningen av undersökningspliktens omfattning kan inte göras 
schablonmässigt utan måste göras med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet.43

    Exempel på faktorer som man tar hänsyn till vid bedömningen av om 
köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt är fastighetens ålder, om 
säljaren har lämnat en utfästelse, samt ifall köparen bort misstänka att 
fastigheten är behäftad med fel. Det ska observeras att ovanstående faktorer 
inte sällan överlappar varandra helt eller delvis – något som Elfström & 
Ashton framhåller som anledningen till att bedömningen av köparens 
undersökningsplikt här får ske efter en glidande skala.

 

44

 
 

3.2 Undersökningspliktens omfattning i 
”normalfallet” 

Undersökningsplikten har ”normal” omfattning, då inget speciellt 
förekommit, som motiverar att den reduceras eller utökas.45

                                                
39 4:19 § JB 2 st. cit. 

 

40 Grauers, Fastighetsköp, s. 206. 
41 Grauers, Fastighetsköp, s. 206. 
42 Grauers, Fastighetsköp, s. 207. 
43 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
44 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 295.  
45 Grauers, Fastighetsköp, s. 208 cit. 
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   Bedömningen utgår således från ett slags ”normalfall”46 eller en objektiv 
måttstock d.v.s. ”vad […] en normalt bevandrad och erfaren köpare [bör] 
upptäcka eller förstå”.47

   För att så ändamålsenligt och strukturerat som möjligt beskriva 
innebörden av undersökningspliktens omfattning i normalfallet för läsaren 
kommer jag i nedanstående framställning att, med hjälp av rättspraxis, söka 
utreda de moment som verkar bestämmande för denna. Framställningen 
syftar i denna del till att utreda vad som krävs av en köpare för att han/hon 
ska anses ha fullgjort sin undersökningsplikt med hänsyn till vilken grad av 
fysisk ansträngning som krävs, i vad mån köparen måste anlita en 
sakkunnig, vilken betydelse köparens egna kunskaper på området har, samt 
köparens slutledningsförmåga. 

  

 

3.2.1 Vilken grad av fysisk ansträngning krävs?  

 
Det första momentet avser den rent fysiska ansträngningen som krävs av 
köparen t.ex. var köparen måste leta efter fel, samt på vilket sätt man kan 
fordra att köparen bereder sig tillträde till dessa utrymmen.48

    Som vi kommer att se med hjälp av nedanstående rättspraxis sträcker sig 
undersökningsplikten ganska långt och det fordras ofta av köparen att 
han/hon kryper in i utrymmen under huset, klättrar upp på vinden och taket 
o.s.v. 

 

 
   I rättsfallet NJA 1980 s. 555 (röta i golvbjälklag), som gällde en 
undersökning av en över 30 år gammal byggnad, ansågs köparen skyldig att 
undersöka det kryputrymme som fanns under byggnaden trots att detta var 
svåråtkomligt. Det hade då uppdagats för köparen att bjälklaget var angripit 
av röta. Att byggnaden kunde vara behäftad med ett sådant fel som bara 
kunde upptäckas från kryputrymmet ansåg HD vara uppenbart för köparen 
med tanke på byggnadens ålder. 49

 
 

   Ett annat rättsfall som belyser hur omsorgsfull köparen måste vara i 
fullgörandet av sin undersökningsplikt är NJA 1975 s. 545 
(diffusionsspärren). En 10 år gammal såld fastighet saknade en 
diffusionsspärr vilket lett till att varm, fuktig luft trängt in i det kalla 
vindsutrymmet så att det bildats kondens med omfattande rötskador som 
följd. Trots avsaknad av golv i vindsutrymmet ansågs köparen inte kunna 
åberopa detta i syfte att bli fritagen sin undersökningsplikt utan ansågs vara 
tvungen att ”krypa på takbjälkarna för att komma åt att se alla delar av 
takets insida”. HD uttalade emellertid att någon längre gående 
undersökning som att exempelvis riva bort ytbeklädnaden på väggar eller 

                                                
46 Det ska observeras att termen ”normal” endast används i pedagogiskt förklaringssyfte, då 
fastighetsköpet kantas av en rad individuella omständigheter som i praktiken gör det 
nästintill omöjligt att prata om något normalfall. 
47 Grauers, Fastighetsköp, s. 208. 
48 Grauers, Fastighetsköp, s. 208. 
49 NJA 1980 s.555, s.569. 
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tak inte kan krävas i det aktuella fallet med hänsyn till att avsaknad av 
diffusionsspärr klart avvek från vad köparen haft fog att förvänta sig.50

 
  

   Sammanfattningsvis kan man konstatera att det faktum att ett utrymme är 
svårtillgängligt, smutsigt, eller saknar belysning inte fritar köparen från sin 
undersökningsplikt.51

 
  

   Man kan dock inte, inom ramen för en normal undersökningsplikt, fordra 
av en köpare att han/hon bryter upp (betong)golv för att 
undersökningsplikten ska anses uppfylld.  
   Om detta vittnar rättsfallet NJA 1978 s. 307 (felaktiga ritningar), där 
rörsystemet på ett femtontal olika ställen hade försetts med felaktigt utförda 
skarvningar som sedan ingjutits i betong. HD anför i sina domskäl att 
ledningsfelet var ”sådant att det inte kunnat upptäckas av [köparen] ens vid 
en noggrann undersökning av huset”.52

 
 

   På samma sätt anses inte föremål som helt och hållet befinner sig under 
jordytan omfattas av den normala undersökningsplikten om inga 
omständigheter pekar på att fel kan föreligga. I NJA 1979 s. 790 
(sjunkbrunnsfallet) hade köparen förvärvat en fastighet på vilken möjlighet 
till både egen färskvattenförsörjning och eget avlopp fanns. På grund av 
sjunkbrunnens underdimensionering sammanblandades avloppsvatten med 
färskvatten vilket fick till följd att det senare förorenades. HD uttalar att 
”sjunkbrunnen i sin helhet var förlagd under jord. För att undersökning av 
sjunkbrunnen och jordlagren däromkring skulle kunna ske har erfordrats, 
att sådana åtgärder vidtogs på fastigheten som en blivande köpare inte utan 
att särskild anledning därtill förekommer kan anses skyldig att föranstalta 
om”. Några sådana indikationer på fel ansåg HD inte ha förelegat då 
köparen inte ”haft anledning räkna med avloppsanläggningens bristande 
funktionsduglighet [eftersom] avloppsanläggningen inte var äldre än fyra 
år”.53

 
 

   I linje med ovan nämnda praxis ligger också rättsfallen NJA 1983 s. 865 
(svåra röt- och insektsangrepp) och NJA 1984 s. 3 (det slutna 
vindsutrymmet).  
   I NJA 1983 s. 865 (svåra röt- och insektsangrepp) hade en 50-årig 
byggnad sålts på auktion av en kommun. I annonsen uppgav man att 
byggnaden hade ”renoverats och moderniserats” för ett par år sedan, vilket 
även omfattade omläggning av golvet på undervåningen. Efter tillträdet 
uppdagades emellertid att golvbjälklaget till undervåningen var svårt 
angripet av röta och insekter. HD bekräftade den hållning man haft i tidigare 
praxis och anförde att tillslutna utrymme inte ska behöva besiktigas inom 
ramen för den normala undersökningsplikten.54

 
 

                                                
50 NJA 1975 s. 545 cit. 
51 NJA 1975 s. 545. 
52 NJA 1978 s. 307 cit. 
53 NJA 1979 s. 790 cit. 
54 NJA 1983 s. 865.  
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   Också i NJA 1984 s. 3 (det slutna vindsutrymmet) ansågs skäl saknas för 
att ålägga köparen att besiktiga ett vindsutrymme som efter ombyggnad inte 
längre var tillgängligt då felsymtom saknades.55

 
  

   För att sammanfatta ovanstående praxis kan man konstatera att 
undersökningspliktens omfattning i normalfallet sträcker sig till vad en 
normalt erfaren och bevandrad köpare kan upptäcka vid en vanlig okulär 
besiktning d.v.s. fasaden och taket på utsidan, samt alla åtkomliga 
utrymmen på insidan som kan undersökas utan att man så att säga ”begår 
våld” på fastigheten i form av att bryta upp golv, slå hål på väggar, riva ner 
takbeklädnad o.s.v. 
 

3.2.2 I vad mån behöver köparen anlita en sakkunnig för 
att fullgöra sin undersökningsplikt? 

 
Det andra momentet avser i vad mån köparen behöver anlita en sakkunnig 
för att kunna fullgöra sig undersökningsplikt.  
   Utgångspunkten är att en köpare normalt sett inte ska behöva anlita en 
sakkunnig för att kunna fullfölja sin undersökningsplikt utan ”[det ska] som 
regel räcka med en normalt erfaren och på området normalt bevandrad 
köpares undersökning”.56

    Vad som exakt utgör innebörden av detta uttalande råder det delade 
meningar om i doktrinen. Hellner anser att uttrycket är något svårtytt 
eftersom få privatpersoner torde köpa fastighet så ofta att de kan samla 
någon egen erfarenhet.

 

57

  Grauers däremot är av en annan uppfattning och menar att Hellner 
missuppfattat uttalandet som istället ska tolkas så att bedömningen sker 
objektivt utifrån en ”medelköpares” erfarenheter. ”Medelköparen” är enligt 
Grauers ”en person som följer med och skaffar sig allmänbildning om 
radon, fukt- och ventilationsproblem och annat som berörs i dagstidningar 
och andra media”.

Hellner tycks utgå från att uttalandet i 1990 års 
förarbeten enbart tar sikte på köpare med erfarenhet av fastighetsköp.   

58

   Stöd för Grauers uppfattning finner man i rättsfallet NJA 1986 s. 670 I och 
II (radonfallet) där fråga var om försålda fastigheter, för vilka radonhalten 
översteg det av myndigheter fastställda gränsvärdet för hälsorisker i 
bostäder. HD började med att konstatera att det överskridna gränsvärdet 
”får anses innebära att fastigheten var behäftad med en bristfällighet av 
beskaffenhet att påverka dess värde”. Det var således fråga om ett faktiskt 
fel enligt 4:19 § JB. På frågan om köparen bort upptäcka felet blev HD:s 
svar nekande med motiveringen att radonproblemet vid tiden för förvärvet 
inte var så allmänt uppmärksammat att det kunde anses falla inom den 

  

                                                
55 NJA 1984 s. 3. 
56 Prop. 1989/90:77 s. 41. Jfr Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 59f och Grauers, 
Fastighetsköp, s. 209f. 
57 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 60 cit. 
58 Grauers, Fastighetsköp, s. 215, fotnoten 3. 
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erfarenhet som man kan fordra att en normalt erfaren och bevandrad köpare 
besitter.59

 
  

   Av fallet kan man dra slutsatsen att en fråga eller ett problem som har 
varit föremål för allmän diskussion och debatt i media troligtvis omfattas av 
den normala undersökningsplikten. Om fallet hade utspelat sig i nutid hade 
köparna med största sannolikhet inte kunnat åberopa sin bristande 
kännedom om riskerna med radon. Grauers framhåller ”att domen bidrar till 
att belysa den objektiva normen för undersökningsplikten [och att det ingår] 
i en normalt bevandrad och erfaren köpares egenskaper att vara 
välorienterad om sådana (hus)problem som fått så stor uppmärksamhet i 
massmedia eller som det lämnats så mycket information om, att knappast 
någon kan undvika att ta kunskaperna till sig”.60

 
 

   Ett rättsfall som, enligt min mening, avviker från denna utgångspunkt är 
NJA 1985 s. 871 (elinstallationsfallet) där en fastighet med ett ombyggt 
bostadshus hade försetts med en elinstallation som i flera avseenden var 
bristfällig. HD uttalade att ”[o]avsett undersökningspliktens omfattning 
ligger det i sakens natur att en köpare ofta inte själv kan utföra en 
meningsfull undersökning; han får då istället anlita någon som har 
erforderliga kunskaper på området”.61

   Till att börja med ger uttalandet läsaren lätt den uppfattningen att en 
köpare så gott som alltid måste anlita en sakkunnig för att kunna fullgöra sin 
undersökningsplikt. Här är förarbetena tydliga och Grauers, vars uppfattning 
går i linje med förarbetena, anför att en köpare endast behöver anlita en 
sakkunnig för det fall köparen själv inte är tillräckligt kunnig eller 
bevandrad i förhållande till vad man kan kräva av ”medelköparen”, eller i de 
fall där köparen stöter på felsymtom som köparen inte kan tolka utan hjälp.   

  

  Eftersom fallet är från år 1985 och förarbetena till 1990 års lagändring 
tydligt anger att departementschefen ”delar utredningens och flertalet 
remissinstansers uppfattning att en köpare inte skall behöva anlita en 
sakkunnig för att vara säker på att inte själv behöva stå för ett fel”62 kan 
man ifrågasätta fallets prejudikatvärde. Numera torde en så långtgående 
undersökningsplikt som HD ålägger köparen i 1985 års fall endast vara 
aktuell om det förekommit felsymtom i samband med undersökningen av 
fastigheten. Som nämnts tidigare innefattar en normal undersökningsplikt 
främst en okulär besiktning. Köparen ska således inte behöva undersöka 
elinstallationerna i en fastighet om inget indikerar att dessa kan vara 
behäftade med fel.63

   Stöd för denna ståndpunkt anser jag att man finner i rättsfallet NJA 1998 s 
407 där HD uttalar att det är en ”fördel om den som planerar att köpa en 
fastighet låter besiktiga fastigheten [då] [e]n professionell besiktningsman 
normalt [har] bättre förutsättningar än en enskild köpare att upptäcka 

 

                                                
59 NJA 1986 s. 670 I och II cit. Jfr Grauers, Fastighetsköp, s. 214. 
60 Grauers, Fastighetsköp, s. 215. 
61 NJA 1985 s. 871 cit. 
62 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
63 Prop. 1989/90:77, s 41, NJA 1985 s. 871, Grauers, Fastighetsköp, s. 203f och s. 210. 
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brister i fastigheten. De brister som upptäcks på detta stadium kan bli 
föremål för diskussioner före köpet och påverka priset”.64

   Uttalandet bör enligt min mening endast uppfattas som en 
rekommendation till potentiella köpare att låta besiktiga fastigheten av en 
sakkunnig före köpet. Jag instämmer i HD:s resonemang om fördelarna med 
att anlita en sakkunnig, men jag anser inte att uttalandet ger stöd åt någon 
obligatorisk rättsregel för köparen vid fullgörandet av undersökningsplikten 
i 4:19 § JB 2st. Omvänt skulle en köpare tvingas anlita lika många 
sakkunniga som det finns potentiella felområden i fastigheten. Det skulle 
enligt min mening vara att utvidga den normala undersökningspliktens 
omfattning alltför mycket, för att inte tala om hur dyrt och ineffektivt det 
skulle bli rent rättsekonomiskt.

  

65

 
 

   Sammanfattningsvis kan man således konstatera att både förarbeten och 
praxis ger vid handen att en sakkunnig endast ska behöva anlitas i de fall då 
köparen har att misstänka att fel föreligger. 
 

3.2.3 Köparens egna kunskaper på området  

 
Det tredje momentet utreder frågan i vad mån köparens egna kunskaper 
inom området påverkar omfattningen av undersökningsplikten. 
    I rättspraxis kan man skönja en viss divergens mellan underinstanserna å 
ena sidan och HD å andra sidan, där de förstnämnda tycks vara mer benägna 
att tillmäta köparens kunskaper betydelse i en, för köparen, skärpande 
riktning.  
 
   I en av Hovrätten för Västra Sverige avkunnad dom 1986-04-09, DT2099 
ansåg HovR att köparens erfarenhet av arbete med dräneringsledningar 
medförde en utökning av undersökningsplikten.66

   På samma sätt ansåg HovR i en av Hovrätten för Nedre Norrland 
avkunnad dom 1986-11-03, DT 36 att köparens undersökningsplikt utökats 
på grund av att en av köparna hade arbetat som snickare.

  

67

   TR ansåg i NJA 1984 s. 3 (det slutna vindsutrymmet) att köparen i 
egenskap av arkitekt haft att undersöka vindsutrymmet närmare trots att det 
var slutet, sedan säljaren uppgett att han själv utfört isoleringsarbetet. Denna 
omständighet omnämns dock varken i HovR:s eller HD:s domskäl, vilket 
tyder på att man inte lagt någon vikt vid det.

  

68

   Skillnaden i de olika instansernas betraktelsesätt kan även illustreras med 
hjälp av NJA 1979 s. 790 (sjunkbrunnsfallet), där HovR ansåg att köparen, 

 

                                                
64 NJA 1998 s. 407 cit. 
65 Jfr Grauers uttalande om att ”man inte skall skilja på undersökning av olika typer av 
egenskaper”, Grauers, Fastighetsköp, s. 210. 
66 Hovrätten för Västra Sverige avkunnad dom 1986-04-09, DT2099. Se Elfström & 
Ashton, Fel i fastighet, s. 281. 
67 Hovrätten för Nedre Norrland avkunnad dom 1986-11-03, DT 36. Se Elfström & Ashton, 
Fel i fastighet, s. 281. 
68 NJA 1984 s. 3. Se Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 281. 
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som var grävmaskinist, därigenom hade särskild anledning att närmare 
undersöka avloppsanläggningen. Även i detta fall visar HD:s domskäl att 
denna omständighet lämnade relevansbedömningen oberörd. HD tycks 
istället utgå från en objektiv undersökningsplikt, där måttstocken utgörs av 
en normalt aktsam och intresserad medelköpare. Stöd för denna uppfattning 
finner man i NJA 1986 s. 670 I och II (radonfallet).69

 
  

3.2.4 Köparens slutledningsförmåga 

 
Slutligen bör man i det fjärde momentet utreda i vad mån köparens 
slutledningsförmåga inverkar på omfattningen av undersökningsplikten. Här 
tar man hänsyn till vilka slutsatser som köparen borde ha dragit vid 
förekomsten eller upptäckten av olika omständigheter.70

    I detta avseende väger man även in eventuella uppgifter som lämnats av 
säljaren och i vad mån dessa har bidragit till att förklara förekomsten av 
felsymtomet. Grauers anser att så kallade lugnande besked eller 
bagatelliserande av ett felsymtom från säljaren, vid sidan av uttalanden som 
är att betrakta som utfästelser, bör reducera undersökningsplikten i den mån 
de utgör en plausibel förklaring till felsymtomet. Han uttalar vidare att ju 
mer preciserade uppgifter säljaren lämnar, desto större anledning har 
köparen att utgå från att fastigheten är som säljaren beskriver.

 

71

   Till denna uppfattning ansluter sig även Carbell, som anser att köparen, 
för det fall han finner säljarens förklaring godtagbar och rimlig, inte behöver 
fortsätta sin undersökning på jakt efter andra tänkbara förklaringar.

  

72

 
  

 

3.3 Undersökningspliktens omfattning när 
denna är utökad 

 
Undersökningsplikten kan utökas på grund av en mängd olika 
omständigheter, däribland felsymtom och upplysningar som säljaren lämnar 
som kan ses som varnande besked. Medan felsymtom utgör 
varningssignaler som är hänförbara till felet i sig, utgör varnande besked 
varningssignaler som är hänförbara till vad säljaren sagt eller till säljarens 
beteende.73

                                                
69 NJA 1979 s. 790 och NJA 1986 s. 670 I och II. Se Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 
282. 

  

70 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 278. 
71 Grauers, Fastighetsköp, s. 211. 
72 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 182. 
73 Prop. 1989/90:77, s 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
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   En tredje kategori bland sådana omständigheter som kan utöka 
undersökningsplikten är vilken hustyp det rör sig om och vad som kan anses 
utgöra ”normal standard” för denna.74

   Ytterst är det säljaren som bär bevisbördan för att undersökningsplikten 
har utökats.

    

75

3.3.1 Felsymtom 

 

 
Felsymtom är sådana indikationer som tyder på att fastigheten är eller kan 
vara behäftad med fel. Exempel på felsymtom är fuktfläckar, dålig lukt, 
putssläpp på insidan av källarvägg, sviktande golv, mindre sprickor o.s.v. 
    Om ”köparen inte själv kan dra några slutsatser av [dessa], bör det 
normalt krävas att köparen går vidare med sin undersökning och vid behov 
anlitar en sakkunnig. Köparens undersökningsplikt måste dock anpassas till 
omständigheterna i det enskilda fallet där hänsyn bland annat tas till 
fastighetens ålder och användningsområde.”76

   En konsument som köper en nyuppförd byggnad av en näringsidkare 
”[ska] som regel kunna utan ytterligare undersökning utgå från att en 
fuktfläck beror på något annat än ett allvarligt byggfel”.

  

77

   Vad gäller användningsområdet för fastigheten tycks man i förarbetena 
ställa högre krav på köpare till en industrifastighet än på köpare av ett 
småhus, då man uttalar att ”den som förvärvar en industrifastighet normalt 
har större sakkunskap i byggnadstekniska frågor än den som förvärvar ett 
småhus”.

  

78

   Som nämnts tidigare i framställningen svarar säljaren för vad han kan 
anses ha utfäst. På samma sätt reduceras köparens undersökningsplikt helt 
eller delvis ”om [...] säljaren lämnar en förklaring till ett felsymtom som 
ger ett intryck av att felet är bagatellartat”. Under sådana omständigheter 
”kan säljaren normalt inte åberopa bristande undersökning från köparens 
sida”.

  

79

 
 

   I praktiken får felsymtomen den effekten att undersökningsplikten 
utsträcks från att främst omfatta en okulär besiktning i normalfallet till att 
även omfatta sådant som att bryta upp golv och väggar, gräva, öppna 
tillslutna utrymmen o.s.v.80

 
 

 
 

                                                
74 Grauers, Fastighetsköp, s. 197. 
75 Prop. 1989/90:77, s 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
76 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
77 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
78 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
79 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
80 Se NJA 1975 s. 545, NJA 1978 s. 307, och NJA 1979 s. 790. 



 21 

3.3.2 Varnande besked 

 
Med varnande besked förstås sådana uppgifter som utgör varningssignaler, 
som kan hänföras till uppgifter som säljaren lämnar eller säljarens beteende 
i samband med fastighetsköpet.  
   Enligt förarbetena handlar det om ”uppgifter [som] kan […] vara av 
betydelse på [så sätt] att de utgör varningssignaler som bör föranleda en 
mer ingående undersökning från köparens sida”.81

    Till varnande besked räknas också problem som säljaren kan tänkas 
upplysa köparen om i de frågelistor som ofta används av 
mäklarförmedlingar.

 Exempel på varnande 
besked är att säljaren exempelvis uppger att han haft problem med 
fastigheten i något avseende t.ex. att brunnen sinar, att golven sviktar o.s.v. 

82

   Precis som vid förekomsten av felsymtom leder varnande besked från 
säljaren till att köparens undersökningsplikt utvidgas så att köparen kan bli 
tvungen att anlita en sakkunnig och företa vissa ingrepp i fastigheten vid 
själva undersökningen.

 

83

 
 

3.3.3 Vissa hustyper 

 
Vid köp av en bostadsfastighet är det främst byggnadens ålder, skick, 
byggnadsmaterialet, underhållet, och byggnadens användningsområde som 
anger vad köparen har rätt att kräva med hänvisning till ”normal 
standard”.84

    Om byggnaden är gammal är detta en omständighet som i sig begränsar 
säljarens felansvar, och utökar köparens undersökningsplikt, då man som 
köpare får räkna med att en byggnad naturligt genomgår en viss 
åldringsprocess och förslitning.

 

85

 
 

   I Hovrättsfallet RH 1997:22 hade köparna förvärvat en 170 år gammal 
byggnad som var uppförd på torpargrund. En tid efter köpet upptäcktes 
rötskador och insektsangrepp i golvbjälklaget vilket föranledde köparna att 
inge stämning och begära prisavdrag. HovR uttalade att ”[v]ad som är 
normal standard hos en byggnad som i likhet med den här aktuella [som] är 
i vart fall 170 år gammal är dock vanskligt att uttala sig om” och att 
köparna ”i målet inte [förmått visa] att det fel som ostridigt vidlådde den 
[…] aktuella byggnaden var allvarligare eller mer omfattande än vad man 
har att räkna med vid en byggnad av här aktuellt slag”.86

 
  

                                                
81 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
82 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 212f. 
83 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 213. 
84 Grauers, Fastighetsköp, s. 197. 
85 Grauers, Fastighetsköp, s. 204. 
86 RH 1997:22 cit. och Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 251. 
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   I småhusköpsutredningen87

   Vidare anförs att ”[m]an kan tänka sig att det i fråga om äldre hus blir 
nödvändigt att se efter om eventuellt taket måste läggas om, om dräneringen 
kanske slammat igen, om elledningarna är så gamla att de torkat och 
behöver bytas ut, om vvs-installationen är så pass gammal att den eventuellt 
snart måste ersättas o.s.v.”.

 uttalar man att byggnadens ålder och 
byggnadssätt är styrande för vilken typ av undersökning som måste göras.  

88

   Köparen måste med andra ord räkna med att det i en äldre fastighet kan 
finnas ett behov av visst underhåll och vissa reparationer som är normalt 
med hänsyn till fastighetens ålder och byggnadssätt.

  

89

   Exempel på sådana brister som inte anses som fel i rättslig mening kan 
hänföras t.ex. behov av målning, tapetsering, byte av köksmaskiner eller 
värmepanna o.s.v.

  

90

   En köpare till en gammal byggnad ska dock inte behöva tåla väsentliga 
avsteg från ”ett omsorgsfullt byggande vid tidpunkten för husets 
uppförande”

 

91 eller väsentliga avvikelser som går utöver vad köparen bort 
räkna med på grund av byggnadens ålder och bruk.92

   Ett rättsfall som bekräftar detta är bl.a. Göta Hovrätts dom 1983-10-28 DT 
169, som också den gällde rötskador. I det här fallet rörde det sig om ett 80 
år gammalt försålt trähus som uppförts omkring år 1900.   Rötskadorna 
ansågs av HovR vara betydligt mer omfattande än vad köparen haft 
anledning att räkna med.

  

93

 
 

   Vad gäller byggnadssätt och byggnorm kan följande sägas: Den vid tiden 
för uppförandet av byggnaden gällande byggnormen utgör en bra objektiv 
bedömningsgrund för vad en köpare har rätt att förvänta sig med hänsyn till 
”normal standard”. En köpare kan således inte förvänta att sådant som 
isolering, dränering o.s.v. håller lika hög standard i en byggnad som är 
uppförd på 1960-talet som i en byggnad som uppförts på 1980-talet. En 
köpare ska dock inte behöva tåla att fastigheten avviker från den vid tiden 
för uppförandet gällande byggnormen om avvikelsen är att se som 
väsentlig.94

    Detta synsätt bekräftas av rättsfallet NJA 2010 s. 286 där ett över 20 år 
gammalt fritidshus hade sålts. Byggnaden visade sig sedermera vara 
behäftad med fuktskador till följd av dess golvkonstruktion. HD uttalade att 
”[det] ligger nära till hands att knyta en bedömning till byggnormen eller 
motsvarande riktlinjer […] och till vad som anses vara 
fackmannamässigt”

 

95

                                                
87 SOU 1987:30. 

. HD ansåg vidare att dessa byggnormer och riktlinjer 
”kan ses som en objektiv måttstock på vad som är befogat att förvänta, även 
om varje avsteg inte behöver innebära att det föreligger ett abstrakt fel i det 

88 SOU 1987:30, s. 68f. 
89 SOU 1987:30, s. 68f. 
90 SOU 1987:30, s. 94. 
91 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 252. 
92 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 252.  
93 Göta Hovrätts dom 1983-10-28 DT 169. Se Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 251. 
94 Grauers, Fastighetsköp, s. 199. 
95 NJA 2010 s. 286 cit. 
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särskilda fallet”.96Golvkonstruktionen överensstämde dock med den 
byggnorm som gällde när byggnaden uppfördes och byggnadssättet var 
vedertaget och allmänt accepterat. HD ansåg inte att den i målet aktuella 
bristen rörande golvkonstruktionen avvek från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet.97

 
 

3.4  Undersökningspliktens omfattning när 
denna är reducerad 

 
”[Precis som att undersökningsplikten kan utökas kan denna också] 
reduceras på grund av olika omständigheter, främst uppgifter från 
säljaren”.98 Till att börja med kan det konstateras att köparens 
undersökningsplikt bortfaller helt i de fall då säljaren har lämnat en garanti 
eller gjort en utfästelse.99 I övriga fall sker reduceringen av 
undersökningsplikten efter en glidande skala där precisionsgraden av 
säljarens uppgifter utgör den styrande faktorn – ju mer preciserade uppgifter 
säljaren har lämnat, desto större anledning har köparen att utgå från att 
fastigheten är sådan som säljaren har uppgett.100

    Undersökningsplikten kan även reduceras i de fall då säljaren besvarat 
köparens frågor med lugnande besked eller gett en bagatelliserad förklaring 
på ett felsymtom. Som nämnts tidigare i framställningen kan även sådana 
faktorer som husets ålder och skick medföra att undersökningsplikten 
reduceras t.ex. vid förvärv av en nybyggd fastighet.
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   Vad gäller de uppgifter som lämnas av säljaren så har rättspraxis visat att 
det krävs tämligen preciserade uppgifter för att dessa ska anses utgöra 
utfästelser och därmed reducera undersökningsplikten. Bevisbördan för att 
undersökningsplikten har reducerats vilar alltjämt på köparen som har att 
styrka att uppgifterna inte bara är att se som allmänt lovprisande.102

 
  

   Rättsfallet NJA 1978 s. 301 (otjänligt dricksvatten) lämnar viss 
vägledning om var gränsen mellan utfästelser och allmänt lovprisande går.  
   Säljaren hade för köparna uppgett att vattnet i fastighetens brunn var 
”utmärkt” och ”friskt och kallt”. När det sedermera visade sig att vattnet var 
förorenat krävde köparna prisavdrag motsvarande kostnaden för att borra en 
ny brunn under förevändningen att säljarens uttalande var att betrakta som 
en utfästelse. HD ogillade emellertid köparnas talan med motiveringen att 
köparna ”borde ha insett den uppenbara faran för vattnets förorening” då 
det låg ett dike ca 500 meter från brunnen vars vatten rann ner i denna – 

                                                
96 NJA 2010 s. 286 cit. 
97 NJA 2010 s. 286. 
98 Grauers, Fastighetsköp, s. 211 cit. 
99 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 211. 
100 Grauers, Fastighetsköp, s. 211, och NJA 1989 s. 117. 
101 Prop. 1989/90:77, s. 41 och Grauers, Fastighetsköp, s. 211. 
102 NJA 1983 s. 858. 
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något som hade kunnat upptäckas vid en med tillbörlig omsorg företagen 
undersökning av fastigheten. Mot bakgrund av detta ansågs säljarens 
uttalande endast utgöra ett värdeomdöme eller allmänt lovprisande.103

 
  

   Kort sagt kan man konstatera att uppgifter från säljaren, som i och för sig 
skulle kunna reducera köparens undersökningsplikt, inte är bindande för 
säljaren om det för köparen framgår tydligt att utfästelsen inte stämmer 
överens med det verkliga förhållandet.104

I rättsfallet NJA 1983 s. 858 (felaktig arealuppgift) ansåg emellertid HD att 
den arealuppgift som skriftligen översänts från mäklaren till köparen och 
som sedermera bekräftats muntligen av säljaren utgjorde en utfästelse som 
befriade köparen från hans undersökningsplikt i det hänseendet.
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103 NJA 1978 s. 301 cit. 

 

104 NJA 1978 s. 301. 
105 NJA 1983 s. 858. 
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4. Säljarens upplysningsplikt 

4.1  Allmänt om säljarens upplysningsplikt 

 
Liksom köparens undersökningsplikt blir det aktuellt att ta ställning till 
säljarens upplysningsplikt först i samband med relevansbedömningen.   
  Utgångspunkten är att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt 
och säljarens onda tro spelar därmed inte någon självständig roll, åtminstone 
inte i utgångsläget. Felansvaret avgörs istället med hänsyn till om ett fel 
anses upptäckbart eller inte.106

   Säljaren ansvarar för sådana fel som köparen inte borde ha upptäckt vid en 
tillräckligt noggrann undersökning, d.v.s. dolda fel. Ansvaret är i detta 
avseende strikt.  

  

   Säljarens onda tro saknar dock inte alltid betydelse. Om säljaren, trots 
faktisk vetskap om fel, underlåter att upplysa köparen kan säljaren inte 
åberopa köparens eftersatta undersökningsplikt om handlandet har innefattat 
ett förtigande som är att se som svikligt eller ohederligt.107

   Säljarens onda tro kan även få betydelse vid fråga om skadestånd på så vis 
att säljaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot köparen för det fall han 
insett eller borde ha insett att fastigheten var behäftad med fel under 
förutsättning att felet är relevant, d.v.s. dolt.

 

108

   Inom doktrin stöds denna uppfattning av Jan Ramberg, som bl.a. uttalar att 
”på samma sätt kan säljarens felaktiga upplysningar eller underlåtenhet att 
upplysa om sådant som han känt till eller bort känna till, och som han måste 
ha förstått vara av betydelse för köparen, eller någon försummelse i övrigt 
vara tillräckligt för att ålägga honom skadeståndsansvar”.

  

109

   Om man är av den uppfattningen att säljaren kan åläggas en generell 
upplysningsplikt innebär det att varje underlåtelse från säljarens sida att 
upplysa om fel och brister som säljaren känt till vid tidpunkten för köpet kan 
leda till ansvar på grund av säljarens vetskap i sig.  

 

   Upplysningsplikten återfinns inte uttryckligen någonstans i JB, varför en 
utredning av dess vara eller icke-vara, samt omfattning, måste göras utifrån 
förarbeten, rättspraxis och doktrin. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106 Prop. 1989/90:77, s.61. 
107 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
108 Grauers, Fastighetsköp, s. 205f. 
109 Ramberg, Den nya konsumentskyddslagstiftningen, s. 35. 
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4.2 Säljarens upplysningsplikt i förarbetena till 
Jordabalken 

 

4.2.1 Småhusköpsutredningen 

 
Småhusköpsutredningen110 som föregick propositionen111 till 1990 års 
lagändring av 4:19 § JB, syftade bl.a. till att tydliggöra och kodifiera vissa 
grundläggande principer inom fastighetsrätten, däribland köparens 
undersökningsplikt, samt undersöka huruvida avvägningen mellan säljarens 
och köparens intressen borde göras annorlunda t.ex. beträffande säljarens 
upplysningsplikt.112

 
  

   Både till sitt redaktionella och materiella innehåll vittnar utredningen om 
att utredarna anser att det föreligger en upplysningsplikt för säljaren. Som 
exempel kan tas det första kapitlet som behandlar utredningsdirektiven m.m. 
där departementschefen uttalar att gällande rätt ”[e]nligt [hans] mening 
innebär […] en i stora delar lämplig avvägning mellan säljarens och 
köparens intressen [men att] [k]ommittén bör […] undersöka om denna 
avvägning i några fall bör göras annorlunda t.ex. beträffande säljarens 
upplysningsplikt eller i fråga om de påföljder som köparen kan göra 
gällande när det föreligger fel”.113

   Man nämner säljarens upplysningsplikt och dess omfattning, samt 
uppfyllandet av denna, som en av de många rättsfrågor som domstolen har 
att ta ställning till i ett och samma mål. Slutligen kan pekas på rubriken 
”Säljarens upplysningsplikt – köparens undersökningsplikt”, vilken 
bekräftar upplysningspliktens existens. Utredningen konstaterar vidare att 
”utvecklingen [går] mot ett ökat ansvar för säljaren”.

  

114 Längre fram i 
utredningen förs ett de lege ferenda-resonemang, där utredarna anför att det 
”[i] och för sig vore […] tänkbart att låta ansvarfördelningen utgå från 
säljarens upplysningsplikt”.115  De motiverar detta med att säljaren är den 
som sitter inne med mest konkret information om fastigheten och ”därför 
[borde] ha en betydande möjlighet att förebygga tvister om fel genom att 
lägga fram information om fastighetens skick”.116

 
 

    För att utreda dessa motiv lite närmare återgår vi till den del av 
utredningen i vilken säljarens upplysningsplikt och dess förhållande till 
köparens undersökningsplikt berörs närmare. Utredarna ställer här upp tre 

                                                
110 SOU 1987:30 Fel i fastighet: Delbetänkande av småhusköpsutredningen. 
111 Prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. 
112 SOU 1987:30, s. 15f. 
113 SOU 1987:30, s. 15f. 
114 SOU 1987:30, s. 42. 
115 SOU 1987:30, s. 63. 
116 SOU 1987:30, s. 63. 
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scenarier, som bildar utgångspunkten för bedömningen. Av dessa berör två 
säljarens upplysningsplikt; 
 

1.  Säljaren har vetskap om felet men upplyser inte. Köparen 
undersöker inte tillräckligt noggrant och upptäcker ej felet. 
 

   Ett exempel på denna situation finner vi i rättsfallet NJA 1961 s. 137 
(husbocksangrepp) där en försåld fastighet visade sig vara angripen av 
husbock. Det var ostridigt att säljaren vetat om husbocksangreppet vid 
tidpunkten för försäljningen, men säljaren sa inte något om detta till 
köparen.  
   HD fann att säljaren i egenskap av ingenjör med tidigare erfarenhet av 
monteringsfärdiga trähus inte saknade insikt om betydelsen och 
verkningarna av husbocksangrepp, även om säljaren själv köpt fastigheten 
med vetskap om angreppen och inte vidtagit några åtgärder för att hejda 
dessa.  
   Efter att ha vägt köparens bristande undersökningsplikt mot säljarens 
bristande upplysningsplikt fann HD att ”[säljaren] även om han icke haft 
felets verkliga innebörd klar för sig vid föryttringen hade anledning [att] 
misstänka att skadorna voro av allvarlig beskaffenhet och att i vart fall risk 
fanns för allvarliga skador. Vid sådant förhållande och med hänsyn till 
felets art hade det ålegat [säljaren] att fästa [köparens] uppmärksamhet på 
husbocksangreppen”.117

   Domen slår fast, precis som utredarna längre fram i utredningen, att 
”[u]nderlåten upplysning vid faktisk kunskap på säljarens sida om vad som 
skulle ske jämte insikt om de praktiska konsekvenserna härav – vetskap om 
felet och dess innebörd – väg[er] […] tyngre än en eftersatt 
undersökningsplikt på köparens sida”.

 

118

 
 

2. Säljaren har bort misstänka fel men upplyser inte. Köparen har bort 
upptäcka felet vid en någorlunda noggrann undersökning. 

 
   Denna situation var för handen i NJA 1981 s. 815 (husbocksangrepp i 
hundraårig träbyggnad). Också detta fall gällde husbocksangrepp på en 
byggnad på en försåld fastighet. Här konstaterade HD att köparen hade bort 
upptäcka angreppet vid en någorlunda noggrann undersökning. Det var inte 
styrkt att säljaren haft vetskap om angreppen, och HD ställde sig därmed 
frågan om säljaren på grund av något annat förhållande kunde åläggas ett 
felansvar, trots köparens bristande undersökningsplikt. I målet slogs fast att 
säljaren saknat vetskap om husbocksangreppen vid tidpunkten för 
försäljningen men att han bort misstänka att de förekom.119

    I det här fallet ansåg HD att enbart säljarens misstanke om angreppen inte 
betog honom rätten att åberopa köparens bristande undersökningsplikt.

 

120

 
 

                                                
117 NJA 1961 s. 137 cit. 
118 SOU 1987:30, s. 45. 
119 NJA 1981 s. 815. 
120 SOU 1987:30, s. 46. 
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   Slutsatsen blir därmed att HD gör åtskillnad på faktisk vetskap om fel och 
enbart misstanke om fel, där det förstnämnda kan leda till negativa 
konsekvenser för säljaren medan det senare kan leda till negativa 
konsekvenser för köparen.121

 
 

   Mot bakgrund av ovanstående framställning kan det konstateras att 
utredarna, åtminstone i någon mån, öppnar upp för möjligheten att bedöma 
felansvaret utifrån säljarens upplysningsplikt. I den allmänna motiveringen 
kommer de emellertid fram till att detta skulle föra för långt, då ”[e]n sådan 
ordning helt skulle bryta rättsutvecklingen och den praxis som utbildats på 
rättsområdet”.122 Istället anser utredarna att skälen för att behålla den 
nuvarande ordningen väger tyngre, och utgångspunkten bör därför även 
fortsättningsvis vara köparens undersökningsplikt. Denna princip anses för 
övrigt vara så viktig av utredarna att den borde kodifieras i lagtexten (vilket 
den också gjorde i och med att 4:19 § JB försågs med ett andra stycke).123

 
 

4.2.2 Prop. 1989/90:77 

 
Utredningen ledde som nämnts fram till propositionen 1989/90:77 Om 
konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. I denna slår man emellertid 
fast att ”[u]tgångspunkten [för felbedömningen] är att fastigheten säljs 
sådan den är och att följaktligen köparen för att trygga sig får göra en 
undersökning av fastigheten före köpet. Säljaren svarar dock för det som 
kan anses vara utfäst”.124 Utöver detta omfattar säljarens felansvar enligt 
4:19 § JB endast fel, vilka köparen inte hade kunnat upptäcka vid en med 
tillbörlig omsorg utförd undersökning, d.v.s. dolda fel.125

  
 

   Kontentan är att någon generell upplysningsplikt inte kan åläggas säljaren 
med stöd av propositionen, och utgångspunkten för säljarens felansvar är 
och förblir köparens undersökningsplikt. Säljaren ansvarar endast för dolda 
fel, och härigenom skapas incitament för säljaren att lämna upplysningar 
och därigenom förhindra att felet betraktas som dolt. Säljarens vetskap om 
fel spelar således ingen roll såvida det inte handlar om svikligt eller 
ohederligt förtigande enligt avtalslagens regler.126

 
 

   Säljarens vetskap vid underlåtenhet att lämna upplysningar kan dock få 
betydelse vid förekomsten av generella påföljdsfriskrivningar (se NJA 1975 
s. 545, diffusionsspärren). Det ska dock observeras att detta endast gäller för 
de fall där säljaren har faktisk vetskap om felet, blott misstanke räcker 
således inte. Departementschefen ansåg dock att det saknades underlag för 
att reglera frågan om säljarens möjligheter att åberopa generella 

                                                
121 SOU 1987:30, s. 46. 
122 SOU 1987:30, s. 64. 
123 SOU 1987:30, s. 63f. 
124 Prop. 1989/90:77, s. 39. 
125 Prop. 1989/90:77, s. 39. 
126 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
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friskrivningar genom särskilda lagregler, och att den därmed även 
fortsättningsvis bör lämnas över till rättstillämpningen.127

 
 

   För att kort redogöra för betydelsen och verkningarna av en friskrivning 
kan det som utgångspunkt konstateras att JB:s kontraktsbrottsregler är 
dispositiva, vilket innebär att det inte finns någonting som ställer upp hinder 
mot att säljaren begränsar sitt ansvar helt eller delvis genom friskrivning.128

  Det finns två typer av friskrivningar; egenskapsfriskrivningar och 
påföljdsfriskrivningar. Den förstnämnda typen av friskrivningar syftar till 
att precisera fastighetens fysiska egenskaper och kan närmast liknas vid 
motsatsen till en utfästelse t.ex. ”säljaren ansvarar inte för dricksvattnets 
kvalitet”. Man ställer dock som krav för att den här typen av friskrivningar 
ska tillerkännas rättsverkan att de är tillräckligt preciserade. En 
egenskapsfriskrivning som endast anger att ”huset säljs i befintligt skick” 
uppfyller således inte precisionskravet. En egenskapsfriskrivning innebär 
kort sagt en konkretisering som medför en utökning av köparens 
undersökningsplikt, eller om man så vill, resulterar i att felbegreppet blir 
snävare. Egenskapsfriskrivningarna kommer således in redan på 
felbedömningsstadiet.

   

129

   Den andra typen av friskrivningar, påföljdsfriskrivningarna, syftar istället 
till att reducera eller utesluta de påföljder som annars kan bli tillämpliga 
t.ex. genom att föreskriva att köparen inte äger göra vissa eller några 
påföljder gällande mot säljaren. Till skillnad från egenskapsfriskrivningarna 
kommer den här typen av friskrivningar in först i och med 
relevansbedömningen. De berör överhuvudtaget inte frågan ifall ett fel i 
köprättslig mening föreligger eller inte, utan endast om det är relevant. Om 
ett fel i köprättslig mening föreligger men alla påföljder har uteslutits genom 
en generell friskrivning är felet inte relevant. Vid partiell 
påföljdsfriskrivning är ev. fel endast relevanta i mån av tillgängliga 
påföljder som inte har uteslutits genom avtalet.
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 4.3 Säljarens upplysningsplikt i rättspraxis 

4.3.1 Allmänt 

 
Reglerna om fel i fastighet har, på både gott och ont, lämnats relativt 
oreglerat och istället i stor utsträckning överlämnats till rättstillämpningen.  
   Genom 1990 års lagändring och införandet av ett andra stycke i 4:19 § JB 
har undersökningsplikten och dess omfattning till stor del klarlagts och 
rättstillämpningen har i detta avseende tagit ett kliv tillbaka. Kring 
upplysningsplikten däremot råder det fortfarande stor osäkerhet kring dess 

                                                
127 Prop. 1989/90:77, s. 42. 
128 Prop. 1989/90:77, s. 142. 
129 Prop. 1989/90:77, s. 142. 
130 Prop. 1989/90:77, s. 142. 
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vara eller icke-vara, samt dess omfattning, och här spelar rättstillämpningen 
fortfarande en avgörande roll.  
 
   I förarbetena kan utläsas att man fortfarande anser att detta är en fråga för 
rättstillämpningen, och i avsaknad av en i lagtext reglerad upplysningsplikt 
blir HD:s domar ”handen som formar kärlet” så att säga.  
   Bland de rättsfall som kastar ljus över upplysningsplikten och dess 
omfattning finns både relativt nya fall och fall som daterar ett antal år 
tillbaka i tiden, men som fortfarande är betydelsefulla för diskussionen kring 
upplysningsplikten. Gemensamt för dem alla är att de genom åren har gett 
upphov till debatt kring vad som kan uttolkas ur HD:s domar om 
upplysningspliktens vara eller icke-vara, vilket lett till oenighet inom 
doktrinen – somliga mer än andra.  
En del av de fall som jag kommer att ta upp har berörts kort tidigare i 
framställningen. Det senaste avgörandet från HD som berör 
upplysningsplikten är rättsfallet NJA 2007 s. 86 (motorcrossbanefallet). 
  Utan att överdriva vågar jag påstå att detta fall rörde om ordentligt i grytan 
när det avgjordes – så till den grad att en av tungviktarna inom 
fastighetsrätten, Folke Grauers, gick i taket och öppet ifrågasatte HD:s dom 
och tillvägagångssätt i Juridisk Tidskrift.131 Vad som var ännu mer 
uppseendeväckande var att ett av justitieråden som satt med och avdömde 
fallet, Torgny Håstad, skrev in till samma tidskrift och bemötte kritiken.132

   Förutom detta dramatiska efterspel så är domen intressant ur ett flertal 
andra aspekter, och det är av den anledningen som jag har valt att utreda 
detta fall extra noggrant under ett eget kapitel (4.5). I detta kommer jag att 
fördjupa mig i HD:s resonemang samt redogöra och analysera de åsikter 
som framförts med anledning av domen – särskilt diskussionen mellan 
Grauers och Håstad. 

  

 

4.3.2 NJA 1961 s 137 (husbocksangrepp) 

 
Fallet gällde en försåld fastighet där huvudbyggnaden var svårt angripen av 
husbock. I målet var det ostridigt att säljaren haft vetskap om felet vid 
tidpunkten för fastighetsöverlåtelsen, men underlåtit att upplysa köparen om 
angreppet. Säljaren hade förvärvat fastigheten i vetskap om angreppen och 
hade under sin tid som fastighetsägare inte gjort något för att hejda dessa.  
   HD fann att säljaren i egenskap av ingenjör, tillsammans med sin 
erfarenhet av monteringsfärdiga trähus, inte saknat insikt om betydelsen och 
verkningarna av husbocksangrepp. Mot bakgrund av detta fann HD att 
”[säljaren] även om han icke haft felets verkliga innebörd klar för sig vid 
föryttringen hade anledning [att] misstänka att skadorna voro av allvarlig 
beskaffenhet och att i vart fall risk fanns för allvarliga skador. Vid sådant 
förhållande och med hänsyn till felets art hade det ålegat [säljaren] att 
fästa [köparens] uppmärksamhet på husbocksangreppen”. Då det inte ens 

                                                
131 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet. 
132 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom. 
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åberopats att köparen kände till husbocksangreppen kunde det ”ej läggas 
[denne] till last, att han ej själv upptäckte felet vid sin undersökning av 
fastigheten”.133 Säljaren ansågs ersättningsskyldig gentemot köparen för 
den kostnad som saneringen av byggnaden medförde.134

 
 

   I doktrinen råder det delade meningar om hur stor vikt man ska tillmäta 
fallet – särskilt med tanke på dess ålder och det flertalet lagändringar som 
har tillkommit efter dess avgörande.  
   Bland de författare som anser att rättsfallet fortfarande är aktuellt och ger 
uttryck för att säljaren kan anses ha en generell upplysningsplikt enligt 4:19 
§ JB finner vi bl.a. Leif Carbell, som anser att ”[u]tgången synes innebära 
att HD velat med svek jämställa inte bara förfarande i strid mot tro och 
heder utan, i detta fall, även mindre kvalificerad ond tro”.135 Carbell anser 
vidare att HD med fallet velat skapa en ”gyllene medelväg” genom att väga 
säljarens underlåtenhet att upplysa mot köparens underlåtenhet att företa en 
tillräckligt noggrann undersökning av fastigheten, där avvägningen i detta 
fall utfallit till säljarens nackdel. Carbell anser även att uttryckssättet ”ej 
läggas till last” som HD använder sig av i domskälen tyder på att det inte är 
den undersökningsplikt som i allmänhet anses åligga köparen man syftar på, 
då denna snarare kommer till uttryck i fraser som t.ex. ”felet har inte varit av 
sådan beskaffenhet att köparen vid sin undersökning bort upptäcka det”.136

 
 

   Grauers däremot, är av den motsatta uppfattningen. Han anser att fallet har 
förlorat sin aktualitet i och med 1990 års lagändringar av 4:19 § JB, då 
köparen inte längre behöver stå ansvaret för dolda fel – för dem svarar 
säljaren numera. Före lagändringen hade säljarens upplysningsplikt en 
självständig betydelse i detta avseende, men enligt nu gällande regler skulle 
säljaren ha ansvarat för felet just för att det var dolt.137

 
 

4.3.3 NJA 1975 s 545 (diffusionsspärren) 

 
Efter köpet av en cirka tio år gammal villafastighet upptäckte köparen att 
vinden var behäftad med fel bestående i fuktskador och rötangrepp till följd 
av att en diffusionsspärr saknades. Syftet med en diffusionsspärr är att 
förhindra att varm och fuktig luft tränger ut i kallare delar, t.ex. ett 
vindsutrymme som i det här fallet, och orsakar kondens med efterföljande 
fukt- och mögelskador. Den sitter innanför väggens eller takets ytbeklädnad 
och är inte åtkomlig utan att ingrepp görs i väggen.138

   HD kom i domen fram till att felet var att betrakta som dolt, d.v.s. det var 
inte upptäckbart. Enligt köpekontraktet hade köparen godtagit fastighetens 
skick och med bindande verkan avstått alla anspråk mot säljaren på grund av 

  

                                                
133 NJA 1961 s. 137 cit. 
134 NJA 1961 s. 137. 
135 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 179. 
136 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 179. 
137 Grauers, Fastighetsköp, s. 237, fotnot 377. 
138 Grauers, Fastighetsköp, s. 209. 
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fel och brister i fastigheten. Det var med andra ord fråga om en (rättsligt 
giltig) total påföljdsfriskrivning. Fråga uppstod om säljaren, trots en giltig 
friskrivning, kunde göras ansvarig för felet. HD besvarade frågan nekande 
men gör följande uttalande i motiveringen för sitt beslut: ”Om svikligt och 
därmed likartat förfarande är ju nu icke fråga”.139

 
  

   I doktrin tycks man vara överens om att det ”likartade förfarandet” syftar 
på upplysningsplikten.140 I en situation som denna, där det finns en total 
påföljdsfriskrivning med i bilden, får säljarens upplysningsplikt en 
självständig betydelse. Grauers förklarar det som så att säljaren, i ett fall där 
det dels är fråga om ett dolt fel, dels finns en total påföljdsfriskrivning, 
svarar för det dolda felet oaktat friskrivningsklausulen just för att han haft 
vetskap om det.141

 
 

4.3.4 NJA 1981 s 894 (rondellfallet) 

 
En försåld fastighet utsattes efter köpslutet för opåräknade trafikstörningar 
till följd av en gatuomläggning som grundades på ett vid köpslutet 
föreliggande, men ännu inte fastställt, stadsplanebeslut. Gatuomläggningen 
resulterade i att den rondell som tidigare befunnit sig 20 meter från 
fastighetens gräns nu kom att ligga endast 3 meter från densamma. HD 
ansåg att säljaren måste ha förstått att omläggningen var av väsentlig 
betydelse för köparen. Ingenting hade framkommit i fallet som gav säljaren 
fog att anta att köparen kände till omläggningen. Säljaren underlät likväl att 
upplysa köparen om förhållandet och lämnade dessutom ”upplysningar som 
inte kan anses ge en ens tillnärmelsevis rättvisande bild av förändringarnas 
innebörd”142 – tvärtom gav upplysningarna köparen intrycket att felet var 
bagatellartat. Säljaren hade dessutom ”visat stor aktivitet för att hindra en 
sådan utvidgning av rondellen”.143 Mot bakgrund av detta ansågs säljaren 
inte kunna åberopa att köparen brustit i sin undersökningsplikt.144

 
 

   Carbell anser att detta rättsfall, i likhet med NJA 1961 s. 137 
(husbocksangrepp), ger stöd för att underlåten upplysning på säljarens sida 
om ett känt förhållande, vid en avvägning mot köparens bristande 
undersökningsplikt, kan väga tyngre – ”troligen även [vid] culpös 
underlåtelse”.145

   Mot bakgrund av att köparen inte åberopade någon av ogiltighetsreglerna i 
3 kap AvtL anser Carbell att det HD har haft att ta ställning till rör ett 
otillbörligt handlande som inte kan klassificeras som svek eller på annat sätt 

  

                                                
139 NJA 1975 s. 545 cit. 
140 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 182, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt 
II, s. 65, och Grauers, Fastighetsköp, s. 231. 
141 Grauers, Fastighetsköp, s. 231. 
142 NJA 1981 s. 894 cit. 
143 NJA 1981 s. 894 cit. 
144 NJA 1981 s. 894. 
145 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 180. 



 33 

strider mot tro och heder. Han anför i den här delen att ”det sätt på vilket 
säljaren utnyttjat köparens okunnighet och som HD tydligen lade denne till 
last kan alltså inte ha innefattat svek”.146

  
 

   Hellner konstaterar att man av fallet kan utläsa att ”[ä]ven kvalificerade 
försummelser av säljaren att lämna upplysning kan neutralisera bristande 
undersökning”.147

 
  

   Även vid tolkningen av detta rättsfall skiljer sig Grauers uppfattning från 
de övriga författarnas. Han anser att inte heller detta fall ger stöd för att 
säljaren skulle ha någon generell upplysningsplikt. Utgången i fallet 
berodde, enligt Grauers, på att säljaren faktiskt hade lämnat upplysningar 
som till sin karaktär var att se som lugnande besked, vilket reducerade 
köparens undersökningsplikt, och inte på säljarens vetskap om felet eller att 
säljarens upplysningar inte gav en ”tillnärmelsevis rättvisande bild” av 
förändringarna. Om säljaren hade underlåtit att överhuvudtaget lämna några 
upplysningar hade felet med största sannolikhet bedömts inom ramen för 
köparens normala undersökningsplikt, dit åtgärder som att ta kontakt med 
planmyndigheten räknas.148

   Han anser dock att rättsfallet visar att säljarens vetskap kan få betydelse 
som ett korrektiv vid generella påföljdsfriskrivningar. Denna princip slogs 
fast redan i NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren).

  

149

 
  

4.3.5 NJA 1981 s 815 (husbocksangrepp i hundraårig 
träbyggnad) 

 
Även i detta rättsfall var det fråga om husbocksangrepp – den här gången på 
en hundraårig träbyggnad. Köparen åberopade att säljaren, som bestod av en 
lantbruksnämnd, kände till eller åtminstone bort känna till angreppen och 
därmed borde ha upplyst köparen om dessa. Till skillnad från 1961 års 
rättsfall ansågs säljarens vetskap inte vara styrkt. HD ansåg dock att säljaren 
bort misstänka förekomsten av angrepp, men fann att enbart misstanke inte 
medförde att säljaren fick anses ha någon upplysningsplikt gentemot 
köparen. Köparen kunde med andra ord inte befrias från sin 
undersökningsplikt vid blotta misstanken om fel från säljarens sida. Denna 
slutsats kan utläsas av HD:s uttalande att ”varken uppsåtlig eller oaktsam 
underlåtenhet att lämna upplysning om ett känt förhållande kan alltså 
förebrås [säljaren]”.150

 
 

   Carbell anser att den avvägning mellan säljarens bristande upplysning och 
köparens bristande undersökning som HD, enligt honom, gjorde i 1961 års 
fall, kan appliceras även på detta fall. Stöd för detta finner han i 
                                                
146 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 181. 
147 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 61. 
148 Grauers, Fastighetsköp, s. 220f och s. 237, fotnoten 377. 
149 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 893. 
150 NJA 1981 s. 815 cit. 
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referatrubriken, i vilken man har hänvisat till 1961 års fall. Han kommer, 
vid en jämförelse mellan de båda rättsfallen, fram till slutsatsen att köparens 
bristande undersökning väger tyngre i de fall då säljaren blott misstänker 
men inte har faktisk vetskap om fel. Carbell tolkar den ovan citerade 
passusen i domen på så vis att ”[u]nderlåten upplysning på säljarens sida 
om ett känt förhållande – troligen även culpös underlåtelse – kan sålunda 
väga tyngre än bristfälligt genomförd undersökning på köparsidan”. Han 
kommer, kort sagt, fram till ett e contrarioslut.151

 
  

   Grauers anser (föga förvånande) att detta inte är en korrekt dragen slutsats.    
 Han vidhåller istället att säljaren som utgångspunkt inte har någon generell 
upplysningsplikt, och att det e contrarioslut som Carbell anför som stöd för 
sin ståndpunkt inte låter sig göras. Eftersom fallet rörde ett fel som ansågs 
upptäckbart menar Grauers att bedömningen avgörs redan här. Ett 
upptäckbart fel är inte relevant. Om det hade varit ett dolt fel hade det varit 
relevant just för att det är dolt. Kontentan blir alltså att säljaren inte behöver 
upplysa köparen om en misstanke om felet eller göra någon uppföljning av 
en sådan misstanke genom att företa någon form av undersökning för 
köparens räkning. Grauers anför dock att han, som nämnts innan, anser att 
det kan vara motiverat att ålägga säljaren en viss upplysningsplikt avseende 
fel som befinner sig i gränszonen mellan svårupptäckbara och dolda fel (Jfr 
hans synpunkter om upplysningsplikt som ett korrektiv i NJA 1981 s. 
894).152

 
 

   Hellner anser, precis som i NJA 1981 s. 894 (rondellfallet), att det även i 
det här fallet kan bli fråga om en neutralisering av köparens 
undersökningsplikt om säljarens underlåtenhet att lämna upplysningar kan 
klassificeras som kvalificerad försummelse, utan att för den skull innebära 
något svikligt eller annat ohederligt förfarande.153

 
 

4.3.6 NJA 1985 s 274 (röta i mellangolv) 

 
Köparen till en över sjuttio år gammal fastighet hade efter köpslutet 
upptäckt omfattande rötskador i ett mellangolv. Vid försäljningen hade 
säljaren fyllt i en av mäklaren förmedlad frågelista där han påtalat en mängd 
olika defekter, dock inte det rötskadade mellangolvet eller den provisoriska 
reparation som han gjort cirka tio år före köpet. Köparen anförde att hans 
bristande undersökning av mellangolvet inte kunde åberopas av säljaren på 
grund av den senares bristande upplysning. HD höll dock inte med utan slog 
fast att det ”[med hänsyn till] [f]astighetens ålder och skick liksom 
iakttagbara förhållanden i övrigt och uttalanden av säljaren under 
köpeförhandlingarna [fanns] skäl [för köparen] att misstänka fel vars 
beskaffenhet och omfattning inte är omedelbart uppenbara”154

                                                
151 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 180. 

, vilket 

152 Grauers, Fastighetsköp, s. 234f.  
153 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 61. 
154 NJA 1985 s. 274 cit. 



 35 

utökade köparens undersökningsplikt. Säljaren hade dessutom vid köparens 
besök på fastigheten förklarat att ”golven var slut”.155

 
  

   Grauers menar att rättsfallet stödjer principen att det är köparens 
undersökningsplikt som är utgångspunkten för relevansbedömningen och 
inte säljarens eventuella vetskap om felet. Grauers anser att fallet är av 
betydelse, inte på grund av själva utgången, vilken han anser vara föga 
förvånande då det rörde sig om ett fel som var relativt lätt att upptäcka, utan 
på grund av den omständigheten att HD lämnat prövningstillstånd. Han 
menar att detta tyder på att det nu endast återstår för HD att besvara frågan 
om säljaren har någon upplysningsplikt i ett fall där det rör sig om ett 
svårupptäckbart fel, och att HD tycks benägen att slå fast att så är fallet.156

 
 

4.3.7 NJA 2007 s 86 (motorcrossbanefallet) 

 
Köparen hade förvärvat en fastighet i Sotenäs i Bohuslän som var belägen 
vid vattnet. Ungefär 300-400 meter därifrån på andra sidan en smal havsvik 
och bakom ett berg låg emellertid en motorcrossbana. Ljudet från banan 
nådde fastigheten över viken med varierande bullerstyrka beroende på vind- 
och väderförhållanden. Omfattningen av motorcrossverksamheten uppgick 
vid tiden för köpet till två vardagskvällar samt lördag och söndag vilket gav 
sammanlagt arton timmars buller per vecka. Utöver dessa tider förekom 
även buller i samband med tävlingar och träningsläger m.m. Störst aktivitet 
ägde rum under sommarhalvåret. Fastigheten var en fritidsfastighet och var 
av köparen avsedd att nyttjas främst under denna tid. Säljaren hade under 
lång tid före köpet aktivt verkat för att förmå kommunen att vidta åtgärder 
mot bullret, eftersom detta enligt hans mening var en stor olägenhet som 
påverkade boendemiljön. Om denna korrespondens med kommunen eller 
motorcrossverksamheten sa emellertid inte säljaren någonting till köparen. 
    Köparen, som inte var från trakten, fick uppfattningen att fastigheten låg 
idylliskt i en tyst och lugn miljö. När han sedermera kom underfund med 
bullret och dess omfattning väckte han talan mot säljaren avseende hävning 
av köpet. I första hand åberopade han att bullret utgjorde ett faktiskt fel av 
väsentlig art, som därmed berättigade honom till hävning. I andra hand 
åberopade han att omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att det 
skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem att åberopa 
köpeavtalet. Säljaren i sin tur bestred dels att bullret utgjorde fel i 
fastigheten, dels att köparen ägde åberopa ett sådant eventuellt fel på grund 
av att köparen brustit i sin undersökningsplikt. Säljaren bestred även att han 
skulle ha haft någon upplysningsplikt, att felet var väsentligt och att det 
skulle strida mot tro och heder enligt 33 § AvtL. 
   TR ansåg att bullret var att betrakta som ett faktiskt fel enligt 4:19 § JB, 
och att köparen därmed var berättigad till hävning. TR menade vidare att 
”buller som fenomen” diskuterades i samband med köpet när köparen 

                                                
155 NJA 1985 s. 274. 
156 Grauers, Fastighetsköp, s. 235. 
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frågade säljaren om de vindkraftverk, som stod synliga från fastigheten, 
orsakade buller. Säljaren svarade att det inte var några problem med bullret 
från vindkraftverken. Någon diskussion om motorcrossbanan förekom 
emellertid inte. TR ansåg mot bakgrund av detta att säljaren borde ha 
förstått att köparen var i villfarelse om bullret från motorcrossbanan och att 
han, mot bakgrund av den omfattande aktivitet han själv lagt ner på att 
begränsa bullret, haft att upplysa köparen om detsamma.  
   HovR ansåg att ett faktiskt fel förelåg, men ogillade köparens talan när de 
kom till relevansbedömningen då felet var upptäckbart. HovR ansåg inte 
heller att rekvisiten för svek var uppfyllda eller att omständigheterna vid 
avtalets ingående kunde anses strida mot tro och heder. Man ansåg inte att 
säljaren i övrigt hade någon upplysningsplikt gentemot köparen.  
   HD ansåg, i likhet med underinstanserna att bullret på fastigheten utgjorde 
ett faktiskt fel enligt 4:19 § JB. Precis som övriga tänkbara faktiska fel faller 
bullret på fastigheten inom köparens normala undersökningsplikt, vilken 
bildar utgångspunkten för felbedömningen. Köparen står därmed risken för 
att felet ifråga anses upptäckbart såvida säljaren inte har lämnat en utfästelse 
eller handlat svikligt eller i strid mot tro och heder. Här konstaterar HD att 
köparen utan större svårighet hade kunnat upptäcka motorcrossbanan och 
komma till insikt om bullrets omfattning. För övrigt ansåg HD att det inte 
kunde anses styrkt att säljaren lämnat någon utfästelse eller att det 
förekommit någon diskussion om buller från närliggande vindkraftverk. Att 
det skulle ha förekommit någon diskussion om själva motorcrossbanan 
åberopades inte ens. För HD återstod därmed endast att bedöma om säljaren 
likväl kunde göras ansvarig för bullret.  
   I den här delen konstaterade HD att säljaren som utgångspunkt inte har 
någon generell upplysningsplikt vid faktiska fel enligt 4:19 § JB. I 
rättspraxis har man emellertid, genom rättsfallet NJA 1981 s. 815 
(husbocksangrepp i hundraårig träbyggnad), öppnat upp för möjligheten 
”att en köpare av fast egendom, trots bristande undersökning, skall få 
åberopa vissa fel som säljaren kände till, utan att förtigandet av felet måste 
kunna inordnas under 30 eller 33 § avtalslagen”.157 HD anför att det vid 
förvärv av begagnade fastigheter, vilka i huvudsak säljs i befintligt skick, 
saknas skäl att tillämpa strängare felregler gentemot köpare av fast egendom 
än mot köpare av lös egendom. HD går vidare i sin bedömning och tillägger 
att ”[d]et finns inget allmänt intresse av att en säljare skall kunna utnyttja 
köparens okunskap för att få till stånd ett köpeavtal eller uppnå ett pris som 
inte skulle ha varit möjligt om köparen hade haft fullständig 
information”.158

   Detta leder således till att säljaren ”i viss utsträckning [kan bli] skyldig att 
upplysa köparen om förhållanden som han känner till […], som köparen 
bort upptäcka men förbisett”.

  

159

                                                
157 NJA 2007 s. 86 cit. 

 Mot bakgrund till den omfattande aktivitet 
som säljaren själv lagt ner på att försöka förmå kommunen att vidta åtgärder 
för att minska bullret borde säljaren ha förstått att bullret kunde vara 

158 NJA 2007 s. 86 cit. 
159 NJA 2007 s. 86 cit. 
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avgörande för köparens beslut att förvärva fastigheten. Felet har, mot 
bakgrund till att fastigheten utgjorde en fritidsfastighet, varit väsentligt.160

   Säljaren underlät ostridigt att upplysa köparen om bullret och har på så 
sätt utnyttjat köparens okunskap. Mot bakgrund av detta ansåg HD att 
köparen ägde åberopa felet trots att han bort upptäcka det. HD fastställde 
TR:s dom vilket innebar att köparen gavs rätt till hävning samt att få tillbaka 
erlagd handpenning.

  

161

 
 

   Detta rättsfall har, som nämnts ovan, lett till omfattande debatt inom 
doktrinen. Folke Grauers, som är en författare med hög dignitet inom 
fastighetsrätten, rasade mot domen i sin artikel i en av de största svenska 
juridiska tidskrifterna, Juridisk Tidskrift, där han inte bara underkänner 
domen och dess prejudikatvärde utan även självaste Högsta domstolens 
tillvägagångssätt vid avgörandet av fallet.162

   Somliga anser att domen bidragit till ökad förståelse för när en 
upplysningsplikt kan anses föreligga.

  

163

   Mer om detta kommer jag att ta upp i kapitel 4.5. 
  

 

4.3.8 RH 1999: 138 (sopnedkastet i garderoben) 

 
Fallet rörde försäljning av aktier i ett fastighetsaktiebolag, till vilka var 
knutna nyttjanderätten till en bostadslägenhet. Köplagen ansågs tillämplig 
på köpet. I bostadslägenhetens vardagsrum fanns en fast garderob, i vilken 
man hade inrättat ett sopnedkast som ledde ner till soputrymmet därunder.  
   Sopnedkastet var gemensamt för alla lägenhetsinnehavarna. Köparen hade 
upplysts om förekomsten av sopnedkastet och dess placering, men säljaren 
hade uppgett att det inte medförde något problem. Sedermera visade det sig 
att sopnedkastets placering medförde både dålig lukt och buller, varför 
köparen riktade talan om prisavdrag mot säljaren. Det framkom under 
förhandlingarna att säljaren, som bott i lägenheten i två år, vid upprepade 
tillfällen hade klagat på den dåliga lukten och det buller som kom från 
sopnedkastet i sådan omfattning att problemen fick anses vara väsentliga 
och i behov av åtgärdande. HovR drog därav slutsatsen att säljaren måste ha 
varit väl medveten om störningen och dess omfattning och därmed insett att 
det var väsentligt för köparen att bli upplyst om dessa omständigheter. 
    Säljarens agerande ansågs utgöra ett handlande i strid mot tro och heder i 
enlighet med 33 § AvtL och köparens talan om prisavdrag bifölls.164

 
 

    Det som gör fallet intressant för denna framställning är de paralleller som 
HovR drar till fastighetsrätten och felreglerna i 4 kap JB. HovR frågar sig 
om det inte vore mer ändamålsenligt att använda sig av en analogitolkning 
av JB:s bestämmelser med tanke på de likheter som finns mellan köp av 

                                                
160 NJA 2007 s. 86. 
161 NJA 2007 s. 86 cit. 
162 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 890-906. 
163 Se Björkdahl, Erika P., Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 26. 
164 RH 1999:138. 
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andelar i ett fastighetsaktiebolag som är knutna till nyttjanderätten till en 
bostadslägenhet och fastighetsköpet – något som framgår av följande 
uttalande: ”Köpet av aktierna med den till dem knutna nyttjanderätten till 
lägenheten är visserligen ett köp av lös egendom, men det företer sådan 
likhet med ett fastighetsköp att frågan måste ställas om inte jordabalkens 
regelsystem bör tillämpas i stället för eller vid sidan av köplagens”.165

    En sådan analogitolkning vinner stöd i doktrin, men inte i rättspraxis då 
HD hittills inte avgjort något fall genom en analogitolkning mellan JB:s 
regler och de köprättsliga regler som tillämpas vid köp av en bostadsrätt. 

 

    Grauers brukar dock peka på rättsfallet NJA 1998 s. 792 (kackerlackor 
nattetid) som enligt honom i alla fall inte talar emot att HD skulle anse en 
sådan analogitolkning motiverad. HD instämde i det här fallet i TR:s 
bedömning att ”då det inte före köpet funnits någon indikation om att det 
kunde finnas ohyra i lägenheten kan inte [köparna] anses ha eftersatt sin 
undersökningsplikt genom att inte undersöka skåp och lådor kvälls- eller 
nattetid”.166

 
 

   Fallet är också intressant ur den aspekten att HovR valde att ålägga 
säljaren en upplysningsplikt med stöd av 33 § AvtL. Sett till 
omständigheterna går det onekligen att dra vissa paralleller till NJA 2007 s. 
86 (motorcrossbanefallet), som ju också berörde betydelsen av säljarens 
vetskap om fel, om vilket säljaren inte upplyst köparen. Försiktighet är dock 
påkallad i detta hänseende, då HovR:s domar inte är prejudicerande. Domen 
kan dock lämna viss vägledning beträffande gränsdragningen mellan ett 
ohederligt förfarande och ett tillåtet sådant. 
 
    Det refereras inte särskilt flitigt till fallet inom doktrinen. Björkdahl tar 
upp det som ett typfall på vad som omfattas av begreppet ”handlande i strid 
mot tro och heder”, som inom ramen för hennes förklaringsmodell (se 
vidare under kapitel 4.4) konstituerar ett sådant särskilt klandervärt 
beteende som ensamt utgör en legitimerande faktor för att rättsliga följder 
ska inträda. Björkdahl är sannolikt av den uppfattningen att även 
motorcrossbanefallet hade kunnat avgöras genom en tillämpning av 33 § 
AvtL.167

 
 

   Grauers kommenterar inte fallet i sin senaste upplaga av Fastighetsköp, 
men min gissning är att han sannolikt skulle föra ett resonemang som går i 
linje med det han förde i NJA 1981 s. 894 (rondellfallet), d.v.s. att det var 
säljarens lugnande besked som reducerade köparens undersökningsplikt.168

 
 

 

                                                
165 RH 1999:138 cit. 
166 NJA 1998 s. 792 cit. och Grauers, Nyttjanderätt, s. 215f. 
167 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 271f.  
168 Se avsnitt 6.3.4 i denna framställning och Grauers, Fastighetsköp, s. 220f och s. 237, 
fotnoten nr 377. 



 39 

4.4  Säljarens upplysningsplikt i doktrin 

 
Som nämnts ovan går åsikterna milt sagt isär inom doktrinen. Oenigheten 
avser dels huruvida en generell upplysningsplikt överhuvudtaget existerar, 
dels hur HD:s avgöranden i frågan ska tolkas. 
    Man kan efter att snabbt ha ögnat igenom doktrinen konstatera att 
upplysningens vara eller icke-vara delar upp författarna i två läger.  
   På ena sidan finner vi Folke Grauers som bestämt hävdar att någon 
generell upplysningsplikt överhuvudtaget inte existerar. Om säljaren skulle 
anses ha en generell upplysningsplikt skulle detta, enligt Grauers, 
”komplicera relevansbedömningen, eftersom det innebär att 
upplysningsplikt och undersökningsplikt överlappar och därmed åtminstone 
delvis tar ut varandra”.169

   Utgångspunkten för relevansbedömningen är om ett fel kan anses 
upptäckbart eller inte. Är felet upptäckbart är det inte relevant. Omvänt är 
ett fel som inte är upptäckbart, d.v.s. dolt, relevant just för att det är dolt.  

  

   Säljarens eventuella vetskap saknar därmed, åtminstone som 
utgångspunkt, betydelse. För det fall säljaren har gjort en total 
påföljdsfriskrivning anser Grauers, i enlighet med etablerad rättspraxis, att 
säljaren har en upplysningsplikt, då upplysningsplikten i dessa situationer 
fyller en självständig funktion.170

   Trots att åläggandet av en upplysningsplikt för säljaren, vid sidan av 
friskrivningsfallen, leder till att denna delvis överlappar köparens 
undersökningsplikt anser Grauers att detta i vissa fall kan vara motiverat, 
t.ex. i situationer som avser fel som befinner sig i gränszonen mellan 
svårupptäckbara och dolda fel. Enligt Grauers kan säljarens 
upplysningsplikt i de här fallen ses ”som ett slags korrektion, när det 
framstår som ursäktligt att köparen inte upptäckt felet och det vore 
otillbörligt om säljaren trots sin vetskap undgick ansvar”.

 

171

 
  

   Sammanfattningsvis kan det konstateras att Grauers på det hela taget intar 
en mycket restriktiv hållning i frågan när man kan ålägga säljaren en 
upplysningsplikt. Förutom friskrivningsfallen och de fall som befinner sig i 
gränszonen anser Grauers att säljarens beslut om att lämna upplysningar 
framförallt vilar på fakultativ grund och i det närmaste kan beskrivas som 
incitamentskapande på så sätt att säljaren själv genom sina upplysningar kan 
påverka vad som utgör dolt respektive icke-dolt fel.172

 
 

   Bland de författare som är av den motsatta åsikten och argumenterar för 
att säljaren bör åläggas en generell upplysningsplikt finner vi bland andra 
Jan Hellner och Leif Carbell. Hellner stödjer sin uppfattning främst på 
rättsfallen NJA 1981 s. 894 (rondellfallet) och NJA 2007 s. 86 

                                                
169 Grauers, Fastighetsköp, s. 205. 
170 Grauers, Fastighetsköp, s. 234. 
171 Grauers, Fastighetsköp, s. 234f. 
172 Grauers, Fastighetsköp, s. 232. 
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(motorcrossbanefallet), medan Carbell hämtar stöd ur NJA 1981 s. 894 
(rondellfallet) och NJA 1961 s. 137 (husbocksangrepp).173

 
  

   Hellner menar att säljarens underlåtenhet att lämna upplysning kan bli 
relevant vid felbedömningen även om detta inte kan inordnas under 30 § 
eller 33 § AvtL. Det ska här vara fråga om ett utnyttjande från säljarens sida 
av köparens okunskap i fall då köparen är i villfarelse beträffande en viss 
brist. Här krävs det att två väsentliga rekvisit är uppfyllda; för det första 
måste säljaren ha förstått att köparen var i villfarelse och för det andra 
måste säljaren ha förstått att bristen kunde vara avgörande för köparens 
beslut att förvärva fastigheten. Han framhåller dock att säljaren, även om 
säljarens upplysningsplikt omfattar sådana omständigheter som han har 
vetskap om, inte har någon skyldighet att företa någon undersökning för 
köparens räkning eller upplysa densamme om alla kända fel för att undgå 
ansvar.174

 
 

   Carbell anser att det finns en generell upplysningsplikt för säljaren.175

   Denna upplysningsplikt borde enligt Carbell lagfästas på samma sätt som 
köparens undersökningsplikt, så att lagrummet ”verkar för att tillgänglig 
information om fastighetens skick kommer fram redan i samband med 
köpet”.

 

176Carbell vill till och med dra det så långt som att låta 
upplysningsplikten utgöra utgångspunkten för felbedömningen istället för 
undersökningsplikten. En sådan rockad skulle enligt honom vara lämpligare 
både ur en praktiskt materiell synvinkel och ur en tillämpningssynvinkel, då 
det skulle motverka köp som leder till bristande ekvivalens mellan parterna, 
samt effektivt verka för att förhindra uppkomsten av tvister.177

   I likhet med Hjalmar Karlgren förordar Carbell att säljarens kännedom om 
en brist i fastigheten bör tillmätas betydelse vid felbedömningen på så sätt 
att det likställs med beteende som strider mot tro och heder, vilket berättigar 
köparen att göra påföljder som hävning eller prisavdrag gällande gentemot 
säljaren.

  

178

 
 

   Elfström & Ashton uttrycker sig ganska kortfattat om saken. De pekar 
framförallt på lagstiftningen i de nordiska grannländerna där säljaren åläggs 
en betydligt mer långtgående upplysningsplikt, och konkluderar att en 
harmonisering av den svenska lagstiftningen till vad som gäller i dessa 
länder ”i och för sig skulle strida mot svensk rättstradition, men [att man 
kan ställa sig frågan] om detta är till någon avgörande nackdel”.179

                                                
173 Det ska observeras att Carbells artikel är daterad år 1984, vilket kan vara en förklaring 
till varför han inte nämner NJA 2007 s. 86. 

 De 
ställer sig även positiva till det alternativ som innebär att säljarens 

174 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 62. 
175 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 185. 
176 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 185f. 
177 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 188. 
178 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 186 och Karlgren, Felansvaret vid 
fastighetsköp, s. 49. 
179 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 314. 
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upplysningsplikt utsträcks genom att säljaren tvingas svara på fler frågor i 
mäklarens frågelista.180

    I likhet med Carbell motiverar Elfström & Ashton en sådan 
upplysningsplikt bl.a. med att antalet tvister om fel i fastighet skulle 
minska.

 

181

   Hultmark
   

182

    Emellertid anser hon att det, trots detta, kan finnas omständigheter där 
säljaren, trots att köparen inte haft några förväntningar, kan bli ansvarig för 
fel på grund av sin faktiska vetskap om dessa, i kombination med sin insikt 
om att köparen saknar sådan vetskap.

 drar paralleller till reglerna om köp av lös egendom i 
diskussionen om vilken hänsyn man ska ta till säljarens onda tro vid 
bestämmande av felbegreppet, där hon anser att gällande rätt, med 
undersökningsplikten som utgångspunkt för felbedömningen, begränsar 
antalet fall där säljarens onda tro om negativa omständigheter aktualiseras. 

183

   Vidare kritiserar hon Grauers uppfattning om att säljarens 
upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt står i uppenbart 
motsatsförhållande och att de, för det fall båda tillerkändes ett generellt 
existensberättigande, skulle ta ut varandra. Hultmark å sin sida menar att det 
snarare är fråga om ett samspel mellan dem båda, och att det i situationer då 
det rör sig om fel som befinner sig på gränsen mellan svårupptäckbara och 
dolda fel kan finnas en upplysningsplikt för säljaren samtidigt som det finns 
en undersökningsplikt för köparen.

 

184

 
 

   Erika P. Björkdahl anser, i likhet med ovan nämnda författare som 
förespråkar en generell upplysningsplikt, att det i vissa situationer kan vara 
motiverat med ett avsteg från den ordinarie riskfördelningen. Björkdahl 
lanserar, med den kontraktuella rätten som bakgrund, en förklaringsmodell 
för vad som kan konstituera en handlingsnorm, utifrån vilken man avgör om 
en parts handlande före avtalsslut kan anses illojalt eller inte. Ett åläggande 
av upplysningsplikt för säljaren kan utifrån denna förklaras som att säljaren 
ålagts en skyldighet att vara lojal.185Björkdahls angreppssätt skiljer sig från 
övriga författares på det sättet att hon väljer att angripa frågan på ett mer 
övergripande plan.186 Istället för att betrakta upplysningsplikten enbart 
utifrån reglerna i 4 kap JB vidgar hon perspektivet till att avse den 
kontraktuella rätten i stort. Syftet med detta är att med hjälp av redan 
etablerade prekontraktuella regler i inomkontraktuella situationer söka 
utröna om, och i vilken utsträckning, dessa ger uttryck för generella synsätt 
som kan tjäna som vägledning även i utomkontraktuella situationer.187

                                                
180 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 314. 

 

181 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 314. 
182 Christina Hultmark heter numera Ramberg i efternamn. 
183 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s. 41. 
184 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s. 41, fotnoten 21. 
185 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 5f. 
186 Jfr dock Hultmark, vars resonemang till viss del liknar Björkdahls i det avseendet att det 
är själva lojalitetsplikten som står i centrum. I övrigt skiljer sig de båda författarna åt på så 
sätt att Hultmark främst drar paralleller till köp av lös egendom medan Björkdahl drar 
paralleller till kontraktsrätten i stort. 
187 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 6. 
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   Den förklaringsmodell som Björkdahl förespråkar består av fyra kriterier, 
som tillsammans konstituerar illojalt beteende som leder till ansvar, under 
förutsättningar att samtliga kriterier är uppfyllda.188

 
 

   Det första kriteriet anger att det ska föreligga en konkret omständighet.  
   Med detta menas lämnade eller utelämnade uppgifter, som uppnått ett 
visst mått av konkretion, samt påverkat motparten i hans/hennes agerande. 
Vad som utgör en konkret omständighet är därmed inte begränsat till att 
enbart omfatta sådana uppgifter som kan betraktas som uttryckliga garantier 
eller enuntiationer.189Andra omständigheter som kan påverka huruvida en 
uppgift anses vara konkret är ifall motparten haft fog att fästa tillit till den, 
vilken typ av uppgift det rör sig om, om uppgiften faller inom någon av 
parternas eget verksamhetsområde eller branschkunskap m.m. Också 
förväntningar hos den ena parten i förening med motpartens uppträdande 
kan betraktas som en konkret omständighet.190

 
 

   Det andra kriteriet som uppställs är att den mot vilken de rättsliga 
följderna görs gällande ska vara i ond tro. Med detta avses att parten ”haft 
vetskap om vissa förhandlings- eller avtalsrelevanta omständigheter”.191

 
 

   Det tredje kriteriet består i ett krav på god tro hos den part som vill göra 
rättsliga följder gällande på grund av motpartens illojala agerande.192

 
 

   I det fjärde och sista kriteriet görs en riskavvägning där utgången styrs av 
så kallade legitimerande faktorer. Dessa verkar bestämmande för dels 
huruvida ett agerande parterna emellan ska leda till rättsliga följder, dels 
vilken av parterna som ska bära risken för att motpartens premisser för 
förhandlingarna inte är korrekta.193

   De legitimerande faktorerna relaterar till yttre omständigheter som är 
objektivt iakttagbara och kan t.ex. bestå i parts befogade tillit, om part intar 
en underlägsen ställning ifråga om sakkunskap eller erfarenhet, parts 
möjlighet att erhålla information, om någon av parterna intar en 
privilegierad ställning, om det är fråga om väsentliga felaktigheter eller om 
en part betett sig särskilt klandervärt etc.

 

194

 
 

   Avslutningsvis kan något sägas om upplysningsplikten ur en praktisk 
synvinkel, där advokaten Ronny Henning i sin artikel i JT195

                                                
188 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 11. 

 framför några 
av sina synpunkter på området. Artikeln är huvudsakligen författad med 
anledning av HD:s avgörande i NJA 2007 s. 86 (motorcrossbanefallet) och 
är i det närmaste att betrakta som en förlängning av ovanstående 
upplysningspliktsvänliga författares åsikter i ämnet. Hela artikeln andas 
entusiasm och lättnad över utgången i motorcrossbanefallet och den 

189 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 11f. 
190 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 13f. 
191 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 16. 
192 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 17. 
193 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 18. 
194 Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 19ff. 
195 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 517-523. 
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pragmatiska ivern över att äntligen få sätta punkt för all osäkerhet kring 
upplysningspliktens vara eller icke-vara och kalla det ”definitivt” är illa 
dold. Henning uttalar resolut att HD i och med domen har slagit fast att 
”den som säljer villafastighet eller fritidsfastighet, där utgångspunkten är 
att begagnade fastigheter i huvudsak säljs i befintligt skick, har en lika 
långtgående upplysningsplikt som den som säljer lös egendom i befintligt 
skick”.196 Efter detta konkluderar Henning att ”[s]äljarens upplysningsplikt 
upphäver köparens undersökningsplikt”.197

   Att Henning anser att HD:s avgörande var riktigt går det knappast att ta 
miste på. Ändå lyckas han på blygsamma sju sidor på ett flertal ställen hinna 
uttrycka viss oro för att förskjutningen av ansvar från köparen till säljaren 
kanske kan komma att föra lite väl långt. Vad händer om köparen underlåter 
att undersöka fastigheten? Henning själv menar att det mycket väl kan 
komma att ligga säljaren till last i en efterföljande process om köparen 
underlåter att undersöka fastigheten, då detta kan vara en sådan 
omständighet som talar för att säljaren insåg att köparen var i villfarelse om 
felet ifråga. Henning uttalar att ”[v]ad som utan vidare kan upptäckas 
ansvarar mäklaren och säljaren för, det svårupptäckbara svarar säljaren 
för antingen därför att felet är dolt eller därför att det faller inom säljarens 
upplysningsplikt om säljaren kände till felet. Återstoden svarar köparen för, 
nämligen det som varken han, säljaren eller mäklaren kände till men som 
köparen kunde ha upptäckt om han hade gjort en undersökning”.

 

198 Här 
anser Henning att den försiktige säljaren bör vägra sälja såvida köparen inte 
först undersöker fastigheten, eftersom en eventuell efterföljande process kan 
vara ytterst riskabel för säljaren. Säljaren måste hela tiden ha i åtanke vad en 
domstol sannolikt kommer fram till att han visste, snarare än vad han rent 
faktiskt visste.199 Denna oro hänger även samman med den bevislättnad som 
Henning anser att HD genom motorcrossbanefallet har gett köparen, 
nämligen att det räcker med att säljaren ”måste ha förstått” att felet varit 
avgörande för köparens beslut, vilket i slutändan blir beroende av felets art 
och omfattning snarare än säljarens faktiska vetskap.200

 
 

   Själv anser jag att Henning drar lite väl höga växlar på HD:s avgörande i 
motorcrossbanefallet (mer om detta under avsnitt 4.5.3 ) samtidigt som hans 
artikel ger ett aningen ambivalent intryck. Artikeln tillför inte direkt några 
nya rön inom området utan bygger i stort sett på åsikter som redan uttryckts 
hos ovanstående författare inom samma läger, och saknar, i frånvaron av en 
hos läsaren positiv inställning till HD:s avgörande, självständig betydelse. 
 
 
 

                                                
196 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 517. 
197 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 517. 
198 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 521. 
199 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 521. 
200 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 522. 
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 4.5 Närmare om NJA 2007 s. 86 

 

4.5.1 Grauers kritik mot HD:s dom 

 
Som tidigare nämnts i framställningen gav HD:s dom i NJA 2007 s. 86 
(motorcrossbanefallet) upphov till ett rent ramaskri på vissa håll. Bland 
författarna inom doktrinen var Folke Grauers troligtvis den som skrek högst.  
   Han låter inte många rader gå till spillo i inledningen till sin artikel i JT 
innan han kort och koncist delger läsaren att han är kritiskt inställd till 
domen – både när det gäller resultatet och när det gäller sättet HD kom fram 
till detta på. Enligt honom tycks det som om HD med hjälp av domen söker 
etablera en upplysningsplikt som går längre än att endast omfatta svek och 
handlande i strid mot tro och heder.201

 
 

   Grauers drar på flera ställen i sin artikel paralleller mellan 
motorcrossbanefallet och NJA 1981 s. 894 (rondellfallet) då han anser att 
det finns klara likheter mellan dem. Båda fallen rör fel i fastighet i form av 
buller, bestående i förhållanden utanför den sålda fastigheten. Fallen skiljer 
sig emellertid åt på så vis att motorcrossbanefallet tog sikte på olägenheter 
som redan förelåg vid tiden för köpet, medan det i rondellfallet handlade om 
opåräknade störningar som ledde till en förändring till det sämre efter 
köpet. Redan här fyrar Grauers av sin första kritik mot domen där han 
konstaterar att motorcrossbanefallet ”innebär […] en märkbar utvidgning 
av en säljares felansvar”202 på så vis att en köpare, om man ska tro HD:s 
domskäl i rondellfallet, med största sannolikhet inte skulle kunna hävda att 
trafiken i sig skulle vara att anses som ett fel i rättslig mening. En köpare 
som förvärvar en fastighet längs med en trafikerad väg får sannolikt tåla den 
bullernivå som en sådan redan etablerad verksamhet medför. Om fastigheten 
sedermera utsätts för oväntade störningar i form av ökad bullerverksamhet, 
som påverkar marknadsvärdet och bygger på ett vid tiden redan existerande 
stadsplanebeslut, torde köparen inte behöva tåla denna. Att detta inte berörs 
närmare i domskälen till motorcrossbanefallet anser Grauers vara olämpligt. 
Kontentan av domen blir därmed att det inte krävs att störningen har ökat 
efter köpet – det räcker att störningen förelåg redan vid köpet och att denna 
var tillräckligt allvarlig.203

 
 

   Grauers ställer sig även kritisk till HD:s brist på vägledning i den del av 
domen som berör omfattningen av köparens undersökningsplikt – en brist 
som, enligt honom, även domskälen till rondellfallet var behäftade med.  I 
denna del nöjer sig HD med att kort och gott konstatera att ”köparens 
undersökningsplikt enligt 4:19 § 2 st. JB omfattar allt som köparen vill 
åberopa som fel, i förevarande fall störande inslag från fastighetens 

                                                
201 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 890. 
202 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 897. 
203 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 897. 
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omgivningar”.204 Vad gäller fullgörandet av undersökningsplikten säger HD 
endast att köparen ”utan nämnvärd svårighet [hade] kunnat inte bara 
upptäcka motocrossbanan utan också komma till insikt om bullrets 
omfattning”.205

   Grauers anser att det vore att föra undersökningsplikten för långt om 
köparen skulle tvingas undersöka närliggande omgivningar utan att några 
indikationer på fel har förekommit.

 Grauers finner det otillfredsställande att ett flertal 
betydelsefulla frågor förblir obesvarade. Ska en köpare, trots att inga 
felsymtom gjort sig gällande, behöva ta sig runt i en fastighets omgivningar 
och i så fall i vilken omfattning? Var det så att skylten som hänvisade till 
motorcrossbanan kunde anses vara en sådan omständighet som utvidgade 
köparens undersökningsplikt? Eller var det rent av de vindkraftverk som 
stod synliga från fastigheten som bort föranleda köparen att misstänka att 
det kunde finnas annan störande verksamhet i närheten av fastigheten?  

206

 
  

   Kritiken intensifieras något när Grauers kommer in på HD:s sätt att 
redogöra för uttalandena i förarbetena till 1990 års lagändring om 
betydelsen av säljarens vetskap vid felbedömningen. HD inleder med att 
redogöra för det uttalande i förarbetena till 1990 års lagändring som säger 
att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt, men att förtiganden 
som innefattar svikligt förledande eller handlande i strid mot tro och heder 
medför att säljaren inte kan åberopa köparens bristande 
undersökningsplikt.207

   Efter detta uttalar HD att kodifieringen av undersökningsplikten i andra 
stycket till 4:19 § JB ”inte avsågs innebära en ändring av då gällande 
rätt”, varpå de framhåller att ”[f]rågan om hur säljarens vetskap om ett fel 
förhåller sig till köparens försummelse av sin undersökningsplikt har några 
gånger berörts i praxis enligt 1970 års JB, alltså före införandet

  

208 av 
andra stycket i 4:19 § JB”.209

   Detta resonemang är enligt Grauers inte godtagbart. Tillägget i andra 
stycket till 4:19 § JB innebar endast ett förtydligande av vad som redan 
gällde ifråga om köparens undersökningsplikt. Grauers anför vidare att 
”[d]en omständigheten, att denna kodifikation inte innebar någon 
[materiell ändring] i fråga om undersökningsplikten, påverkar 
överhuvudtaget inte effekten av det samtidigt gjorda uttalandet, att säljaren 
inte har någon generell upplysningsplikt”.

 

210Istället ska kodifieringen och 
uttalandena i förarbetena ses så att de markerar det ställningstagande som 
lagstiftaren gjort avseende frågan om säljaren kan anses ha en generell 
upplysningsplikt – en fråga som, enligt Grauers, otvetydigt har besvarats 
nekande. 211

 
 

                                                
204 NJA 2007 s. 86 cit., och Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 897. 
205 NJA 2007 s. 86 cit., och Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 898. 
206 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 897f. 
207 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 898. 
208 Grauers kursivering. 
209 NJA 2007 s. 86 cit och Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 899. 
210 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 899. 
211 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 899. 
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   HD kommer så småningom fram till att den rättspraxis från tiden före 
1990 års lagändring, som hänvisats till tidigare i domskälen, medger en viss 
möjlighet för köparen att, trots bristande undersökningsplikt, kunna hålla 
säljaren ansvarig även för sådana fel som inte omfattas av reglerna i 3 kap 
AvtL. HD förbigår emellertid dels själva uttalandet om att säljaren inte har 
någon generell upplysningsplikt, dels det faktum att denna öppning i 
rättspraxis, åtminstone enligt Grauers, tar sikte främst på de fall där det rör 
sig om fel som befinner sig i gränszonen mellan svårupptäckbara och dolda 
fel. Grauers anser därför att denna del av domen är direkt missvisande.212

 
 

   En annan sak som Grauers ställer sig kritisk till är HD:s resonemang kring 
reglerna om köp av lös egendom som säljs i befintligt skick, vilka återfinns i 
Köplagen (1990:931).213HD tycks med sina paralleller till regeln om köp av 
lös egendom i befintligt skick i 19 § KöpL vilja framhålla att ett 
fastighetsköp är att jämställa därmed, och sålunda alltid säljs i befintligt 
skick oavsett om någon friskrivningsklausul har tagits in i köpeavtalet eller 
inte. HD motiverar ett sådant ställningstagande med att köpare av fast 
egendom, historiskt sett, har ålagts ett strängare felansvar än köpare av lös 
egendom och att det saknas skäl för denna åtskillnad.214

   Grauers anser att HD i den här delen har misstagit sig fullständigt, både 
vad gäller tolkningen av uttalandena i förarbetena till 1990 års lagändring 
och vad gäller jämförelsen mellan köparens ställning vid köp av fast 
respektive lös egendom.

 

215 Lagrådets uttalande ger vid handen att en 
fastighet ”säljs sådan den är”. Detta innebär inte att en fastighet alltid säljs 
med någon slags inbyggd friskrivingsklausul oaktat om parterna skrivit in 
en sådan i köpekontraktet eller inte. Friskrivningar är tvärtom föremål för 
krav på precision och en klausul som endas talar om att ”fastigheten säljs i 
befintligt skick” saknar rättsverkan.216

 
 

   Grauers slår även ner på jämförelsen mellan köpare av lös och fast 
egendom där den senare kategorin, om man ska tro HD, skulle vara 
strängare behandlad än den förstnämnda. Så är inte alls fallet, enligt 
Grauers. Båda har, inom ramen för det abstrakta felansvaret, samma 
möjlighet att göra fel gällande – köpare av lös egendom enligt 17 § KöpL 
och köpare av fast egendom enligt 4:19 § JB. Mot bakgrund av detta anser 
Grauers att HD:s påstående att det skulle finnas ett behov av 
upplysningsplikt av ovanstående anledning är helt ogrundat.217

   Den anpassning till reglerna om köp av lös egendom som HD tycks mena 
att Lagrådet efterlyste i samband med 1990 års lagändring avser inte de 
delar som HD gör gällande. Lagrådet förordade inte någon generell 
upplysningsplikt utan anförde att ansvar för säljaren endast inträder vid 
bristande upplysningsplikt ”om säljaren över huvud taget är 

  

                                                
212 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 900. 
213 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 900. 
214 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 900f. 
215 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 901ff. 
216 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 902. 
217 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 903. 
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felansvarig”.218 HD:s uttalande i domen att ”regeringen, på grund av att 
Lagrådet förespråkade en anpassning till köplagsförslagets regler, ändrade 
lagtexten angående fel i första meningen av 4 kap 19 § i enlighet med 
Lagrådets förslag” är därför, enligt Grauers, missvisande och direkt 
felaktigt.219

   Efter denna till synes detaljerade kritik utdelar Grauers slutligen 
”dödsstöten” genom att konkludera att domen, mot bakgrund av 
ovanstående skäl, samt det faktum att tvisten i det aktuella fallet inte rörde 
de sedvanliga typerna av faktiska fel under åberopande av 4:19 § JB, torde 
få ett i det närmaste obefintligt, alternativt mycket begränsat 
prejudikatvärde.

 

220

 
 

4.5.2 Håstads bemötande av Grauers kritik 

 
Grauers häftiga kritik mot domen gick inte obemärkt förbi. Att fallet skulle 
komma att få stor uppmärksamhet och bli föremål för efterföljande 
diskussion i doktrinen, där en och annan författare skulle föra fram 
avvikande åsikter i frågan, var väl föga förvånande. Vad som däremot 
väckte stor häpnad var att ett av justitieråden som avdömde 
motorcrossbanefallet, Torgny Håstad, skrev in och replierade på kritiken i 
samma tidskrift. För många framstod detta onekligen som ett resultat av att 
Grauers ”trampat på en öm tå” och att HD därför inte nänts låta den kritik 
han riktat mot dem stå obesvarad. Det är dock viktigt att hålla i minnet att 
artikeln är underskriven av Torgny Håstad ensam, och inte av Högsta 
domstolen. De åsikter som förs fram i den kan därför inte utan vidare 
tillskrivas HD utan får stå för Håstad själv. Jag för min del är dock benägen 
att tro att Håstad fick ganska så stadig uppbackning av övriga justitieråd.  
   Som välaktat justitieråd i Högsta domstolen skriver man nämligen inte in 
till en av Sveriges mest kända juridiska tidskrifter och debatterar med 
uppretade författare, och riskerar sitt anseende på det viset utan att ha rejält 
på fötterna. Något annat vore att betrakta som socialt självmord. 
 
   Håstad inleder sin artikel med att konstatera att det i motorcrossbanefallet 
inte var fråga om att HD försökte etablera någon generell upplysningsplikt. 
    Den upplysningsplikt som slogs fast gällde enbart de fall där de i 
motorcrossbanefallet, och därmed jämförbara fall, föreliggande 
omständigheterna är för handen.221

   Håstad menar att det i vissa fall kan finnas skäl att ålägga en säljare av fast 
egendom upplysningsplikt ”i viss utsträckning” trots köparens bristande 
undersökning.

  

222

   Håstad anför även att HD:s referenser till tidigare rättspraxis inte kan 
anses stå i strid med uttalandena i förarbetena till 1990 års lagändring om att 

  

                                                
218 Grauers, Upplysningsplik vid fel i fastighet, s 903. 
219 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 903. 
220 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 904 och 906. 
221 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44. 
222 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44f. 
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säljaren inte har någon generell upplysningsplikt. Det finns således inget 
som talar för att denna rättspraxis skulle vara att se som utagerad.223

 
 

   Vidare anser Håstad att Grauers resonemang, som går ut på att HD skulle 
ha uttalat att en fastighet alltid säljs i befintligt skick, är helt felaktigt. HD 
skrev att ”[ä]ven sedan det nämnda formkravet slopats genom 1970 års 
jordabalk och ett ansvar för abstrakta fel har införts, kan det anses 
motiverat att begagnade fastigheter, om inget annat avtalats, i huvudsak 
säljs i befintligt skick”.224 Detta är inte detsamma som att säga att 
”fastigheter säljs i befintligt skick, även om någon uttrycklig klausul om 
detta inte finns intagen i köpekontraktet”.225 Håstad menar att HD:s 
uttalande ska förstås så att det begränsar sig till att endast avse begagnade 
fastigheter och att dessa i huvudsak – inte alltid – säljs i befintligt skick. 
Uttalandet ska vidare läsas fristående från det rättspolitiska uttalande som 
HD gör i efterföljande stycke beträffande köparens ställning vid köp av lös 
kontra fast egendom. Detta uttalande kan man, enligt Håstad, ha delade 
meningar om, även om han själv förespråkar det av HD förda resonemanget, 
då han menar att detta ”bör leda till en begränsning av 
transaktionskostnaderna”.226

 
  

   Efter detta till synes korta och koncisa bemötande slår Håstad ner ”sista 
spiken i kistan” genom att konkludera att Grauers kritik om att utgången i 
målet var felaktig saknar heltäckande argument. Håstad framhåller att 
säljaren hade kunnat göras ansvarig på grund av 33 § AvtL likväl som på 
grund av en icke lagfäst regel om upplysningsplikt, då paragrafen inte 
uppställer något hinder för ogiltighet på grund av motpartens goda tro.  
   Anledningen till att HD inte behövde ta ställning till säljarens ansvar 
enligt 33 § AvtL i förevarande fall var att man ansåg det möjligt att, vid 
sidan av ogiltighetsreglerna i AvtL, knyta an till den i tidigare praxis 
antydda upplysningsplikten.227

 
 

   Håstad avslutar med att säga att säljaren, i och med motorcrossbanefallet, 
har fått lite av den upplysningsplikt som en av säljaren anlitad mäklare har 
enligt 16 § fastighetsmäklarlagen (1995:400). Enligt denna paragraf ska 
mäklaren, inom ramen för vad god fastighetsmäklarsed kräver, även ge råd 
och upplysningar till köparen som kan vara behövliga, samt verka för att 
säljaren lämnar de uppgifter om fastigheten som kan vara av betydelse för 
köparen före överlåtelsen. Mäklaren ska också verka för att köparen 
undersöker eller låter undersöka fastigheten före överlåtelsen. 
    Upplysningarna omfattar även sådana uppgifter om fel, vars förekomst 
och betydelse mäklaren själv känner till, men som köparen förbiser.  
   Undantaget från detta är dock sådana fel som är uppenbara för var och en 
som beser fastigheten. I praktiken har detta lett till att mäklarna, för att 

                                                
223 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 45. 
224 NJA 2007 s. 86 cit., och Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast 
egendom, s. 45. 
225 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 45. 
226 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 45. 
227 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 45. 
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uppfylla kravet på god fastighetsmäklarsed, sedan lång tid tillbaka har 
använt sig av kontraktsformulär med förtryckta klausuler där säljaren och 
köparen erinras om sin upplysnings- respektive undersökningsplikt. Detta 
visar på att både mäklaren och parterna i praktiken har utgått från att 
säljaren har en relativt långtgående upplysningsplikt, och utgången i 
motorcrossbanefallet går, enligt Håstad, i linje med denna uppfattning.228

 
 

 

4.5.3 Analys av NJA 2007 s. 86 och av Grauers och 
Håstads argument 

 
Jag har i de två närmast ovanstående avsnitten redogjort för Grauers 
respektive Håstads synpunkter och argument i motorcrossbanefallet. Efter 
denna tillsynes detaljerade och ingående diskussion anser jag det vara på sin 
plats med en genomgång och analys av båda sidors argument. Analysen 
syftar till att föra en öppen och nyanserad diskussion där samtliga arguments 
för- och nackdelar lyfts fram, utan att nödvändigtvis nå fram till ett 
avgörande som kan rubriceras som antingen ”rätt” eller ”fel”. 
 
    Grauers huvudargument till varför utgången i fallet, samt sättet att 
komma fram till denna på, var felaktigt tycks utgå från den uppfattning som 
genomsyrar i stort sett allt han författar om upplysningsplikten, nämligen att 
någon generell upplysningsplikt inte existerar. Enligt Grauers är det 
köparens undersökningsplikt som bildar utgångspunkten för 
felbedömningen, och i hans artikel i JT framgår det att det centrala 
orosmomentet för Grauers är att denna ska förlora sin ställning om en 
överlappning av denna och upplysningsplikten tillåts i alltför stor 
utsträckning.  
 
   Denna restriktiva hållning mot att tillerkänna upplysningsplikten betydelse 
på bekostnad av undersökningsplikten märks i hans ständigt återkommande 
redogörelse för de fall där en sådan överlappning kan anses vara motiverad, 
nämligen enbart i de fall där det rör sig om fel som befinner sig i gränszonen 
mellan svårupptäckbara och dolda fel samt vid svikligt handlande och 
handlande i strid mot tro och heder. Om upplysningsplikten tillerkändes 
större betydelse än så riskerar man, enligt Grauers, att balansen i systemet 
går förlorad med framtida osäkerhet om vad som gäller som följd. Han anser 
att HD, genom sin onyanserade plädering för en upplysningsplikt i 
motorcrossbanefallet, har medverkat till denna obalans.229

 
 

   Det verkar, enligt min mening, som att Grauers ställer lag och förarbeten å 
ena sidan, och icke lagfästa regler om upplysningsplikt å andra sidan i 
motpol till varandra, där han låter det förstnämnda alternativet representera 
tydlighet och ordning, och det sistnämnda representera otydlighet och kaos. 

                                                
228 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 46. 
229 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 905. 
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    Troligast är väl att man kommer att finna lösningen någonstans 
mittemellan dessa båda ytterligheter. Man kan emellertid ställa sig frågan 
om lagtexten och förarbetena verkligen förtjänar att tillskrivas det höga mått 
av tydlighet som Grauers vill göra gällande? Antalet tvister kring frågan 
talar snarare i motsatt riktning och visar på att det redan i nuläget råder 
osäkerhet kring vad som gäller.  
   Sedan kan man givetvis fråga sig i vad mån motorcrossbanefallet kan 
anses ha klarlagt upplysningspliktens betydelse?  
 
   I spetsen för de som anser att motorcrossbanefallet har bidragit till ökad 
tydlighet kring vad som gäller för upplysningspliktens betydelse finner vi 
Torgny Håstad, som argumenterar för en mer utsträckt upplysningsplikt. 
    Hans argumentation kretsar i mångt och mycket kring ett de lege ferenda-
resonemang med en harmonisering mellan å ena sidan reglerna om köp av 
lös egendom, och å andra sidan reglerna om köp av fast egendom i 
bakgrunden. Innebörden i argumentationen tycks vara att Håstad, i motsats 
till Grauers, anser att lagtexten och förarbetena inte ger tillräcklig 
vägledning, och att den balans som Grauers värnar så hårt om delvis redan 
har gått förlorad, och att det således är upp till rättstillämparen att i ett 
sådant läge söka lösa det problem som lagstiftaren inte förmådde lösa. Detta 
anser Håstad att man har gjort i motorcrossbanefallet.  
 
   Håstad betonar även vikten av att se till hur olika rättsregler verkar i 
praktiken, och pekar på den dissens som råder mellan vad lag och förarbeten 
utpekar som gällande rätt och vad gemene man utgår ifrån i verkligheten.  
   Jag instämmer med Håstad vad gäller vikten av att lag och verklighet, så 
långt det är möjligt, ska avspegla varandra. När det kommer till 
upplysningspliktens betydelse verkar det onekligen som att man i realiteten 
utgår från att en säljare har en längre gående upplysningsplikt än vad JB:s 
regler och förarbeten föreskriver. Man bör därför, enligt min mening, inte 
utan vidare avfärda denna ”allmänhetens uppfattning” utan att närmare 
utreda de behov som ligger till grund för denna. Precis som inom andra 
rättsområden där det föreligger dissens mellan lag och verklighet anser jag 
att detta är en tydlig fingervisning till lagstiftaren om att det behövs 
ytterligare utredning i frågan, och på sikt kanske även en lagändring.230

   Däremot anser jag inte att det är särskilt lyckat att i domskälen använda 
sig av rättspolitiska uttalande eller andra de lege ferenda-resonemang som 
argument för, alternativt i omedelbar anslutning till argument för, en 
utsträckt upplysningsplikt vid avgörandet av ett fall inom ramen för de lege 
lata på det sätt som HD gör i motorcrossbanefallet. Det är en sak att tillmäta 
den här sortens allmänna uppfattningar betydelse inom ramen för en 
framtida utredning i frågan, men i rättssalen måste en distinktion mellan vad 
parterna anser vara gällande rätt och vad som rent faktiskt är gällande rätt 
upprätthållas på ett tydligt sätt, dels för att förhindra avgöranden som rentav 
står i strid med gällande rätt, dels för att undvika missförstånd.  

  

                                                
230 En sådan lagändring skulle kunna innebära dels en redaktionell ändring om syftet med 
ändringen endast är att förtydliga eller kodifiera ett redan existerande materiellt innehåll, 
dels en materiell ändring om man ur lagstiftningshänseende finner godtagbara skäl att ändra 
innehållet i gällande rätt. 
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   Vad gäller de paralleller som Håstad drar mellan felreglerna vid köp av lös 
respektive fast egendom kan man fråga sig om en så långt dragen jämförelse 
verkligen låter sig göras? Det är riktigt att institutet undersökningsplikt 
utgör en gemensam nämnare för både fastighetsrätten och köprätten.231

 

 Man 
bör dock hålla i minnet att undersökningsplikten inom respektive regelverk, 
trots förekomsten av vissa gemensamma karaktärsdrag, även rymmer stora 
skillnader. Till att börja med kan något sägas om innebörden av själva 
begreppet ”undersökningsplikt”.  

   Av begreppets semantiska utformning får man lätt uppfattningen att 
köparen har en plikt eller en skyldighet att undersöka objektet ifråga. Detta 
är något missvisande, då det i själva verket är fråga om en ren 
ansvarsfördelningsregel. En ansvarsfördelningsregel har till uppgift att peka 
ut vem av parterna som ska stå risken för att objektet är behäftat med ett fel i 
rättslig mening. Köparen kan med andra ord aldrig tvingas att företa en 
undersökning av objektet, oavsett om det rör sig om köp av lös eller fast 
egendom. En utebliven undersökning (av såväl fast som lös egendom) kan 
dock medföra rättsliga konsekvenser för köparen avseende felansvaret på så 
sätt att köparen efter köpet inte äger åberopa sådana fel som han borde ha 
upptäckt.232

 
  

   HD:s paralleller mellan 4:19 § JB och försäljning av lös egendom med 
klausulen ”befintligt skick” i 19 § 1 st p.2 KöpL i motorcrossbanefallet 
tyder på att HD anser att KöpL:s bestämmelse om egendom som säljs i 
befintligt skick kan anföras som stöd för att ålägga säljaren en 
upplysningsplikt inom fastighetsrätten. En motsatt konklusion skulle 
innebära att HD:s plädering i denna del var helt poänglös.233

 

 I likhet med 
Grauers ställer jag mig tveksam till HD:s resonemang.  

   För det första kan man inte jämställa fastighetsköpet med försäljning av 
lösa saker med klausulen ”i befintligt skick” utan vidare. Att fastigheten 
säljs ”sådan den är” har inte samma innebörd som att en lös sak säljs i 
”befintligt skick”. Skillnaden ligger i det tidigare nämnda precisionskravet 
som finns rörande fast egendom. Medan det står säljaren av lös egendom 
fritt att friskriva sig från ansvar endast genom att uttrycka att egendomen 
säljs i ”befintligt skick” utan ytterligare preciseringar, måste en säljare av 
fast egendom uppfylla det krav på klarhet och tydlighet som uppställs för att 
friskrivningen ska tillerkännas rättsverkan. Detta har slagits fast i rättspraxis 
genom rättsfallet NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren), som ger vid handen 
att det inte är tillräckligt att säljaren använder sig av en klausul som enbart 
stadgar att egendom säljs i befintligt skick.  
   Också rättsfallet NJA 1983 s. 808 bekräftar denna hållning, vari HD 
underkände en friskrivningsklausul med innebörden att fastigheten ”överlåts 
sådan den av köparen har besiktigats” med motiveringen att en sådan 

                                                
231 4:19 § 2 st JB och 20§ KöpL. 
232 Grauers, Fastighetsköp, s. 202. 
233 Grauers, Fastighetsköp, s. 239. 
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formulering kunde likställas med ”befintligt skick” och således var 
intetsägande.234

   Om innebörden av uttalandet ”sådan den är” respektive ”befintligt skick” 
skulle anses likställda skulle detta innebära en regression till vad som gällde 
innan nya JB:s införande och säljaren skulle därigenom inte kunna åläggas 
något abstrakt felansvar – något som helt klart skulle innebära ett avsteg 
från gällande rätt. 

 

235

 
  

   För det andra ställer jag mig tveksam till resonemanget kring lös 
egendom som säljs i befintligt skick på grund av de skillnader som råder 
beträffande den undersökningsplikt som är förknippad med 19 § KöpL 
respektive 4:19 § JB (20 § 2 st KöpL respektive 4:19 § 2 st JB). Jag avser i 
denna del främst de skillnader som råder beträffande den 
relevansbedömning som görs i samband med felbedömningen. Gemensamt 
för fastighetsrätten och köprätten är att ett fel som köparen rent faktiskt har 
upptäckt, samt sådant som köparen borde ha upptäckt inte är relevant. Ett 
fel som köparen inte har upptäckt och inte heller borde ha upptäckt, d.v.s. ett 
dolt fel, är relevant just för att det är dolt. Det finns emellertid en väsentlig 
skillnad mellan reglerna om köp av fast respektive lös egendom avseende 
förutsättningen för att ett fel ska betraktas som relevant. Vid köp av lös 
egendom i befintligt skick stadgas det i 20 § 2 st KöpL att köparen är 
förhindrad att såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid en 
undersökning om köparen före köpet har undersökt varan eller utan 
godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka 
den, såvida säljaren inte handlat i strid mot tro och heder.  
   Av lagrummet framgår således att en köpare som inte har undersökt varan 
och inte heller blivit uppmanad av säljaren att göra så, inte mister sin rätt att 
i efterhand åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid en undersökning.   
  Någon sådan möjlighet ges inte inom fastighetsrätten. Därmed kan det 
konstateras att undersökningsplikten vid köp av fast egendom är absolut 
medan undersökningsplikten vid köp av lös egendom är relativ.  
   Detta innebär att preskriptionsverkan vid köp av fast egendom inträder per 
automatik oavsett om köparen undersöker fastigheten eller inte.236

 
  

   Förklaringen till denna åtskillnad ligger dels i regelverkens 
tillämpningsområde, dels i karaktären av själva köpeobjektet. Medan KöpL 
huvudsakligen tar sikte på överlåtelser mellan två näringsidkare, äger de 
flesta fastighetsöverlåtelser rum mellan två privatpersoner. Den fasta 
egendomen har historiskt sett förknippats med stora värden, och för de 
flesta, såväl näringsidkare som privatpersoner, räknas fastighetsköpet ofta 
till en av de största och viktigaste affärsuppgörelserna i livet. De fel som 
eventuellt kan finnas i den fasta egendomen uppgår inte sällan till höga 
belopp och det kan dessutom gå lång tid från själva fastighetsöverlåtelsen 
till dess att de framträder. Det har därmed ansetts naturligt att inte ålägga 
den enskilde säljaren (oftast en privatperson) ett så långtgående ansvar som 
                                                
234 NJA 1983 s. 808. 
235 Grauers, Fastighetsköp, s. 239.  
236 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder, s. 903, fotnoten nr 33 
och Grauers, Fastighetsköp, s. 202. 
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det skulle innebära att låta köparen göra gällande även sådana fel som hade 
kunnat upptäckas vid en undersökning flera år efter själva 
fastighetsöverlåtelsen.237

 
   

   I de fall då köparen de facto har undersökt objektet alternativt struntat i att 
undersöka detsamma trots säljarens uppmaning att göra så, återstår bara en 
möjlighet för köparen att undgå felansvar för det fall att ett upptäckbart fel 
skulle föreligga, nämligen om säljaren har handlat i strid mot tro och heder. 
    Köplagen innehåller ingen egen i strid mot tro och heder paragraf, varför 
vi får söka ledning i 33 § AvtL, som är tillämplig på överlåtelser av såväl 
lös som fast egendom. Denna bestämmelse är emellertid placerad i 3 kap 
AvtL som behandlar ogiltigförklarande av redan ingångna avtal, varför 
några omedelbara paralleller till de förhandlingar som förekommer i 
samband med fullgörandet av undersökningsplikten inför ett fastighetsköp 
inte kan göras, då något avtal ännu inte har ingåtts. Det blir i detta avseende 
snarare fråga om att knyta an till de bakomliggande grunderna och 
rekvisiten än en direkt tillämpning av 33§.238

 
  

    Det handlande i strid mot tro och heder som kan bli aktuellt i 
motorcrossbanefallet är närmast av passiv karaktär (ohederligt förtigande), 
varför ett åläggande av ansvar för säljaren torde förutsätta tydliga 
överträdelser från säljarens sida.239

   Bestämmelsen om handlande i strid mot tro och heder i 33 § tillkom 
huvudsakligen för att förhindra motsatsslut från de övriga 
ogiltighetsreglerna i 3 kap AvtL. Regeln brukar sägas bestå av två 
huvudsakliga rekvisit som båda måste vara uppfyllda för att ett ohederligt 
handlande ska vara för handen.  

  

   För det första ska omständigheterna vid rättshandlingens tillkomst ha varit 
”sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem 
åberopa rättshandlingen”. Bedömningen av om en rättshandling har 
tillkommit under sådana förhållanden görs objektivt . Löftesmottagaren 
måste således inte ha förstått att handlandet stred mot tro och heder, utan det 
räcker att ohederlighetsrekvisitet är uppfyllt rent objektivt. 
   För det andra ska löftesmottagarens position ha varit sådan att han ”måste 
antagas ha känt till detta”. Vad gäller graden av insikt hos löftesmottagaren 
kan sägas att rekvisitet ”måste ha insett” uppställer ett högre krav på insikt 
än ”borde ha insett”.240

    Bestämmelsen om handlande i strid mot tro och heder i 33 § kan därmed 
konstateras vara avsedd för dolusfall. Löftesmottagaren måste därmed rent 
faktiskt ha vetskap om, alternativt måste ha insett, de omständigheter under 
vilka rättshandlingen tillkommit.

 

241

   Någon exakt angivelse om var gränsen går mellan ett handlande i strid 
mot tro och heder å ena sidan och ett tillåtet handlande å andra sidan är 

  

                                                
237 Prop. 1989/90:77, s. 17 och Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 261f. 
238 Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 30ff. 
239 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 273. 
240 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 147f. 
241 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 151. 
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vansklig att göra och någon uttömmande redogörelse låter sig inte göras 
inom ramen för denna framställning.  
   En av de författare som förespråkar en försiktig utvidgning av 33 § 
tillämpningsområde är Karlgren, som förespråkar en objektiv bedömning 
där ogiltigförklarande av avtal inte bör ske utan att ha föregåtts av starka 
skäl.242

 
  

   Om man, mot bakgrund av ovanstående, ser till de omständigheter som 
rådde i motorcrossbanefallet kan följande sägas: Rent teoretiskt är 33 § 
AvtL tillämplig även vid ohederligt förtigande. Löftesmottagaren behöver 
därmed inte ha framkallat löftesgivarens villfarelse. Det räcker således med 
att löftesmottagaren har vetskap om alternativt måst ha insett de 
omständigheter som konstituerar det ohederliga förfarandet.243

   Säljaren i motorcrossbanefallet hade onekligen vetskap om 
motorcrossbanans förekomst och det buller som orsakades av densamma, 
vilket bevisades av den korrespondens som säljaren haft med kommunen. 
Det är också styrkt att säljaren inte sa något om detta till köparen. Detta 
skulle i och för sig kunna tala för att 33 § är tillämplig.  

  

   Mot detta kan emellertid anföras det faktum att det inte kunde styrkas att 
någon diskussion om motorcrossbanan eller buller som fenomen hade 
förekommit. Man kan därmed ställa sig frågan om det var synbart för 
säljaren att köparen önskade bo tyst och lugnt och att köparen befann sig i 
villfarelse om motorcrossbanans existens?  
   HD ansåg att det var synbart för säljaren och uppställde inget krav på 
diskussion, utan anförde att ”[e]ftersom [köparen] inte tog upp frågan om 
buller från motocrossbanan, måste [säljaren] ha förstått att [köparen] var i 
villfarelse om motocrossbanans existens eller åtminstone om bullrets 
omfattning. Med hänsyn till den aktivitet [som säljaren] själv lagt ner för att 
slippa bullret, måste han vidare ha förstått att bullret kunde vara avgörande 
för [köparens] köpbeslut. [Säljaren] har emellertid inte upplyst [köparen] 
om bullrets omfattning utan i stället utnyttjat dennes okunskap. [Köparen] 
har därför rätt att åberopa felet, trots att han bort upptäcka det.”244

 
 

    Själv anser jag att denna bedömning är alltför generös och att man, precis 
som när man gör en bedömning av om säljaren har gjort en utfästelse eller 
inte tar hänsyn till huruvida någon diskussion förekommit avseende det 
påstådda felet samt graden av precision hos de av säljaren eventuellt 
lämnade uppgifterna om detsamma, borde beakta denna omständighet även 
vid bedömningen av om ett förfarande i strid mot tro och heder har 
förekommit.  
   Eftersom en tillämpning av 33 § realiserar den mest ingripande påföljden 
d.v.s. ett ogiltigförklarande av avtal, eller i det här fallet hävning av 
fastighetsköpet, borde det enligt min mening inte ställas lägre krav på 
köparen vid bedömningen av om ett förfarande strider mot tro och heder än 

                                                
242 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 152 och Kihlman, Fel: särskilt vid köp av lös och fast 
egendom, s. 338. 
243 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 273. 
244 NJA 2007 s. 86. 
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vad som gäller vid bedömningen av om säljaren har gjort en utfästelse. Med 
andra ord anser jag att 33 § ska tillämpas restriktivt.  
   Mot bakgrund av detta anser jag inte att köparen i motorcrossbanefallet 
lyckats förebringa tillräckligt starka bevis för att säljaren måste ha insett att 
köparen ville bo lugnt och tyst och ansluter mig således i denna del till 
HovR:s bedömning, som ger vid handen att köparen inte förmått styrka 
något ohederligt förfarande från säljarens sida.245

 
  

   Nu valde HD emellertid att inte använda sig av 33 § AvtL, utan förde som 
bekant ett resonemang kring en icke lagstadgad upplysningsplikt istället.   
  Håstad vill dock låta påskina i sin artikel i JT att HD likaväl hade kunnat 
ålägga säljaren ett felansvar med stöd av 33 § AvtL, som med stöd av en 
icke lagstadgad regel om upplysningsplikt.246

   Med tanke på den omfattande kritik och förvirring som deras plädering i 
motorcrossbanefallet resulterade i kan man rätteligen fråga sig varför HD 
inte gjorde det i så fall? En argumentation kring 33 § hade onekligen gett ett 
betydligt generösare tolkningsutrymme än den argumentation som HD förde 
kring en icke lagstadgad upplysningsplikt, och hade troligtvis varit lättare att 
försvara mot kritik just för att ohederligt förfarande ”blir lite av vad man 
lägger i det” så att säga.  

  

   Baksidan med sådana tänjbara begrepp som ”i strid mot tro och heder” är 
att de är högst moralbildande och därmed riskerar att bli föremål för åsikter 
som i högsta grad kan betraktas som subjektiva. Ett annat problem med att 
ålägga en säljare upplysningsplikt med stöd av 33 § AvtL är att det 
förutsätter ett erkännande av upplysningspliktens existens, vilket resulterar i 
att bestämmelserna i 33 § inte kan tillskrivas någon självständig betydelse.   
  Frågan om vad som utgör ett handlande i strid mot tro och heder faller 
emellertid inom rättstillämparens område, varför det, åtminstone indirekt, 
är möjligt att utvidga upplysningsplikten genom en generösare tillämpning 
av 33 § i rättspraxis.  
 
   När man läser i litteratur som har författats av Grauers slås man av att han 
inte någonstans tar upp 33 §, varken i samband med hans redogörelse kring 
upplysningsplikten i allmänhet eller i samband med motorcrossbanefallet. 
    Han återger endast kort det som sägs i HD:s domskäl i 
motorcrossbanefallet, samt Håstads påstående om att en tillämpning av 33 § 
utgjorde ett möjligt alternativ till att ålägga säljaren en upplysningsplikt i 
motorcrossbanefallet.247

   I sin ”uppföljande” artikel till recensionsartikeln om motorcrossbanefallet 
i JT snuddar han emellertid lite vid ämnet när han uttalar att ”hela domen 
präglas […] av en ambition att komma förbi 33 § AvtL för att etablera en 
upplysningsplikt vid sidan av denna regel och 30 § AvtL”.

 

248

   Påståendet är inte helt ogrundat, och efter att ha läst Håstads senaste 
upplaga av Köprätt, och det han skriver under det avsnitt som berör 
köparens undersökningsplikt före köpet vid köp av lös egendom, förstärks 

 

                                                
245 NJA 2007 s. 86 (se HovR:s domskäl). 
246 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 45. 
247 Se Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 904. 
248 Grauers, Upplysningsplikten vid fastighetsköp – än en gång, s. 817. 
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mina misstankar. Håstad börjar med att på sedvanligt sätt redogöra för när 
en köpare inte äger åberopa fel i varan, nämligen då det rör sig om ett 
upptäckbart fel på en vara som köparen rent faktiskt har undersökt, 
alternativt underlåtit att undersöka, trots att säljaren uppmanat honom att 
göra det. Undantagna är givetvis sådana fel som säljaren förtigit på ett sätt 
som innefattar svek eller annat ohederligt förfarande.  So far, so good. Men 
sedan kommer den oväntade vändningen: Håstad fortsätter utläggningen 
med att dra in art. 40 i FN-konventionen, i vilken det görs ett undantag från 
ovanstående preklusionsregel i de fall då ”säljaren inte kunde ha varit 
omedveten om omständigheten, men förteg den”.249Efter denna lilla 
utläggning konkluderar Håstad suggestivt att ”[d]et är möjligt att ett sådant 
längre gående undantag får anses gälla även enligt svensk rätt”.250Som 
stöd för detta anför Håstad – hör och häpna! – NJA 2007 s. 86, där ”HD 
[bortsåg] från köparens undersökningsplikt enligt 4:19 § 2st. jordabalken, 
när säljaren ansågs ha haft skyldighet att upplysa köparen om buller från 
en motorcrossbana som säljaren kände till”.251

   Som läsare får man verkligen anstränga sig för att inte frammana bilden av 
en cirkel för sitt inre.  

 

   När Håstad och övriga justitieråd avdömde motorcrossbanefallet år 2007 
använde man KöpL:s bestämmelser för att etablera en icke lagstadgad 
upplysningsplikt inom fastighetsrätten.252 Håstad själv gick till och med 
öppet i klinch med Grauers i JT för att försvara HD:s ställningstagande.253

Det brukar sägas att ”lagen inte är något man kan göra vad man vill av”, 
men efter Håstads ”bravader” är jag beredd att ompröva den tesen. 

 
Två år efter motorcrossbanefallets avgörande, i 2009 års upplaga av 
Köprätt, använder Håstad detta rättsfall i sin argumentation för att återigen 
etablera en upplysningsplikt för säljaren, fast den här gången inom köp av 
lös egendom!  

 
   Vad gäller möjligheterna att tillämpa 33 § AvtL i ett fall som 
motorcrossbanefallet uttalar Grauers vidare att ”[s]annolikt skulle ingen ha 
opponerat sig, om HD tillämpat 33 § AvtL”- något som i och för sig tyder 
på att Grauers inte ställer sig direkt avvisade till en sådan utgång.254

   Man kan emellertid fråga sig varför Grauers inte utvecklar detta 
resonemang i sin bok Fastighetsköp eller i de ovan refererade artiklarna?  

  

   Varför förblir det tämligen tyst på just denna punkt? Är det helt enkelt 
därför att Grauers överhuvudtaget inte anser att någon generell 
upplysningsplikt existerar, och således avfärdar ytterligare diskussion i 
ämnet som poänglös? Eller är det rentav så att han är väl medveten om den 
möjlighet till indirekt utvidgning av upplysningsplikten som 33 § medger, 
men lägger på locket i hopp om att inte ”väcka den björn som sover”, 
eftersom detta skulle kunna medföra en rättsutveckling som går i rakt 
motsatt riktning från vad han själv förespråkar? Man kan givetvis spekulera 

                                                
249 Håstad, Köprätt, s. 91. 
250 Håstad, Köprätt, s. 91. 
251 Håstad, Köprätt, s. 91. 
252 NJA 2007 s. 86. 
253 Se Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44-46. 
254 Grauers, Upplysningsplikten vid fastighetsköp – än en gång, s. 817. 
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i detta, men den verkliga anledningen kan troligtvis endast Grauers bistå oss 
med. 
 
   Så, vad kan då sägas om säljarens upplysningsplikt vid sidan av 
friskrivningsfallet enligt gällande rätt?  
   Frågan har ju som bekant alltjämnt legat inom rättstillämparens område 
och där ligger den än . De många olika tolkningar som gjorts av HD:s 
avgöranden, tillsammans med mellankommande lagändringar, har dessvärre 
lett till att rättsläget blivit oklart, vilket i sin tur lett till oenighet i frågan.   
   I doktrin brukar Grauers framhålla rättsfallet NJA 1985 s. 274 (röta i 
mellangolv) som en av de fastare hållpunkterna i upplysningspliktens för 
övrigt tilltrasslade garn. Fallet gav, som tidigare nämnts, en fingervisning 
om när en upplysningsplikt för säljaren kan anses motiverad. Eftersom det 
var fråga om ett relativt lättupptäckbart fel var det inte särskilt förvånande 
att HD i 1985 års fall kom fram till att det inte fanns skäl för att ålägga 
säljaren en upplysningsplikt. Det faktum att HD meddelade 
prövningstillstånd i fallet har emellertid ansetts tala för att HD numera 
endast har att ta ställning till huruvida säljaren har någon upplysningsplikt i 
ett fall där det rör sig om ett fel som befinner sig i gränszonen mellan 
svårupptäckbara och dolda fel, och att HD i ett sådant fall tycks vara 
beredda att slå fast att säljaren har en sådan upplysningsplikt.  
 
   Mot bakgrund av detta kan man, sedan man läst HD:s domskäl till 
motorcrossbanefallet, ganska snabbt konstatera att detta inte var det fall man 
väntade på, vilket framgår av HD:s uttalande: ”[köparen] hade utan 
nämnvärd svårighet kunnat inte bara upptäcka motocrossbanan utan också 
komma till insikt om bullrets omfattning”.255

   I likhet härmed hade en redogörelse för varför köparens bristande 
undersökningsplikt i motorcrossbanefallet ansågs mer ursäktlig än i 1985 års 
fall varit på sin plats. Någon sådan ingående redogörelse bjuder dock inte 
domskälen till motorcrossbanefallet på.  

 Det var med andra ord inte 
fråga om ett svårupptäckbart fel, utan tvärtom, ett relativt lättupptäckbart 
sådant. Trots detta ålade HD säljaren en upplysningsplikt, vilket resulterar i 
att HD utsträcker upplysningsplikten till att omfatta även fel som inte är 
svårupptäckbara. Detta innebär en betydligt vidare utsträckning av 
upplysningsplikten än vad som förespråkas inom doktrinen, vilket leder till 
att undersökningsplikten och upplysningsplikten har kommit att överlappa 
varandra i större utsträckning än vad man ursprungligen avsett. Med tanke 
på det markanta avsteg från tidigare rättspraxis som detta innebär anser jag 
det vara rimligt att förvänta sig en relativt ingående diskussion från HD:s 
sida om varför man kom fram till att säljaren kunde åläggas en 
upplysningsplikt i 2007 års fall, men inte i 1985 års fall. I båda fallen var det 
fråga om ett lättupptäckbart fel.  

   Istället får läsaren nöja sig med en dom som i det närmaste kan beskrivas 
som fåordig och korthuggen, åtminstone beträffande avvägningen i de 
konkreta rättsfrågorna, medan stora delar av textutrymmet upptas av 
rättspolitiska uttalanden och andra de lege ferenda-resonemang. Jag skulle 
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inte vilja gå så långt som Grauers och påstå att dessa resonemang är rakt 
igenom felaktiga, möjligen intetsägande och ofullständiga. Man kan dock 
med all rätt ifrågasätta varför de upptar en så pass stor andel av raderna i 
domskälen, och kanske än viktigare, varför utredningen kring de konkreta 
rättsfrågorna upptar så få? Här delar jag Grauers åsikt om att det ter sig 
underligt varför HD inte ägnar dessa rader åt att lämna någon vägledning i 
hur avvägningen mellan undersökningsplikten och upplysningsplikten ska 
göras. Denna delikata fråga sätter sannerligen rättstillämparens 
”balanssinne” på prov och erbjuder i sig ett gyllene tillfälle för HD att söka 
korrigera de brister, och fylla i de luckor som eventuellt uppstått i och med 
tidigare avgöranden. Man kan tycka att HD, mot bakgrund av sin djärva 
plädering, som utgör ett tydligt avsteg från såväl förarbetena som tidigare 
rättspraxis, borde ha antagit denna utmaning och förebringat synnerligen 
starka skäl för sin ståndpunkt. Så skedde emellertid inte. Detta är ytterst 
olyckligt, då det, enligt min mening, leder till ökad ovisshet om vad som 
gäller ifråga om upplysningsplikten och dess betydelse.  
   Om HD hade hållit samma linje som i 1985 års fall hade detta befäst den 
ståndpunkt som man intagit i förarbetena och tidigare rättspraxis, och det 
hade således bara återstått att invänta ett fall där fråga var om ett 
svårupptäckbart, på gränsen till dolt fel. I och med HD:s avgörande i 
motorcrossbanefallet har den fasta punkt som 1985 års fall innebar 
försvunnit, och vi vet i nuläget inte säkert hur stor överlappningen mellan 
undersökningsplikten och upplysningsplikten är. 
    I ett sådant läge är det knappast någon tröst att Håstad i efterhand, i sin 
artikel, tar udden av sitt eget och HD:s avgörande genom att säga att den 
upplysningsplikt som fallet avser ”inte [är] generell utan gäller bara de där 
föreliggande omständigheterna och jämförbara fall”.256

   Motorcrossbanefallet berörde ju knappast någon typsituation under 
åberopandet av faktiskt fel enligt 4:19 § JB, varför antalet ”jämförbara fall” 
med största sannolikhet kommer att bli tämligen få – något som även 
föranleder ett ifrågasättande av Håstads påstående om att 
motorcrossbanefallet skulle leda till att transaktionskostnaderna 
minskade.

  

257

 
  

   Detta innebär enligt min mening en överhängande risk för att rättsfallet 
med tiden kommer att isoleras från övrig rättspraxis på området. En närmast 
oundviklig fråga blir således varför HD pläderar i strid med förarbetena och 
tidigare rättspraxis, och på så vis omintetgör den nyanserade avvägning som 
man påbörjat över fyrtio år tidigare, bara för att sedan förpassa avgörandet 
till en isolerad kategori för sig?  
   Risken med detta är att frågan om upplysningspliktens betydelse hamnar i 
ett slags vakuum, som jag tyvärr inte tror att den kommer att kunna lämna 
förrän det ännu i framtiden vilande fallet som man fortfarande väntar på 
hamnar under HD:s prövning.  
   Det bästa HD kan göra när detta efterlängtade fall uppenbarar sig är, enligt 
min mening, att ta vid där de slutade i 1985 års fall och låta bedömningen 
ske utifrån den ståndpunkt man intog här. På så vis kan HD fortsätta sitt 
                                                
256 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44. 
257 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44. 
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arbete med att utmönstra en nyanserad avvägning mellan 
undersökningsplikten och upplysningsplikten.  
 
   Vad motorcrossbanefallet anbelangar anser jag det vara en smula olyckligt 
att ett fall med sådan potential inte behandlades med större finess av HD och 
därför, mot bakgrund av de komplikationer som denna ovarsamma 
behandling medförde, nu platsar bäst som debutant i en egen kategori vid 
sidan av typfallen avseende faktiska fel och den härmed förknippade 
upplysningsplikten.  
 
   Motorcrossbanefallet är ett uppskattat rättsfall ur diskussionssynpunkt på 
min utbildning och går, åtminstone bland studenterna här, under namnet 
”det berömda motorcrossbanefallet”. Det finns sannolikt många anledningar 
till varför det anses tillhöra de ”berömda” fallen. Själv kan jag tänka mig att 
en av dem är att det ställde frågan om upplysningspliktens vara eller icke-
vara i rampljuset igen. En andra anledning är sannolikt den efterföljande, 
och stundom hätska, debatten mellan två prominenta aktörer i ämnet. Fallet 
har stötts och blötts, tolkats, inspirerat, och frustrerat. Somliga författare har 
använt det som stöd för nya förklaringsmodeller i syfte att bättre förstå 
upplysningspliktens betydelse, medan andra har ratat det fullständigt.258

   Min egen åsikt om varför motorcrossbanefallet har blivit så berömt är 
enkel: Det är ett fall som säger allt och ingenting på samma gång. 

 

 

                                                
258 Se vidare Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 5-26, och Grauers, 
Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 890-906. 
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5. Sammanfattande analys 

Eftersom frågan om säljarens upplysningsplikt och dess betydelse hänger 
nära samman med köparens undersökningsplikt är det svårt att betrakta 
frågan om säljarens upplysningsplikt isolerad.259 En kvalificerad 
försummelse att lämna upplysningar kan dels neutralisera 
undersökningsplikten, dels leda till att denna bortfaller helt om det är fråga 
om ett handlande som innefattar svikligt förtigande eller förtigande i strid 
mot tro och heder, då säljaren i dessa fall inte äger åberopa köparens 
bristande undersökningsplikt.260

   I syfte att klargöra hur långt undersökningsplikten respektive 
upplysningsplikten sträcker sig har bestämmelserna i 4:19 § JB genomgått 
ett flertal lagändringar. Den senaste lagändringen år 1990 ledde till en 
kodifiering av undersökningsplikten genom att ett andra stycke infördes i 
4:19 § JB. Upplysningsplikten är däremot fortfarande oreglerad. Trots att 
regeln om köparens undersökningsplikt är relativt tydlig beträffande vad 
som rent materiellt hör till vardera partens ansvarssfär (upptäckbara fel vilar 
på köparen och icke upptäckbara fel som avviker från normal standard vilar 
på säljaren) så har rättspraxis visat att själva omfattningen av dessa båda 
ansvarssfärer är minst sagt problematisk att avgränsa.  

  

   Det ligger dessutom i undersökningspliktens natur att vara dynamisk för 
att kunna hänga med i de samhällsförändringar som sker över tid. 
    En fullständig reglering av undersökningspliktens omfattning skulle med 
största sannolikhet leda till ständiga lagändringar i syfte att förhindra att 
lagen blev omodern.261

   Jag har, efter att ha utrett köparens undersökningsplikt tidigare i 
framställningen (kapitel 3), funnit att balansen mellan köparens och 
säljarens intressen enligt nu gällande rätt är väl avvägd och att 
ansvarsfördelningen i rättspraxis har utmönstrats på ett någorlunda 
balanserat och tydligt sätt. Köparens undersökningsplikt sträcker sig ju 
enbart till att omfatta en lekmannamässig sådan och även om det i vissa fall 
kan tyckas som att det ställs höga krav på ”medelköparen” ifråga om 
allmänbildning om olika husproblem avseende fukt-, ventilation- och 
radonproblem o.s.v., så kan jag på det hela taget inte tycka att köparens 
intressen får vika till förmån för säljarens. 

 

   Vad upplysningsplikten beträffar framgår det av ovanstående 
framställning ganska tydligt att reglerna kring denna är allt annat än 
lättöverskådliga. Om inte annat så talar siffrorna över det stora antalet tvister 
som varje år slits under åberopandet av 4:19 § JB för sig själva.  
   En direkt bidragande orsak till den oklarhet som råder är den totala 
avsaknaden av uttrycklig reglering och vägledning i lagtext och förarbeten.  
   Härigenom tvingas berörda parter söka ledning främst ur rättspraxis – 
något som i sig inte behöver innebära några nackdelar, så länge denna är 

                                                
259 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 302. 
260 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 301f. 
261 Se Prop. 1989/90:77, s. 41 fr.o.m. stycket som börjar med: ”Några mer detaljerade regler 
om undersökningspliktens omfattning kan inte ställas upp”. 
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tydlig och konsekvent. Så har dock inte varit fallet. Saker och ting förbättras 
inte ytterligare av att det i den doktrin som finns på området råder stor 
oenighet, både vad gäller tolkningen av de olika rättsfallen och vad gäller 
den materiella innebörden av gällande rätt. 
 
    Den rådande dissensen stannar emellertid inte enbart inom jurisprudensen 
utan existerar även mellan jurisprudensen och verkligheten, i form av de 
förtryckta klausuler som begagnas av fastighetsmäklare vid så gott som 
varje fastighetsköp, och som genom sin formulering föranleder berörda 
parter att tro att säljaren har en längre gående upplysningsplikt (eller ens en 
upplysningsplikt överhuvudtaget) än vad JB:s regler föreskriver. Innehållet i 
dessa klausuler kan knappast betraktas som ett korrekt uttryck för 
innebörden av gällande rätt och är, vid händelse av en efterföljande 
rättsprocess, i det närmaste att betrakta som en fiktion och därigenom 
betagna sin rättsverkan. Inte heller kan en sådan klausul tillskrivas någon 
obligationsrättslig status i den mån denna innebär en längre gående 
upplysningsplikt för säljaren än vad JB:s regler föreskriver.  
 
   För att få reda på hur nu gällande rätt ser ut beträffande 
upplysningsplikten får man ta avstamp i den lagtext och de förarbeten som 
finns på området. 
 
    Lagtexten nämner ingenting om upplysningsplikten, vilket automatiskt 
för oss vidare till steg två: förarbetena till 1990 års lagändring.  
   I dessa sägs det klart och tydligt att säljaren inte har någon generell 
upplysningsplikt och att köparen för att trygga sig får verkställa 
undersökning av fastigheten. Säljaren är därmed inte tvungen att upplysa om 
sådana avvikelser som han/hon känt till, men som köparen förbisett i sin 
undersökning av fastigheten.262

   Vi kan därigenom konkludera att det, oaktat de avvikande åsikter som 
framförs inom doktrinen, i utgångsläget inte finns något stöd för att ålägga 
säljaren en generell upplysningsplikt med stöd av förarbetena.  

  

 
   Det finns dock situationer då säljarens upplysningsplikt har en 
självständig betydelse, nämligen vid förekomsten av totala 
påföljdsfriskrivningar. Upplysningsplikten omfattar här sådant som säljaren 
”måste antas ha känt till”, d.v.s. sådant som säljaren haft faktisk kännedom 
om – något som stöds av den rättspraxis som finns på området.263

   Denna princip slogs fast i NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren) och har 
inte gett upphov till någon större oenighet inom doktrinen - något som kan 
få en att undra varför principen fortfarande räknas till de frågor som 
ankommer på rättstillämparen att avgöra, och inte har blivit föremål för 
någon kodifiering? Det hade varit ett problem mindre på detta i övrigt så 
tvistebenägna område, om man säger så.  

 

 
   En fråga som däremot vållat stor oenighet är den om säljaren kan anses ha 
någon upplysningsplikt vid sidan av friskrivningsfallet. Även denna fråga 
                                                
262 Prop. 1989/90:77, s.  
263 Grauers, Fastighetsköp, s. 231. 
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faller inom rättillämpningens område. Inom doktrinen har man uttalat att en 
upplysningsplikt för säljaren kan anses motiverad i de situationer där det rör 
sig om fel som befinner sig i gränszonen mellan svårupptäckbara och dolda 
fel.264

 
  

   Här brukar rättsfallet NJA 1985 s. 274 (röta i mellangolv) framhållas som 
det fall som bekräftar denna inställning och att HD, genom sitt meddelade 
prövningstillstånd i det aktuella fallet, således bara har kvar att ta ställning 
till om säljaren har en upplysningsplikt i ett fall rörande ett svårupptäckbart 
fel. Fallet anses även ge uttryck för en benägenhet hos HD att i framtiden slå 
fast att säljaren har en sådan upplysningsplikt.265

 
 

   Andra författare vill gå betydligt längre och låta upplysningsplikten 
omfatta även sådana fel som inte är svårupptäckbara, alternativt göra en 
fullständig rockad mellan undersökningsplikt och upplysningsplikt, där den 
senare skulle komma att utgöra utgångspunkten istället för den 
förstnämnda.266

 
 

    Bland de författare som förespråkar en mer utvidgad upplysningsplikt 
menar somliga att rättsfallet NJA 2007 s. 86 (motorcrossbanefallet) har satt 
punkt för den oklarhet som hittills rått i frågan, och att HD därigenom har 
satt ner foten och medgivit en sådan utsträckning av upplysningsplikten.  
   Själv är jag inte särskilt övertygad om att så verkligen är fallet. Påståendet 
att fallet skulle ha medfört någon ökad tydlighet på området ställer jag mig 
direkt avvisande till.267

 

 Tvärtom vore ett påstående om att fallet har skapat 
oordning närmast att betrakta som en underdrift. I min analys av rättsfallet 
under avsnitt 4.5.3 kommer jag istället fram till att motorcrossbanefallet 
med största sannolikhet inte var det fall man väntade på, då det inte rörde 
sig om ett svårupptäckbart fel. Fallet utgör dessutom inget typfall under 
åberopandet av faktiskt fel enligt 4:19 § JB – något som Håstad bekräftar i 
sin artikel i JT där han uttalar att den upplysningsplikt som ålades säljaren 
inte avsågs vara generell utan endast var tillämplig på fall vars 
omständigheter var jämförbara med motorcrossbanefallet.  

   Vi kan för övrigt konstatera att något sådant fall, där fråga är om ett 
svårupptäckbart fel i ett ”typiskt” fall under åberopande av 4:19 § JB, ännu 
inte har blivit föremål för HD:s prövning, varför vi inte kan veta säkert hur 
HD kommer att döma i frågan. I denna del är jag benägen att ansluta mig till 
Grauers och dela hans oro över att motorcrossbanefallet har lett till att 
rättsläget förblivit oklart, alternativt medfört större oklarhet än tidigare, och 
att tydlighet endast kan uppnås den dag ett solklart fall hamnar under HD:s 
                                                
264 Se vidare Grauers, Fastighetsköp, s. 234f och Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående 
av avtal, s. 41, fotnoten 21. 
265 Grauers, Fastighetsköp, s. 235. 
266 Se vidare Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten, s. 188, Hellner m.fl., Speciell 
avtalsrätt II, s. 61, och Björkdahl, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp, s. 5-26. 
267 Jfr dock Ronny Hennings uttalande i hans artikel ”HD och plikterna att upplysa och 
undersöka” i JT 2007-08, nr 2, s. 517, där han omnämner fallet som ”en ovanligt välskriven 
dom”. Någon närmare diskussion kring vad som förärade domen dessa lovord ges 
emellertid inte. 
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prövning. Vilken position HD kommer att inta i bedömningen av detta fall, 
samt vilket tolkningsperspektiv som kommer att anläggas vid beaktande av 
motorcrossbanefallet återstår därmed att se.  
 
   En av de författare som förutspår att motorcrossbanefallet kommer att 
medföra en djupgående påverkan på gällande rätt avseende 
upplysningspliktens betydelse, på så sätt att en förskjutning i ansvaret från 
köparen till säljaren kommer att ske, är Ronny Henning. Han ser en kraftig 
omsvängning i HD:s rättspraxis som nära förestående, och hävdar att domen 
sannolikt kommer att påverka agerandet hos berörda aktörer i framtiden, 
däribland säljaren, köparen, mäklaren, och processombuden, både vid 
köpeförhandlingarna och i deras processföring i eventuella efterföljande 
tvister.268 Han drar sina framtidsvisioner så långt att han till och med 
förutspår att domen kommer att leda till att säljarbesiktningar kommer att bli 
allt vanligare.269

   Detta får han emellertid ringa stöd för bland övriga författare, där 
uppfattningen snarare är den motsatta, nämligen att det är föga troligt att 
något sådant avsteg från svensk rättstradition kommer att ske inom 
överskådlig tid.

  

270

 
  

   Det besiktningsförfarande som åsyftas av Henning är vanligt 
förekommande i flera av våra nordiska grannländer, där man tillmäter 
säljarens upplysningsplikt betydligt större betydelse än man gör i svensk 
rätt. Jämfört med svensk rätt är upplysningsplikten för säljaren i dessa 
länder relativt sträng, och i exempelvis Danmark går man till och med så 
långt att man i rättspraxis låter säljarens upplysningsplikt omfatta ”alla 
sådana omständigheter som en god och ordentlig säljare skulle ha upplyst 
om”271 – något som närmast kan liknas vid den sortens upplysningsplikt 
som faller inom ”god advokatsed” eller ”god fastighetsmäklarsed” inom 
svensk rätt.272

   Själva besiktningsförfarandet går till så att säljaren låter besiktiga 
fastigheten innan eller i samband med att han lägger ut den till försäljning 
genom anlitande av en sakkunnig. Det besiktningsprotokoll som den 
sakkunnige besiktningsmannen utfärdar blir sedan tillgängligt för var och en 
av de eventuella spekulanterna att ta del av.

  

273

 

 Fördelarna med ett sådant 
förfarande är främst den prevention det innebär avseende eventuella 
framtida tvister. En annan fördel är att den kostnad som annars skulle ha 
gått till själva besiktningsförfarandet och anlitandet av en besiktningsman 
försvinner för samtliga spekulanter.  

   I Sverige är det, enligt nu gällande rätt, köparen själv som får bekosta en 
eventuell besiktning på samtliga objekt som han/hon är intresserad av – 

                                                
268 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 521. 
269 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, s. 522. 
270 Se bl.a. Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 314 och Carbell, Felbegreppet och 
undersökningsplikten, s. 185f. 
271 Min egen översättning. Se Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 312. 
272 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 312f. 
273 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 313. 
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något som för många blir ekonomiskt betungande trots att 
besiktningskostnaden bara utgör en bråkdel av den totala köpeskillingen.  
   Ett annat problem är att vår fastighetsmarknad kännetecknas av att 
fastighetsöverlåtelser sker relativt snabbt och bland spekulanterna är det 
viktigt att komma ”först till kvarn” så att säga. Detta gör att fastighetsköpet 
inte sällan kommer till stånd i ett läge då köparen redan betraktar objektet 
som sitt och sitter och budar för fullt istället för att göra juridiska 
överväganden avseende den undersökningsplikt som åvilar honom. Många 
köpare upplever helt enkelt att de inte hinner.274

  
   

    I Sverige tillämpas som sagt inte den typen av besiktningsförfarande som 
man gör i våra nordiska grannländer. Istället är det vanligt att parterna söker 
förekomma den hets som råder på fastighetsmarknaden genom att 
underteckna ett köpekontrakt innehållande en så kallad ”svävarklausul”. En 
sådan klausul innebär att köparen förvärvar fastigheten utan att först ha 
besiktigat den, men på det villkor att besiktning ska ske inom en i avtalet 
angiven nära förestående tid. Om besiktningsmannen skulle upptäcka några 
fel i fastigheten som överstiger ett i villkoret fastställt belopp kan köparen 
aktualisera vissa påföljder, vanligtvis prisavdrag eller hävning.275 En 
nackdel med svävarklausulerna är onekligen att dessa i sig utgör en 
grogrund för efterföljande tvister, både mellan köparen och säljaren, mellan 
säljaren och besiktningsmannen, mellan köparen och besiktningsmannen, 
och mellan köparen och mäklaren.276

 
  

   Inom doktrinen är det, förutom Henning, främst Elfström & Ashton som 
förespråkar en långtgående harmonisering av vår lagstiftning till vad som 
gäller i våra nordiska grannländer. Den nu gällande lagstiftningen försvårar 
tillämpningen av ett sådant besiktningsförfarande avsevärt, eftersom 
köparens undersökningsplikt kvarstår även om han tagit del av ett 
besiktningsprotokoll från säljaren.277

 
 

   Själv ställer jag mig inte direkt avvisande mot en sådan harmonisering.    
 Det är sant att den rättspraxis som hittills utbildats på området sannolikt 
kommer att förlora sin verkan, men i likhet med Elfström & Ashton, anser 
jag inte detta vara ett så pass tungt vägande argument i sig att man borde 
låta bli.278

                                                
274 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 313. 

 Jag vill dock vidhålla vad jag har anfört tidigare i samband med 
sådana eventuella framtida förändringar av rättsläget, nämligen att dessa 
måste ske medvetet och nyanserat. Om rättsläget under en nära förestående 
framtid förändras i riktning mot ett ökat ansvar för säljaren och antalet 
säljarbesiktningar ökar, så hoppas jag inte att det beror på ”hattiga” 
avgöranden som motorcrossbanefallet, utan på att lagstiftaren, efter 
omfattande och noggrann utredning, har kommit fram till att lagstiftningen 
behöver förändras, och att detta stora steg är väl underbyggt med argument, 
bestående av fakta, och inte på löst sammansatta rättspolitiska uttalanden 

275 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 313f. 
276 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 313f. 
277 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 314. 
278 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s 314. 
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som närmast kan liknas vid svaret ”därför” på frågan ”varför?” d.v.s. 
intetsägande.  
 
   Avslutningsvis kan jag, smått besviken efter att ha bevittnat denna till 
synes snopna första rond, därmed konkludera att jag ser fram emot det 
efterlängtade fall som berör ett svårupptäckt på gränsen till dolt fel, och 
vilken position HD kommer att inta. Förhoppningsvis har de insett 
misstagen i sin plädering för en upplysningsplikt i motorcrossbanefallet, och 
återkommer med mer hållfasta och väl underbyggda argument. En sak är i 
alla fall säker, nämligen den att HD, med sin djärva plädering i 
motorcrossbanefallet, har påtagit sig ett nästintill ofrånkomligt åtagande att 
på nytt anta utmaningen, både för det fall fråga är om ett lättupptäckbart fel 
och för det fall det rör ett svårupptäckbart sådant – främst för att sätta ner 
foten. Det vore nog ingen överdrift att påstå att det är många som är spända 
på och räknar med att denna andra rond ska bjuda på ett mer 
tillfredsställande resultat, som inte trubbas av i efterhand. Kort sagt, några 
fler ”walk overs” i det här läget vore oacceptabelt. 
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7. Rättsfallsförteckning 

Rättsfall från Högsta domstolen 

 
NJA 1961 s. 137 (husbocksangrepp) 
NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren) 
NJA 1978 s. 301 (otjänligt dricksvatten) 
NJA 1978 s. 307 (felaktiga ritningar) 
NJA 1979 s. 790 (sjunkbrunnsfallet) 
NJA 1980 s. 555 (röta i golvbjälklag) 
NJA 1981 s. 815 (husbocksangrepp i hundraårig träbyggnad) 
NJA 1981 s. 894 (rondellfallet) 
NJA 1983 s. 808 
NJA 1983 s. 858 (felaktig arealuppgift) 
NJA 1983 s. 865 (svåra röt- och insektsangrepp) 
NJA 1984 s. 3 (det slutna vindsutrymmet) 
NJA 1985 s. 274 (röta i mellangolv) 
NJA 1985 s. 871 (elinstallationsfallet) 
NJA 1986 s. 670 I och II (radonfallet) 
NJA 1989 s. 117 (rasrisk) 
NJA 1998 s. 407 
NJA 1998 s. 792 (kackerlackor nattetid) 
NJA 2007 s. 86 (motorcrossbanefallet) 
NJA 2010 s. 286 

Rättsfall från Hovrätten 

RH 1997:22 
RH 1999:138 (sopnedkastet i garderoben) 
Göta Hovrätts dom 1983-10-28 DT 169 
Hovrätten för Västra Sveriges dom 1986-04-09 DT 2099 
Hovrätten för Nedre Norrlands dom 1986-11-03 DT 36 
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