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Summary 

For a lot of people, the real property purchase is probably one of the most 

important business deals they will ever do and therefore it is important that 

the property will be as they have expected. It´s not certain that the purchaser 

has calculated in his budget for defects in the property. If the purchaser later 

discovers a defect in the property, he may end up in a very complicated 

situation. 

 

In every real property transaction there is also a vendor with a conflicting 

interest that consists of closing the deal and move on. If the vendor is going 

to buy a new property it is important to know how much money he can spend. 

If the purchaser at a later time, after the end of the purchase, gets the right to 

a price reduction, a termination of the contract or indemnity the vendor may 

end up in a difficult situation if the money is already spent.  

 

The legislator has regulated these conflicting interests in ch. 4 sec. 19 Land 

Code. The aforementioned paragraph regulates disputes concerning material 

defects. In summary, you can say that there is a defect in the property if it 

differs from what has been agreed between the parties (konkret fel) or if the 

standard of the property differs from what a purchaser could legitimately 

assume (abstrakt faktiskt fel). Regarding deviations from what has been 

agreed this means the agreement in a broad sense and includes verbal 

commitments by the vendor and the so-called enuntiationer, a concept 

developed in doctrine. 

 

If a purchaser wants to make a vendor liable for defects in the property he 

must have fulfilled his obligation to inspect the property. The purchaser has 

namely a far-reaching obligation to inspect the property and if the defect is 

found to be discoverable it is not considered to be relevant defect, ie the 

purchaser would then have no ability to make the vendor responsible for the 

defect. 



2 

 

 

While the purchaser has an obligation to inspect the real property, the vendor 

has no general obligation to inform the purchaser about the property. This 

does not mean that the vendor always goes free from responsibility regardless 

of his own behavior. If the vendor´s behavior would be contrary to good faith 

or if he proceeds deceitfully he can´t invoke the purchaser´s lack of survey as 

a reason to avoid responsibility. 

 

In a court case from 2007 The Supreme Court opened up the possibility of 

attributing a seller an obligation to inform. It is not crystal clear how far-

reaching this obligation is and there is disagreements in doctrine. Even if the 

seller has received a somewhat more extended obligation if certain 

circumstances exist, it is my opinion that a potential buyer still must perform 

a careful visual examination of the property that includes inaccessible areas 

to protect his interests.  
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Sammanfattning 

För många människor är förmodligen fastighetsköpet en av de största 

affärerna de någonsin kommer att genomföra och det är således viktigt att det 

blir som de tänkt sig. Det är inte alls säkert att en presumtiv köpare kalkylerat 

för eventuella brister i fastigheten i sin budget och upptäcks då ett fel efter 

köpet kan köparen hamna i en mycket komplicerad situation.  

 

Vid varje fastighetsaffär finns också en säljare, med ett motstående intresse 

som består i att slutföra affären och gå vidare. Säljaren ska kanske själv köpa 

en annan fastighet och behöver således ha vetskap om vilken disponibel 

summa denne har att använda vid det nya köpet. Om köparen vid ett senare 

tillfälle, efter avslutad affär, får rätt till prisavdrag, hävning eller skadestånd 

kan säljaren hamna i en svår situation om säljaren redan använt pengarna.  

 

Här kan vi alltså urskilja två motstående intressen som lagstiftaren reglerat i 

4 kap. 19§ JB. I den nyss nämnda paragrafen regleras felansvaret då en 

fastighet är behäftad med ett konkret fel eller ett abstrakt faktiskt fel.  

Sammanfattningsvis kan man säga att ett fel i fastigheten föreligger enligt 4 

kap. 19§ JB om fastigheten avviker från vad som avtalats mellan parterna 

(konkret fel) eller om standarden på fastigheten avviker från vad en köpare 

med fog kunnat förutsätta (abstrakt faktiskt fel). Beträffande avvikelser från 

vad som avtalats så innebär detta avtalet i vid bemärkelse och inbegriper även 

muntliga utfästelser av säljaren och så kallade enuntiationer, ett begrepp som 

utvecklats i doktrin.  

 

Att fastigheten är behäftad med ett fel är en nödvändig men inte tillräcklig 

faktor för att säljaren ska bli ansvarig för felet. Köparen har nämligen en 

långtgående undersökningsplikt av fastigheten och om felet befinns vara 

upptäckbart så anses inte felet vara relevant, dvs. köparen har då ingen 

möjlighet att göra någon påföljd gällande.  
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Medan köparen har en långtgående undersökningsplikt vid köp av fastighet 

så har säljaren ingen generell upplysningsplikt som korrelerar med 

undersökningsplikten. Detta innebär dock inte att säljaren alltid går fri från 

ansvar oberoende av sitt eget agerande. Om säljarens agerande skulle strida 

mot tro och heder eller om säljaren förfar svikligt så kan denne inte åberopa 

köparens bristande undersökning som grund för att slippa ansvar.  

 

I ett rättsfall från 2007 har HD öppnat upp möjligheten för att tillskriva en 

säljare en upplysningsplikt utöver i de fall som jag redogjort för i stycket 

ovanför. Hur långtgående denna sträcker sig är inte glasklart och det råder 

delade meningar i doktrin. Även om säljaren har fått en något mer utsträckt 

upplysningsplikt om vissa omständigheter föreligger så är min uppfattning att 

en presumtiv köpare fortfarande måste utföra en noggrann, okulär 

undersökning av fastigheten som inbegriper även svårtillgängliga utrymmen 

för att skydda sina intressen.  
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Förord 

Det här är min kandidatuppsats på juristprogrammet på kursen LAGF03 

Rättsvetenskaplig uppsats, 15hp. Efter den här uppsatsen avslutar jag mina 

tre första år på juristprogrammet.  

 

Jag vill tacka min handledare Josefin Gooch och mina nära och kära.  

 

Niclas 

 

Helsingborg i december 2016 
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Förkortningar 

AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

HD  Högsta domstolen. 

JB  Jordabalken. 

JT  Juridisk Tidskrift. 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv. 

Prop.   Proposition. 

SOU  Statens offentliga utredningar. 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är först och främst att utreda och beskriva 

ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare beträffande felansvaret i 4 kap. 

19§ JB. Särskild tyngdpunkt ska läggas på korrelationen mellan köparens 

undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt och häri ska undersökas 

om något av parternas motstående intressen fått stå tillbaka till förmån för den 

andres intresse. Några av de frågeställningar som ska besvaras genom den här 

uppsatsen är följande: 

 Hur har ansvarsfördelningen beträffande felansvaret i 4 kap. 19§ JB 

mellan köpare och säljare utvecklats sedan jordabalkens 

ikraftträdande? Har någon av parternas motstående intresse fått stå 

tillbaka till förmån för den andra partens intresse? 

 Hur ser korrelationen mellan undersökningsplikten och 

upplysningsplikten ut? 

 Finns det en generell upplysningsplikt? Vad innebär en generell 

upplysningsplikt för undersökningsplikten? 

1.2 Avgränsning 

Avgränsningen av den här uppsatsen har gjorts på sådant vis att jag endast 

behandlar köp av fast egendom mellan privatpersoner. Vidare kommer endast 

de konkreta och abstrakta faktiska felen i 4 kap. 19§ JB att studeras och 

analyseras och jag kommer således inte att beröra rådighetsfelen och de 

rättsliga felen. Rättsföljderna då ett relevant fel föreligger kommer endast att 

beröras ytligt för att skapa förståelse för uppbyggnaden av lagrummet. 

Eftersom att utrymmet är begränsat har jag dessutom valt att inte behandla 

eventuella friskrivningsklausuler.  
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1.3 Metod och material 

Vid utformningen av denna uppsats har jag tillämpat sedvanlig juridisk 

metod. Således har jag gått igenom relevanta förarbeten, rättspraxis och 

doktrin på området för att få en tydlig bild av regleringen beträffande de 

faktiska felen och hur ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare 

utvecklats genom åren.  

Jag har läst igenom en otalig mängd rättsfall och jag har inte haft möjlighet 

att redogöra för alla i den här uppsatsen utan jag har valt att redovisa de som 

jag anser varit viktigast för rättsutvecklingen på området. Vidare har jag bl.a. 

studerat förarbetena till 1972 års jordabalk och förarbetena till 1990 års 

lagändringar. När det gäller doktrinen har jag främst använt mig av böcker 

från Folke Grauers, Torgny Håstad, Jan Hellner och Axel Adlercreutz.   

Min egen analys av rättsreglerna och rättspraxis görs löpande i uppsatsen, 

dock förs en längre övergripande analys i slutet i samband med diskussionen.  

1.4 Disposition 

Jag har disponerat uppsatsen på ett förhoppningsvis pedagogiskt sätt där jag 

i kapitel 2 börjar med att redogöra för 4 kap. 19§ JB. I detta kapitel redogörs 

för vad ett konkret respektive abstrakt faktiskt fel är och olika 

bedömningsmodeller för fastställandet av ett relevant fel. Vidare redogörs 

även kortfattat om de olika rättsföljderna när ett relevant fel föreligger och 

vad termen kärnegenskap innebär.  

 

I kapitel 3 beskriver jag köparens undersökningsplikt och vad som påverkar 

den. Här redogörs för normal, reducerad och utökad undersökningsplikt.  

 

I kapitel 4 beskriver jag säljarens upplysningsplikt och i  

 

I kapitel 5 analyseras och diskuteras det som framkommit i de förevarande 

kapitlen.  
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2 Felansvaret i 4 kap. 19§ JB 

2.1 Inledning 

En fastighet kan vara behäftad med flera olika sorters fel såsom rådighetsfel, 

rättsliga fel och faktiska fel. I 4 kap. 19§ JB regleras de faktiska felen. De 

faktiska felen delas upp i fysiska fel av en konkret standard (konkreta fel) och 

fysiska fel av en abstrakt standard (abstrakt faktiskt fel).1 Ett konkret fel 

föreligger om ”fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av 

avtalet” och ett abstrakt faktiskt fel föreligger om ”den annars avviker från 

vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet”.  

 

Innan den nya jordabalkens ikraftträdande 1972 kunde säljaren endast bli 

ansvarig för fel om denne förfarit svikligt eller om fastigheten avvek från vad 

som skriftligen utfästs av säljaren i köpeavtalet.2 I samband med att den nya 

jordabalken trädde i kraft utvidgades säljarens ansvar då lagstiftaren införde 

regleringen beträffande de abstrakta faktiska felen. Samtidigt utvidgades 

också de konkreta felen till att även omfatta muntliga utfästelser och s.k. 

enuntiationer, ett begrepp som utvecklats inom doktrinen. Syftet med 

säljarens utvidgade felansvar var att ge köparen en bättre ställning vid 

fastighetsköp.3 

 

Att ett fel föreligger är alltid en nödvändig men inte tillräcklig faktor för att 

en köpare ska kunna nå framgång mot en säljare vid en eventuell tvist. I 

förarbetena till jordabalken konstateras att utgångspunkten vid fastighetsköp 

är att fastigheten säljs i sådant skick den är i vid överlåtelsetillfället och att 

köparen är tvungen att vidta en undersökning av fastigheten för att trygga sig.4 

Denna undersökningsplikt har genom 1990 års lagändringar kommit till 

                                                 
1 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. 
2 Prop. 1970:20, Del A, s. 218.  
3 Cervin, Fastighetsköpet, s. 53. 
4 Prop. 1970:20, Del A, s. 220.  



10 

 

uttryck i 4 kap. 19§ 2st. JB där det stadgas att köparen inte får åberopa en 

sådan avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning 

som varit påkallad.5 Införandet av undersökningsplikten i jordabalken innebar 

inte någon förändring av rättsläget utan endast en kodifiering av praxis.6  

2.2 Bedömningsmodeller för felansvaret 

För att fastställa felansvaret enligt reglerna i 4 kap. 19§ JB kan man ta sin 

utgångspunkt i olika teorimodeller som utvecklats i doktrin. En av dessa 

metoder är den s.k. tvåstegsmodellen som utvecklats av Knut Rodhe.7 Som 

närmast framgår av namnet så tillämpas tvåstegsmodellen i två steg som 

består av en felbedömning och en relevansbedömning. Vid tillämpandet av 

tvåstegsmodellen börjar man med felbedömningen. Kortfattat går det ut på att 

avgöra om fastigheten överhuvudtaget är behäftad med ett fel. Detta gör man 

genom att avgöra om fastigheten avviker från den konkreta eller abstrakta 

standard som köparen har rätt att kräva.8  

 

Föreligger inget fel så behöver man inte gå vidare till relevansbedömningen 

eftersom det då saknar relevans att undersöka om köparen uppfyllt sin 

undersökningsplikt, om inget fel föreligger så finns det ju inte någon 

undersökningsplikt att uppfylla beträffande det påstådda felet.9 Om man 

däremot kommer fram till att ett fel föreligger så går man vidare till det andra 

momentet, dvs. relevansbedömningen. 

 

För att felet ska vara relevant ur ett rättsligt perspektiv så måste köparen ha 

möjlighet att göra någon av påföljdsbestämmelserna gällande. I det här stadiet 

måste således utrönas om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Om 

köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt och felet skulle upptäckts vid en 

                                                 
5 Grauers, Fastighetsköp, s. 199.  
6 Grauers, Fastighetsköp, s. 199. 
7 Rodhe, Obligationsrätt, 1956. 
8 Grauers, Fastighetsköp, s. 127. 
9 Grauers, Fastighetsköp, s. 128. 
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sådan undersökning som köparen borde ha gjort så är felet inte relevant 

eftersom köparen då inte kan göra någon påföljd gällande.  

 

Vad som också ska tas i beaktning vid relevansbedömningen är 

bestämmelserna om reklamation och preskription. Om det är så att köparen 

uppfyllt sin undersökningsplikt så kan möjligheten att göra en påföljd 

gällande ändå avskurits på grund av att reklamation av felet gjorts för sent 

eller att rätten att påkalla felet preskriberats.10 Det kan också vara så att 

säljaren gjort en giltig friskrivning från det fel som upptäckts, varpå detta 

borttar köparens möjlighet att göra en påföljd gällande.  

 

En annan tillämpningsmodell för felreglerna i 4 kap. JB är den s.k. 

”undersökningspliktsmetoden”.11 Vid tillämpningen av denna metod börjar 

man istället med att utröna om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt.12  

 

Enligt min uppfattning är tvåstegsmodellen att föredra av två skäl. Dels är 

tvåstegsmodellen bättre uppbyggd ur ett pedagogiskt perspektiv där man gör 

bedömningen i den ordning som 4 kap. 19§ är uppbyggd i. Föreligger inget 

fel så behöver man inte gå vidare till relevansbedömningen utan man stannar 

i så fall vid att konstatera att inget åberopbart fel föreligger.  

Vid tillämpningen av ”undersökningspliktsmetoden” anser jag att man missar 

ett viktigt steg. Det saknar logik att undersöka om köparen uppfyllt sin 

undersökningsplikt beträffande ett fel som inte ens är fastställt finns. Jag har 

dock full förståelse om domstolar på grund av processekonomiska skäl väljer 

att direkt utreda om undersökningsplikten uppfyllts istället för att först 

fastställa om ett fel enligt lagrummet föreligger.13  

                                                 
10 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. 
11 Victorin & Olsen, Recension av Folke Grauers Fastighetsköp, s. 355-359. 
12 Grauers, Fastighetsköp, s. 129. 
13 Victorin & Olsen, Recension av Folke Grauers Fastighetsköp, s. 355-359. 
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2.3 Konkreta fel 

När en köpare ska köpa en fastighet kan denne förvänta sig att den köpta 

fastigheten håller en viss standard baserat på det som i vid bemärkelse avtalats 

mellan parterna. Med i vid bemärkelse menas inte enbart det som skriftligen 

upptagits i avtalet utan även sådant som framkommit i exempelvis en annons 

eller muntligt under köpprocessens gång.14 Baserat på denna information kan 

köparen således förvänta sig att fastigheten har en viss konkret standard. Om 

fastigheten efter köpet skulle visa sig avvika från den konkreta standarden 

föreligger ett konkret fel. I förarbetena uttrycker man detta genom att säga att 

ett konkret fel föreligger för det fall att en fastighet ”avviker från vad som får 

anses utfäst”15.  

 

I doktrin skiljer man på två olika typer av utfästelser som sägs konstituera att 

fastigheten har en viss konkret standard, nämligen säljarens uttryckliga 

garantier och säljarens enuntiationer.16  

2.3.1 Uttryckliga garantier 

För att en säljare ska anses ha gjort en uttrycklig garanti krävs det att det klart 

framgår att det verkligen är fråga om ett klart åtagande från säljaren avseende 

fastighetens skick.17 En uttrycklig garanti kan vara antingen skriftlig eller 

muntlig, vilket är en följd av att det saknas formkrav i detta avseende. Ett 

exempel på en uttrycklig garanti är att säljaren säger att huset är byggt med 

bygglov.18  

2.3.2 Enuntiationer 

Om en säljare lämnar preciserade uppgifter om fastigheten som dock inte kan 

kvalificeras som en uttrycklig garanti föreligger möjligen en enuntiation. För 

                                                 
14 Grauers, Fastighetsköp, s. 132. 
15 Prop. 1989/90:77, s. 38. 
16 Grauers, Fastighetsköp, s. 140.  
17 SOU 1987:30 s. 88. 
18 Grauers, Fastighetsköp, s. 140. 
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att en enuntiation ska föreligga krävs det att det handlar om en preciserad 

uppgift som i det konkreta fallet fått köparen att tro att fastigheten har eller 

saknar en viss egenskap.19 Utöver detta krävs också att denna egenskap är av 

vikt för köparen och att den således inverkat på köparens beslut om att köpa 

fastigheten. För att en lämnad uppgift ska uppnå precisionsgraden för att 

klassas som en enuntiation måste den säga något om köpeobjektet.20 Om en 

säljare exempelvis påtalar att hen isolerat ovanvåningen på en byggnad med 

17 cm ull så kan det vara en sådan uppgift som är tillräckligt preciserad för 

att klassas som en enuntiation.21 Däremot hade förmodligen inte en uppgift 

om att isoleringen på ovanvåningen är bra klassats som en enuntiation utan 

istället som ett allmänt värdeomdöme. Att försöka utröna vart gränsen mellan 

en enuntiation och ett allmänt värdeomdöme går är väldigt viktig för både 

presumtiva säljare och köpare eftersom rättsverkningarna blir mycket olika 

beroende på klassificeringen. Om en uppgift inte bedöms vara en enuntiation 

utan ett allmänt värdeomdöme så finns inget fel i den mening som stadgas i 4 

kap. 19§ JB och då kan köparen inte göra någon påföljd gällande. Det finns 

en del praxis som kan hjälpa oss med klassificeringen.  

 

I NJA 1978 s. 301 hade säljaren under köpeförhandlingarna efter köparens 

fråga gjort uttalanden om att dricksvattnet var ”utmärkt” och ”friskt och 

kallt”. HD konstaterade i sina domskäl att sådana uttalanden kunde utgöra en 

bindande utfästelse för säljaren om omständigheterna i övrigt inte talade mot 

detta. HD påtalade dock att i detta specifika fall var det lätt för köparna att 

iaktta den uppenbara faran som förelåg för att vattnet skulle kunna förorenas. 

På grund av detta konstaterade HD att säljarens uttalanden om vattnets 

beskaffenhet inte kunde innebära någonting annat än ett allmänt 

värdeomdöme om vattnet och därför ogillades köparnas talan.  

 

I ett annat rättsfall, NJA 1983 s. 858, hade köparen fått felaktig information 

om fastighetens areal. I verkligheten var fastighetens areal cirka 200 

                                                 
19 Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 27. 
20 Grauers, Fastighetsköp, s. 142. 
21 Grauers, Fastighetsköp, s. 142. 
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kvadratmeter mindre än vad köparen fått information om. Den felaktiga 

informationen hade köparen dels fått från fastighetsmäklaren, dels genom en 

fastighetsannons och även muntligen när han frågat säljaren om tomtens 

storlek. Frågan var om dessa uppgifter ansågs vara en utfästelse om arealen 

från säljarens sida. HD kom fram till att uppgiften var en utfästelse eftersom 

inga andra omständigheter talade emot. Exempelvis var det inte lätt att i 

verkligheten avgöra hur stor tomten egentligen var.  

2.3.3 Rättsföljder 

Om en fastighet är behäftad med ett fel och om felet anses vara relevant har 

köparen rätt till prisavdrag eller hävning om felet är av väsentlig betydelse.22 

Om felet skulle bero på säljarens försummelse eller om fastigheten vid köpet 

avvek från vad säljaren får anses ha utfäst så har köparen dessutom rätt till 

skadestånd. Av Karlgrens framställning framgår inte tydligt om enuntiationer 

inbegriper sådana utfästelser som medför skadeståndsskyldighet men Grauers 

utgår från att så är fallet.23 En säljares försummelse som grund för skadestånd 

infördes i jordabalken i samband med 1990 års lagändringar.24 Innan 

lagändringen kunde säljaren endast bli skadeståndsskyldig vid svek eller vid 

utfästelser. Här kan man således se en tydlig utvidgning av säljarens 

skadeståndsskyldighet.25 

2.3.4 Kärnegenskap 

Före NJA 1978 s. 307 krävdes det antingen ett svikligt förledande, en 

uttrycklig garanti eller en enuntiation från säljarens sida för att denne skulle 

bli skadeståndsskyldig för ett fel i en fastighet. I och med NJA 1978 s. 307 

utvidgades säljarens skadeståndsskyldighet något. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att HD införde en ny grund för skadestånd som kommit att 

kallas för garantifiktion.26 HD ansåg att det fanns ett, om än mycket 

                                                 
22 4 kap. 12§ JB och 4 kap. 19§ JB.  
23 Grauers, Fastighetsköp, s. 142. 
24 Grauers, Fastighetsköp, s. 215. 

 
26 Prop. 1989/90:77, s. 173. 
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begränsat, skadeståndsansvar för säljaren även vid sidan av utfästelsefallen 

och vid enuntiationer. HD menade att det utvidgade skadeståndsansvaret 

skulle gälla i de fall där det fel som förelåg var en så allvarlig och fundamental 

avvikelse från rimlig standard på fastigheten, att fastigheten måste anses 

sakna en kärnegenskap som måste anses utfäst trots att frågan inte berörts vid 

köpeförhandlingarna. Härmed kan vi dra slutsatsen att det utöver uttryckliga 

garantier och enuntiationer även finns ett visst utrymme för 

skadeståndsansvar vid så kallade ”anses-utfästelser” oavsett om frågan 

berörts eller inte under köpprocessen.  

 

En av anledningarna till att domstolen konstruerade begreppet kärnegenskap 

var för att det fanns ett behov av att kunna utdöma skadestånd trots att säljaren 

inte förfarit svikligt och det inte förelåg någon direkt utfästelse eller 

enuntiation.27 Det är viktigt att påpeka att NJA 1978 s. 307 måste ses i sitt 

sammanhang. I fallet handlade det om en byggherre som uppfört ett helt nytt 

hus som köparen förvärvat. I NJA 1989 s. 117 påpekades att resonemanget 

beträffande en fastighets avsaknad av en kärnegenskap endast i ytterst 

särpräglade fall kan överföras på situationer där det handlar om fastigheter 

med äldre byggnader.  

2.4 Abstrakta faktiska fel 

I 4 kap. 19§ första stycket andra ledet JB regleras de fall då ingenting har 

avtalats mellan parterna men där fastigheten avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta vid köpet.  

 

I förarbetena talar man om att ett faktiskt fel ska anses föreligga om någonting 

avviker från en normal standard.28 Lagberedningen till 1972-års jordabalk 

konstaterade att det endast i begränsad utsträckning går att fixera begreppet 

normal standard beträffande fastigheter.29 Detta är högst förståeligt med tanke 

                                                 
27 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 108. 
28 Prop. 1970:20, Del B, s. 209. 
29 Prop. 1970:20, Del B, s. 208. 
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på att en normal standard givetvis kan skilja sig åt betydligt mellan olika 

fastigheter.  

 

För att ett abstrakt faktiskt fel ska föreligga måste det vara fullt klart att det 

fel som föreligger är så betydande att det tveklöst är att betrakta som en 

avvikelse från det normala för just den fastigheten frågan berör och 

fastigheten ska avvika från det för jämförbara fastigheter typiska och 

ordinära.30 I förarbeten finns exempel på sådant som kan klassificeras som ett 

abstrakt faktiskt fel och här tas upp sådant som att dricksvattnet är odrickbart, 

att en byggnad är behäftad med en dold svaghet eller att en byggnad är 

angripen av hussvamp.31 

 

 

 

                                                 
30 Prop. 1970:20, Del B, s. 211. 
31 Prop. 1970:20, Del B, s. 211. 
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3 Köparens undersökningsplikt 

3.1 Inledning 

I 4 kap. 19§ 2st JB stadgas att köparen av en fastighet inte får göra gällande 

ett fel som denne 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.  I 

detta stycke stadgas alltså en absolut undersökningsplikt för köparen. Detta 

ska inte tolkas som en absolut plikt för köparen att undersöka fastigheten, 

men däremot får köparen stå risken för ett eventuellt fel som köparen borde 

ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad enligt andra 

stycket.32  

 

Ett motsatsslut innebär samtidigt att köparen inte ansvarar för fel som köparen 

inte borde ha upptäckt vid undersökningen. Här stadgas således en 

ansvarsfördelning mellan köparen och säljaren där säljaren ansvarar för dolda 

fel och köparen för upptäckbara fel.33 

 

En viktig aspekt i sammanhanget är definitionen av ett upptäckbart fel. 

Lagstiftningen är på ett sätt klar och tydlig, köparen ansvarar för upptäckbara 

fel och säljaren ansvarar för dolda fel. Men vad konstituerar egentligen ett 

dolt fel? Alla fel är på ett eller annat sätt upptäckbara även om det är 

uppenbart att olika fel kräver olika stora insatser för att upptäckas.  

 

I förarbetena talar man om att bedömningen av om felet varit upptäckbart ska 

ta sin utgångspunkt i en ”normalt” bevandrad och erfaren lekmans 

kunskaper.34 I flera av HD:s domar formuleras undersökningsplikten som att 

                                                 
32 Grauers, Fastighetsköp, s. 137. 
33 Hellner, Special Avtalsrätt II, s. 59.  
34 Prop. 1989/90:77, s. 41. 



18 

 

köparen får stå risken för sådana fel som denne bort upptäcka vid en med 

tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning av fastigheten.35 

 

Eftersom att inget fall är det andra likt så finns det ingen fixerad, exakt gräns 

för hur omfattande en köpares undersökningsplikt är.36 Ibland kan en köpares 

undersökningsplikt reduceras och ibland kan den vara utökad beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Nedan kommer därför redogöras för 

hur omfattande en köpares undersökningsplikt är vid olika typer av 

omständigheter.  

3.1.1 Normal undersökningsplikt 

Vad gäller byggnader på fastigheten är utgångspunkten att köparen måste 

företa en okulär besiktning, vilket i princip innebär att köparen ska kunna se 

felet för att det ska anses vara upptäckbart.37 Köparen ska således i 

”normalfallet”, dvs. när ingenting annat tyder på fel, inte behöva göra fysiska 

ingripanden i byggnaden genom att exempelvis riva upp golv eller dra ned 

tapeter.38 Sammanfattande kan man säga att undersökningsplikten innefattar 

alla de utrymmen som är tillgängliga. Att ett utrymme är svårtillgängligt 

minskar inte köparens undersökningsplikt om det är möjligt att se felet från 

detta utrymme.  

 

I NJA 1980 s. 555 var en fastighet utsatt för röta i golvbjälklaget. Det var 

ostridigt att rötan ansågs vara ett fel och att felet förelegat vid 

fastighetsöverlåtelsen. Av utredningen som gjorts framkom att det enda sättet 

att upptäcka rötan var genom att utföra en besiktning från kryputrymmet 

under byggnaden. Köparen hade inte vidtagit någon besiktning från 

kryputrymmet och en av frågorna HD således hade att ta ställning till var om 

köparen hade uppfyllt sin undersökningsplikt. HD kom fram till att det med 

hänsyn till bl.a. att byggnaden var över 30 år gammal måste ha varit uppenbart 

                                                 
35 Grauers, Fastighetsköp, s. 200.  
36 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
37 Grauers, Fastighetsköp, s. 196.  
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för köparen att byggnaden kunde vara utsatt för ett sådant fel som förelåg i 

det förevarande fallet. HD anförde att ”en av köparen med tillbörlig omsorg 

och sakkunskap företagen undersökning av fastigheten borde således ha 

innefattat besiktning avseende kryputrymmet”. Att kryputrymmet var 

svårtillgängligt var således ingen ursäkt för att undanta utrymmet från 

undersökningsplikten.  

 

I NJA 1979 s. 790 var en fastighet behäftad med fel i form av bristande 

funktionsduglighet i en avloppsanläggning. Den bristande 

funktionsdugligheten berodde på en underdimensionerad sjunkbrunn som var 

placerad i ett jordlager med ovanligt låg vattengenomtränglighet. En följd av 

detta fel var att dricksvattnet förorenats. Frågan i målet var om köparen 

uppfyllt sin undersökningsplikt. HD började med att konstatera att hela 

sjunkbrunnen var förlagd under jordytan. För att en undersökning av 

sjunkbrunnen skulle kunna göras krävdes att köparen vidtog åtgärder på 

fastigheten som en köpare inte kan anses vara skyldig att utföra utan särskild 

anledning.  

I detta specifika fall hade det inte gått att upptäcka felet genom en erforderlig 

undersökning av de delar av avloppsanläggningen som utan vidare var 

åtkomlig för besiktning. Vidare konstaterades att köparen fått reda på att 

avloppsanläggningen bara vara fyra år gammal och att en dylik anläggnings 

livslängd är åtminstone 30 år. Av bl.a. dessa anledningar kom HD fram till 

att det inte förelegat någon omständighet som borde fått köparen att misstänka 

att förevarande fel förelegat.  

 

I NJA 1983 s. 865 hade en kommun sålt en ”moderniserad och nyrenoverad” 

fastighet på auktion. Fastigheten som var 50 år gammal befanns senare vara 

behäftad med ett fel i form av röta och insektsangrepp på ett golvbjälklag. 

Ovanpå golvbjälklaget hade nytt golv lagts. HD konstaterade att köparen hade 

varit tvungen att bryta upp takbeklädanden i källaren för att se felet. Detta 

kunde enligt HD inte krävas av köparen för att undersökningsplikten skulle 

anses vara uppfylld.  
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3.1.2 Reducerad undersökningsplikt 

I vissa fall kan köparen oavsett om denne uppfyllt sin undersökningsplikt eller 

inte ha rätt att åberopa ett fel i en köpt fastighet. I förarbeten och praxis råder 

konsensus om att då säljaren lämnat en uttrycklig garanti om en specifik 

beskaffenhet beträffande fastigheten så undanröjs köparens 

undersökningsplikt för denna specifika beskaffenhet.39  

 

Vad gäller enuntiationer så har kopplingen mellan säljarens enuntiationer och 

köparens undersökningsplikt behandlats av Karlgren.40 Karlgren menar att 

köparens undersökningsplikt inskränks av säljarens enuntiation. Detta 

innebär att om säljaren lämnar en sådan uppgift som kan klassificeras som en 

enuntiation så är köparen inte skyldig att undersöka om det säljaren berättar 

är sant.41  

3.1.3 Utökad undersökningsplikt 

Kraven på en köpares undersökningsplikt kan i vissa fall vara mer 

långtgående än i normalfallen. I NJA 1984 s. 3 förelåg ett fel som endast 

kunnat upptäckas genom en undersökning av byggnadens vindsutrymme. Det 

var i detta fall ostridigt att det tidigare genomförts en ombyggnation som 

medfört att vindsutrymmet inte var tillgängligt utan ingrepp i byggnaden. HD 

konstaterade att det i allmänhet inte ingår i köparens undersökningsplikt att 

undersöka sådana utrymmen som kräver ingrepp i byggnaden. Vidare anförde 

HD dock att det kan förekomma sådana omständigheter som ger en potentiell 

köpare anledning att utföra en besiktning även i sådana utrymmen. Exempel 

på sådana omständigheter kan vara iakttagelser som köparen gör vid 

undersökningen av andra delar av byggnaden eller uttalanden som säljaren 

gör under köpeförhandlingarna. HD menade att sådana omständigheter kan 

vara tillräckliga för att köparen ska ha skäl att misstänka att det finns fel i ett 

                                                 
39 SOU 1987:30 s. 38. 
40 Karlgren Hjalmar Utfästelse och ”enuntiation” SvJT 1970 s. 126. 
41 SOU 1987:30 s. 38. 
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slutet utrymme och att undersökningsplikten då kan utökas till att innefatta 

även sådana slutna utrymmen. 

 

Slutsatsen man kan dra är att om köparen vid den okulära besiktningen av 

fastigheten finner någon typ av symtom på fel, så kan detta felsymtom vara 

en tillräcklig parameter för att utöka köparens undersökningsplikt.42 Om 

köparen vid besiktningen till exempel finner en synlig fuktfläck på en vägg i 

källaren så måste köparen vidta ytterligare åtgärder för att utreda vad felet 

beror på. Om köparen i detta fall skulle underlåta vidare besiktning och det 

senare efter köpet skulle visa sig bero på ett mycket stort fel som skulle anses 

vara dolt om inte fuktfläcken funnits på väggen, kan felsymtomet medföra att 

köparen inte kan göra gällande någon påföljd på grund av att köparen inte 

uppfyllt sin undersökningsplikt. Även varnande uppgifter från säljaren kan 

göra att köparens undersökningsplikt utökas.43  

 

3.1.4 Undersökningsplikt vid garantifiktion 

Beträffande undersökningsplikten vid de så kallade garantifiktionerna då en 

fastighet saknar en kärnegenskap är det inte lika klart att enbart själva 

existensen av felet skulle ge köparen möjlighet att göra någon rättsföljd 

gällande.  

 

I NJA 1978 s. 307 som jag redovisat för ovan antyder HD att om felet varit 

sådant att köparen borde ha upptäckt det så skulle denne inte få åberopa det 

såsom fel. Av detta drar jag slutsatsen att det inte är lika självklart att köparens 

undersökningsplikt begränsas i de fall då det handlar om att fastigheten saknar 

en kärnegenskap.  

 

Vidare stöd för denna uppfattning finner jag i NJA 1989 s. 117 där HD 

påtalade att det i fall där fastigheten saknar en kärnegenskap skulle vara att 

                                                 
42 Grauers, Fastighetsköp, s. 137. 
43 Grauers, Fastighetsköp, s. 206. 
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gå för långt om man låter säljaren svara för felet alldeles oberoende av den 

undersökningsplikt som normalt åvilar en köpare. Beroende på 

omständigheter i de specifika fallen kan dock undersökningsplikten ändå 

begränsas, men inte enbart på den grund att det saknas en kärnegenskap.  
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4 Säljarens upplysningsplikt 

Det finns ingen lagreglerad generell upplysningsplikt för säljaren vid 

försäljning av fastigheter. Upplysningspliktens omfattning och existens är 

dock en fråga som diskuterats mycket och därför kom ett förtydligande i 

förarbetena till 1990 års lagändringar av jordabalken. I dessa stadgas att 

utgångspunkten för felansvaret är köparens undersökningsplikt och att 

säljaren inte har en generell upplysningsplikt.44 Att säljaren saknar en generell 

upplysningsplikt betyder således att köparen inte kan göra säljaren ansvarig 

för sådana fel som köparen borde ha upptäckt med endast en hänvisning till 

att säljaren hade vetskap om felet.45 HD har i ett antal rättsfall behandlat 

frågan om upplysningsplikt och här nedan redogörs för några av dem.  

 

I NJA 1981 s. 815 var det fråga om en cirka hundra år gammal byggnad som 

var behäftad med ett fel i form av husbocksangrepp. Angreppet ansågs vara 

så pass markant att köparen borde ha upptäckt det. Felet skulle således inte 

klassificeras som relevant. Köparen gjorde dock gällande att säljaren kände 

till felet eller i alla fall borde ha känt till det. Vidare menade köparen att 

eftersom säljaren inte upplyst köparen om felet så skulle felet anses vara 

relevant trots att det varit upptäckbart. HD slog fast att säljaren inte hade haft 

faktisk kännedom om felet men att säljaren hade kunnat misstänka att 

fastigheten var angripen. Vidare anförde HD att denna misstanke ändå inte 

skulle göra att felet var relevant.  

 

I ovanstående rättsfall slogs således fast att en säljare som misstänker att ett 

fel föreligger inte behöver upplysa köparen om denna misstanke såvida felet 

är upptäckbart.46 Det kan tyckas moraliskt förkastligt att köparen ska bära 

ansvaret för ett fel som säljaren misstänkt men inte påtalat för köparen. 

Rimligtvis borde säljaren känna till fastigheten bättre än en potentiell köpare. 

                                                 
44 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
45 Grauers, Fastighetsköp, s. 227. 
46 Grauers, Fastighetsköp, s. 226. 
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Att säljaren inte har en generell upplysningsplikt innebär dock inte att säljaren 

alltid går fri från ansvar. Om säljarens agerande strider mot avtalslagens 

ogiltighetsregler så kan säljaren inte åberopa köparens bristande 

undersökning som grund för att undgå ansvar.47 

 

I NJA 1981 s. 894 kände säljaren till att kommunfullmäktige beslutat om en 

ändring i stadsplanen som innebar en utvidgning av en rondell vid säljarens 

fastighet. Säljaren hade aktivt försökt att hindra utvidgningen genom bl.a. en 

skrivelse till kommunens byggnadsnämnd där säljaren förklarade de stora 

nackdelarna utvidgningen innebar för dennes fastighet. I käromålet menade 

köparen att risken för att den antagna stadsplanen skulle komma att utföras 

innebar ett fel enligt 4 kap. 19§ JB och att säljaren som haft vetskap varit 

skyldig att upplysa köparen med hänsyn till de betydande olägenheter 

ändringen kunde medföra på fastigheten. Köparen åberopade dock inte att 

säljaren förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder. HD konstaterade att 

säljaren visat stor aktivitet för att hindra utvidgningen och att denne vid 

köpeförhandlingarna därför måste ha förstått att risken för utvidgningen var 

av väsentlig betydelse för köparen. Vidare anförde HD att säljaren saknade 

fog för att anta att köparen känt till den förevarande risken och att säljaren 

endast upplyst köparen om att vägen skulle breddas. HD menade att säljarens 

uttalanden inte alls speglade verkligheten och att de snarare fick ses som en 

bagatellisering av risken. Till slut konstaterades att säljaren utnyttjat köparens 

bristande kännedom om förhållandet och att säljaren därför inte kunde 

åberopa att köparen försummat sin undersökningsplikt. I rättsfallet behövde 

HD aldrig ta ställning till vad köparens undersökningsplikt skulle omfatta 

eftersom att den reducerades på grund av säljarens bagatellisering.48 

 

Rättsfallet ovan speglar tydligt att om säljaren inser att köparen saknar 

vetskap om en omständighet och inser att denna omständighet är av väsentlig 

betydelse för köparen men bagatelliserar denna så kan säljaren inte åberopa 

att köparen försummat sin undersökningsplikt som grund för att slippa ansvar. 

                                                 
47 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 301. 
48 Grauers, Fastighetsköp, s. 214.  
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En viktig aspekt av rättsfallet är tolkningen av HD:s domskäl. Tillskrevs 

säljaren en form av generell upplysningsplikt i och med HD:s dom?  

 

Enligt Grauers ska inte rättsfallet tolkas på ett sådant sätt att säljaren varit 

skyldig att ge en rättvisande bild av förändringen av rondellen. Istället menar 

Grauers att säljarens bagatellisering ska ses som ett lugnande besked som i 

sig reducerade köparens undersökningsplikt.49 Enligt detta resonemang hade 

säljaren aldrig behövt påtala felet för den presumtive köparen, men när 

säljaren nu gjorde det så var denne i alla fall skyldig att inte ge felaktiga 

uppgifter. Håstad menar däremot att säljarens upplysning om att vägen skulle 

breddas snarare borde ha utökat köparens undersökningsplikt beträffande 

planförhållandena.50 Hellner har också uttalat sig om rättsfallet och menar att 

kvalificerade försummelser av säljaren att lämna en upplysning kan 

neutralisera en köpares undersökningsplikt.51 

 

I ett betydligt nyare rättsfall, närmare bestämt NJA 2007 s. 86, yrkade köparen 

på hävning av ett köp av en fastighet på grund av ett väsentligt fel. Enligt 

köparen förelåg ett väsentligt fel i fastigheten på grund av störande buller från 

en motocrossbana som var belägen cirka 300-400 meter från fastigheten. Av 

utredningen i målet framgick att säljaren cirka ett år före försäljningen i en 

skrivelse till kommunen försökt att utverka ett förbud mot körning vid vissa 

tider med hänvisning till att bullret från motocrossbanan var en stor olägenhet 

för bl.a. dennes fastighet.  

HD konstaterade precis som underrätterna att ett fel enligt 4 kap. 19§ JB 

förelåg i fastigheten. Frågan var dock om felet hade någon relevans. 

Inledningsvis fastslog HD att köparen utan nämnvärd ansträngning hade 

kunnat både upptäcka motocrossbanan och dess störande buller och att 

köparen således i normala fall inte skulle kunna åberopa detta som ett fel. 

Vidare anförde HD att köparen hade rätt att åberopa fel trots att denne inte 

                                                 
49 Grauers, Fastighetsköp, s. 227. 
50 Håstad, Säljarens upplysningsplikt, s 616.  
51 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 58. 
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uppfyllt sin undersökningsplikt om det förelåg en direkt utfästelse eller andra 

uppgifter från säljaren. I förevarande fall var det dock ostridigt att det inte 

förelåg en direkt utfästelse. 

Beträffande andra uppgifter från säljaren så hävdade köparen att säljaren på 

frågan om buller från synliga vindkraftverk sagt att köparen inte behövde oroa 

sig för buller på fastigheten. Säljaren förnekade dock att en sådan 

konversation förekommit och det kunde således inte bevisas att säljaren 

uttalat sig om bullret. Oavsett så är jag av uppfattningen att en sådan muntlig 

uppgift från säljaren troligtvis skulle ansetts vara ett allmänt värdeomdöme 

och inte en enuntiation med tanke på att felet enligt HD varit lätt att upptäcka. 

Därefter prövade HD om säljarens vetskap om felet och dennes underlåtenhet 

att upplysa köparen om det kunde ådra säljaren ansvar. HD hänvisade till 

förarbeten och praxis och konstaterade att säljaren inte hade en generell 

upplysningsplikt men att denne dock kunde hållas ansvarig om förtigandet av 

felet innebar ett svikligt förledande av köparen eller annat ohederligt 

förfarande.  

 

Beträffande praxisen hänvisade HD bl.a. till NJA 1981 s. 894 och anförde att 

domskälen där kunde läsas som att det var en vilseledande uppgift som 

medförde att köparens undersökningsplikt upphävdes, men att domskälen inte 

uteslöt att målet skulle ha fått samma utgång om trafikomläggningen inte alls 

hade berörts mellan parterna. 

 

Här menade HD således att NJA 1981 s. 894 öppnade upp möjligheten för att 

ålägga säljaren ett ansvar för fel som denne hade vetskap om även om felet 

aldrig varit på tal mellan parterna och trots att köparen inte uppfyllt sin 

undersökningsplikt. HD konstaterade alltså att det fanns en öppning i praxis 

för att en köpare kan ha rätt att åberopa vissa fel som säljaren känner till trots 

att förtigandet av felet inte kan inordnas under avtalslagens ogiltighetsregler. 

 

Sammanfattningsvis menade HD att eftersom köparen inte tagit upp frågan 

om buller från motocrossbanan så måste säljaren ha förstått att köparen var i 
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villfarelse beträffande motocrossbanans existens eller i alla fall om bullrets 

omfattning. Eftersom att säljaren själv aktivt försökt att hindra körning på 

motocrossbanan så måste denne också ha förstått att bullret kunde vara viktigt 

för köparens köpbeslut. På grund av dessa omständigheter ansåg HD att 

säljaren utnyttjat köparens okunskap genom att inte berätta om bullret vilket 

gjorde att köparen hade rätt att åberopa felet.  

 

Domen i NJA 2007 s. 86 har enligt min uppfattning fått mycket 

uppmärksamhet på grund av dess kontroversiella ställningstagande 

beträffande korrelationen mellan köparens undersökningsplikt och säljarens 

upplysningsplikt. Utgångspunkten enligt 4 kap. 19§ JB för om ett åberopbart 

fel kan tillräknas relevans har tidigare varit om köparen uppfyllt sin 

undersökningsplikt eller inte. Om säljarens agerande stridit mot tro och heder 

enligt 30§ avtalslagen eller om säljaren förfarit svikligt enligt 33§ avtalslagen 

så har denne dock inte kunnat freda sig genom att åberopa att köparen inte 

uppfyllt sin undersökningsplikt. Så långt är allt i sin ordning. Vad som gör 

NJA 2007 s. 86 kontroversiellt är att HD skapar en ny typ av upplysningsplikt 

som i viss utsträckning kan åligga en säljare trots att dennes agerande inte kan 

inordnas under avtalslagens ogiltighetsregler. 

 

Vad som är klart är att säljarens upplysningsplikt i vissa fall utvidgats, i vilken 

mån detta skett råder det dock stor oenighet om. Grauers menar att HD genom 

rättsfallet infört en generell upplysningsplikt ”i viss utsträckning”.52 Håstad, 

som var en av domarna i fallet, menar däremot att HD inte infört en generell 

upplysningsplikt utan att en sådan plikt endast föreligger när 

omständigheterna är liknande de i NJA 2007 s. 86.53 

 

 

                                                 
52 Grauers, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, s. 890-906. 
53 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, s. 44. 
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5 Analys och diskussion 

Innan jordabalkens ikraftträdande år 1972 ansvarade säljaren endast för 

skriftliga utfästelser. Säljarens eventuella vetskap om felet gjorde ingen 

skillnad så länge denne inte förfarit svikligt. Vid tiden före jordabalken gällde 

således en inskränkt form av konkret fel som det enda åberopbara fel en 

köpare kunde nå framgång med.54 För köparen fanns det på den här tiden 

alltså en betydande risk som var svår att skydda sig ifrån.  

 

I och med jordabalkens ikraftträdande infördes säljarens ansvar för de dolda, 

abstrakta faktiska felen. Samtidigt utvidgades ansvaret för de konkreta felen 

även till att omfatta direkta muntliga utfästelser och de s.k. enuntiationerna. 

Nu ansvarade säljaren inte endast för det som denne skriftligen garanterat i 

avtalet utan även för muntliga utfästelser och sådana avvikelser på fastigheten 

som köparen inte hade fog att förutsätta skulle finnas. I och med införandet 

av jordabalken kan vi således se en förskjutning av ansvarsfördelningen där 

säljaren får bära ett större ansvar än tidigare för fel i fastigheten. 

Lagberedningens motivering till säljarens utvidgade ansvar beträffande de 

abstrakta faktiska felen var att det knappast var tillfredsställande för 

rättskänslan att en säljare skulle slippa ansvar enbart för att denne inte gjort 

någon utfästelse.55 

 

År 1978 utvidgades säljarens ansvar ytterligare i form av en mer långtgående 

skadeståndsskyldighet. I NJA 1978 s. 307 kom HD fram till att en säljare av 

en fastighet som saknar en kärnegenskap kan bli skadeståndsskyldig 

gentemot köparen. För att en rätt till skadestånd i dessa fall ska föreligga 

måste dock köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt och man ska ha i 

åtanke att det i det här fallet handlade om en byggherre som sålt ett nybyggt 

hus till en privatperson. I samband med 1990 års lagändringar av lagrummet 

utvidgades säljarens skadeståndsansvar ytterligare. Det krävdes nu inte längre 

                                                 
54 Prop. 1970:20, Del A, s. 218. 
55 Prop. 1970:20, Del B, s. 211. 
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ett svikligt förledande eller en utfästelse för skadeståndsansvar utan det räckte 

med försummelse.56  

 

Ansvarsfördelningens utveckling och förändring beträffande felansvaret från 

tiden före jordabalkens ikraftträdande fram tills idag är betydande. 

Utvecklingen har gått från en starkt överskjutande hänsyn till säljarens 

intressen till att idag mer nyanserat försöka tillgodose båda parters intressen.  

 

Om vi går vidare till köparens undersökningsplikt och säljarens 

upplysningsplikt så kan man till att börja med ställa sig frågan om gällande 

rätt är klar och tydlig. Som utgångspunkt måste man ha i åtanke att ett 

fastighetsköp är ett individualiserat köp där man inte okritiskt kan överföra 

vissa omständigheter från ett fall till ett annat. Fastigheters skick i allmänhet 

och byggnaders skick i synnerhet kan skilja sig åt avsevärt beroende på en rad 

omständigheter såsom läge, material och ålder. Av dessa anledningar ter det 

sig för lagstiftaren svårt att fixera felreglerna alltför mycket då de riskerar att 

bli statiska. Det krävs enligt min uppfattning en inte obetydlig ”elasticitet” i 

systemet som gör att det är anpassningsbart till de specifikt rådande 

omständigheterna i det enskilda fallet. Samtidigt får lagstiftningen inte vara 

alltför generell då presumtiva säljare och köpare måste veta vad som åligger 

dem, dvs. att det måste finnas ett visst mått av förutsebarhet.   

 

Beträffande undersökningsplikten har lagstiftaren genom 4 kap. 19§ JB enligt 

min mening lyckats skapa ett koherent, väl avvägt system där köparen 

ansvarar för upptäckbara fel och säljaren för dolda fel. Definitionen av vad 

ett upptäckbart fel är har sedan förtydligats och utvecklats i rättspraxis och 

doktrin. Ett fel är upptäckbart om en normalt bevandrad person på området 

hittar felet genom en okulär besiktning.57 Den okulära besiktningen ska 

företas i alla utrymmen som är tillgängliga utan fysiska ingrepp i fastigheten. 

Att ett utrymme är svårtillgängligt reducerar således inte en köpares 

undersökningsplikt om det går att undersöka utrymmet utan ingrepp i 

                                                 
56 Grauers, Fastighetsköp, s. 215. 
57 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
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fastigheten.58 Detta är enligt min mening en väl avvägd lösning där domstolen 

på ett objektivt sätt kan avgöra om köparen borde ha upptäckt felet. Om ett 

visst fel endast kan upptäckas från ett visst utrymme torde det dessutom i de 

flesta fall vara ganska enkelt att avgöra om utrymmet har kunnat undersökas 

utan fysiska ingrepp i fastigheten.  

 

Om vi går vidare till upplysningsplikten så var rättsläget länge relativt klart 

och tydligt. Det slogs i förarbetena till 1990 års lagändringar fast att säljaren 

inte har en generell upplysningsplikt.59 Utgångspunkten har istället varit att 

köparen får ansvara för sådana fel som denne bort upptäcka vid 

undersökningen av fastigheten oavsett säljarens vetskap, såvida säljaren inte 

agerat i strid mot tro och heder eller förfarit svikligt.  

 

I och med NJA 2007 s. 86 anser jag att vi fick ett nytt och mer oklart rättsläge. 

Enligt detta rättsfall kan en säljare utan att dennes agerande kan insorteras 

under avtalslagens ogiltighetsregler ”i viss utsträckning” vara skyldig att 

upplysa en presumtiv köpare om vissa förhållanden som köparen borde ha 

upptäckt men missat vid sin undersökning av fastigheten.  

 

Att vi har fått ett mer oklart rättsläge baserar jag på att det i förarbeten finns 

uttryckligt stadgat att säljaren saknar en generell upplysningsplikt och att 

undersökningsplikten är utgångspunkten för fastställandet av säljarens 

felansvar. I NJA 2007 s. 86 är det ostridigt att det åberopade felet varit lätt att 

upptäcka för köparen. Eftersom att säljarens agerande inte heller inordnades 

under avtalslagens ogiltighetsregler går HD således mot uttalandena i 

förarbetena.  

 

Vi har alltså nu ett rådande rättsläge där förarbetena stadgar att 

utgångspunkten för säljarens ansvar är köparens undersökningsplikt, 

samtidigt som HD trots detta gått emot uttalandena och tillskrivit en säljare 

en upplysningsplikt i viss utsträckning som inte är baserad på avtalslagens 

                                                 
58 NJA 1980 s. 555. 
59 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
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ogiltighetsregler. Samtidigt råder en stor oenighet beträffande 

upplysningspliktens omfattning i doktrin.  

 

Det är viktigt att notera att omständigheterna i rättsfallet är ganska ovanliga 

då felet befanns vara i fastighetens omgivning. Rättsfallets prejudicerande 

verkan får därför anses vara begränsat med hänsyn till detta och till Håstads 

uttalande om att en upplysningsplikt endast föreligger när omständigheterna 

är liknande de som förelåg i detta rättsfall.60  

 

Sammanfattningsvis anser jag att gränsen mellan en köpares 

undersökningsplikt och en säljares upplysningsplikt idag är oklar. Mot 

bakgrund av det ovan anförda anser jag att det vore ytterst önskvärt att HD 

tar upp ett nytt rättsfall till prövning och tydligt klargör gränsen mellan 

undersökningsplikten och upplysningsplikten.  

 

Avslutningsvis skulle jag vilja lämna några synpunkter på vad en generell 

upplysningsplikt skulle kunna få för konsekvenser. Betydelsen av ett 

införande av en generell upplysningsplikt för säljaren är att en presumtiv 

köpares undersökningsplikt reduceras i lika stor grad som upplysningsplikten 

utvidgas.61 Om man skulle införa en generell upplysningsplikt i lag finns det 

enligt mig två olika sätt att göra detta på. Antingen utgår man från en subjektiv 

bedömning beträffande säljarens faktiska vetskap eller en objektiv 

bedömning där utgångspunkten är vad en normalt bevandrad fastighetsägare 

borde veta.  

 

Om utgångspunkten skulle vara en subjektiv bedömning beträffande säljarens 

faktiska vetskap så tror jag att vi skulle få mycket svåra bevisfrågor och i 

slutändan hade domstolen förmodligen hamnat i en form av objektiv 

bedömning av säljarens faktiska vetskap. Är det exempelvis rimligt att en 

fastighetsägare inte kände till ett visst problem, varpå en objektiv bedömning 

hade fått göras.  

                                                 
60 Grauers, Fastighetsköp, s. 234. 
61 Grauers, Fastighetsköp, s. 227.  
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Om utgångspunkten istället skulle vara en objektiv bedömning så får vi en 

liknande situation som gäller beträffande köparens undersökningsplikt. Vad 

en säljare borde veta om sin fastighet skulle enligt min bedömning korrelera 

med allt sådant som en köpare borde upptäckt vid en undersökning av 

fastigheten. Eftersom att säljaren redan ansvarar för dolda fel så hade en 

generell upplysningsplikt endast haft relevans beträffande de upptäckbara 

felen. Om säljaren skulle ansvara för sådana fel som denne borde ha vetskap 

om så skulle således köparen i princip inte ha någon undersökningsplikt 

överhuvudtaget. Detta anser jag skulle innebära en mycket märklig 

ansvarsfördelning där köparen nästan aldrig behöver ansvara för några som 

helst fel i fastigheten. 
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