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Förord 

Ett förord till en uppsats av denna omfattning kan kännas överflödigt, men vi skulle 

ändå vilja framföra några tacksamhetens ord, samt redogöra för ansvarsfördelning-

en mellan oss. 

Vi kan, i och med denna uppsats färdigställande, ana nostalgiska strömningar då 

kandidatdelen av utbildningen avslutas. Vårt varmaste tack går till studiekamrater 

och vår handledare Anneli Linhard för värdefulla synpunkter under uppsatsens för-

fattande. Vidare vill vi framhålla utbildningens höga kvalité och uppbyggnad. Med 

detta sagt ser vi med stor förväntan fram emot att påbörja utbildningens master-

program.  

Vad gäller ansvarsfördelningen vill vi framhålla att vartenda ord skrivits tillsam-

mans. Detta beslut är taget för att undvika diskrepanser i språkbruk och för att sä-

kerställa att en röd tråd upprätthålls genom hela uppsatsen. Skolan kräver emellertid 

en uppdelning, vilket vi har valt att lösa genom lottning. Resultatet blev att Oscar 

Samuelsson ansvarar för kapitel två och fyra, medan Pontus Svensson ansvarar för 

kapitel tre och fem. Vi ansvarar vidare tillsammans för kapitel ett och sex.  

 

 

Oscar Samuelsson     Pontus Svensson 

Jönköping, maj 2013  
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Sammanfattning 

Presumtionsreglerna i 11 kap. ÄB får anses vara ett hjälpmedel vid tolkning av testamenten 

som i sig inte ger tillräcklig ledning för vad testatorn avsett ska hända med sin kvarlåten-

skap. Dessa presumtionsregler är tänkta att ge uttryck för vad testatorer i allmänhet vill ska 

hända med sitt arv efter sin bortgång i specifika situationer. Att reglerna ska ge uttryck för 

vad den ”genomsnittlige” testatorn vill innebär att reglernas utformning måste vara av ge-

nerell karaktär. I denna uppsats utreder vi presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB som behand-

lar panträttsbelastade saklegat. Arbetet är avgränsat till att enbart behandla det fall då en 

fastighet har pantsatts och belånats för att finansiera uppförandet av en byggnad på ofri 

grund. Uppsatsen framställer en kritisk syn på utformningen av nu nämnda presumtionsre-

gel enligt gällande rätt. För att utreda och peka på brister i gällande rätt används en deskrip-

tiv metod, vilket är en förutsättning för den kommande analysen som undersöker möjlig-

heten till en förändring av presumtionsregeln i fråga. 

Rättsläget analyseras sedermera med hjälp av en analytisk och problemorienterad metod. I 

denna del av uppsatsen inventeras argument för och emot de framlagda förslagen till för-

ändring, varefter argumenten vägs mot varandra. På grundval av argumentationen tar för-

fattarna ställning till huruvida varje enskilt förslag är möjligt att genomföra. Resultatet av 

analysen är att införandet av ett andra stycke till presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB är det 

mest lämpliga alternativet för att lösa den problematik som behandlas. Ett sådant stycke 

skulle tydligt stadga vem som ska bära panträttsbelastningen vid testatorns bortgång för det 

fall att testatorn har pantsatt en fastighet för att finansiera uppförandet av en byggnad på 

ofri grund. 
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Abstract 

The rules of presumption in chapter 11 of the Swedish Inheritance Code are to be consid-

ered as an aid in the interpretation of wills, if the will itself does not provide sufficient 

guidance for what the deviser intended to happen with his legacy. These rules of presump-

tion are meant to express what a deceased person in general would want to happen with his 

legacy in specific situations. The rules of presumption have to be of a general nature in or-

der to represent the average deceased persons intentions. The purpose of this thesis is to 

investigate the rule of presumption given in chapter 11. 5 § of the Swedish Inheritance 

Code concerning estate with an attached mortgage lien which the deviser in his will has left 

to a specific legatee. This thesis is limited to only treat the case where a mortgage lien on 

property is deposited as security for a loan in order to finance the construction of a build-

ing on leasehold. The thesis presents a critical view of the design of the aforementioned 

rule of presumption according to current legislation. In order to investigate and identify 

shortcomings in current law, a descriptive method is used, which is a prerequisite for future 

analysis that examines the possibility of a change of the rule of presumption in question. 

The legal position is analyzed with an analytical approach. In this part of the thesis, argu-

ments for and against the proposals of change are being evaluated. On the basis of these 

arguments, the authors consider whether each proposal is possible to implement or not. 

The result of the analysis is that the introduction of a subparagraph to the rule of presump-

tion in chapter 11. 5 § of the Swedish Inheritance Code is the most suitable option to solve 

the issues being treated in the thesis. Such a subparagraph would clearly state which one of 

the legatees who is obligated to carry the burden of the mortgage lien attached to the prop-

erty that has been deposited in order to finance the construction of a building on leasehold.  



 

 

Förkortningar 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-
hetsrättens område 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

Ds Departementsserien 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

HD Högsta domstolen 

i.e. Id est 

JB Jordabalk (1970:994) 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv, avdelning II 

Prop. Proposition 

SamboL Sambolag (2003:376) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

ÄB Ärvdabalk (1958:637) 

ÄktB Äktenskapsbalk (1987:230) 

 

 

 

 

 

 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.2 Syfte och avgränsningar ................................................................ 3 
1.3 Metod och material ........................................................................ 4 

1.4 Disposition ..................................................................................... 5 

2 Fastighetspant ...................................................................... 7 

2.1 Fastighetsbegreppet och byggnad på ofri grund ........................... 7 
2.2 Inteckning, pantbrev och pantsättning ........................................... 8 

2.2.1 Inteckning och uttagande av pantbrev ................................ 8 
2.2.2 Pantsättning och belåning av pantbrev ............................... 9 

3 Den legala arvsordningen .................................................. 11 

3.1 Arvets fördelning ......................................................................... 11 
3.2 Principer ...................................................................................... 12 

3.2.1 Parentelprincipen och successio ordinum ........................ 12 
3.2.2 Istadarätten ....................................................................... 13 

3.2.3 Stirpalgrundsatsen ............................................................ 13 

4 Testamente ......................................................................... 14 

4.1 Formkrav och upprättande av testamente ................................... 14 
4.1.1 Allmänt .............................................................................. 14 

4.1.2 Hänsyn till laglotten ........................................................... 15 
4.2 Tolkning av testamente ............................................................... 16 

4.2.1 Allmänt .............................................................................. 16 

4.2.2 Presumtionsreglerna ......................................................... 16 
4.2.3 Djupare diskussion kring 11 kap. 1 § ÄB .......................... 19 

4.2.4 NJA 1958 s. 101 ............................................................... 19 
4.3 Ogiltighet och klander .................................................................. 20 

5 Presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB – de lege lata ........... 23 

5.1 Inledande och begreppet saklegat .............................................. 23 
5.2 Djupare diskussion kring 11 kap. 5 § ÄB ..................................... 24 
5.3 Referat av Tapani Lohis artikel .................................................... 25 
5.4 Återkoppling till exemplen i avsnitt 1.1 ........................................ 28 

6 Analys och slutsatser......................................................... 30 

6.1 Inledning ...................................................................................... 30 
6.2 De lege lata ................................................................................. 30 

6.2.1 Innebörd ........................................................................... 30 
6.2.2 För- och nackdelar ............................................................ 31 

6.2.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 ........ 32 
6.3 Tapani Lohis förslag .................................................................... 33 

6.3.1 Innebörd ........................................................................... 33 
6.3.2 För- och nackdelar ............................................................ 33 
6.3.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 ........ 34 

6.4 Införande av ett nytt formkrav ...................................................... 35 

6.4.1 Innebörd ........................................................................... 35 
6.4.2 För- och nackdelar ............................................................ 36 



 

 
ii 

6.4.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 ........ 36 

6.5 Möjlighet att pantsätta byggnad på ofri grund ............................. 37 
6.5.1 Innebörd ........................................................................... 37 

6.5.2 För- och nackdelar ............................................................ 37 
6.5.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 ........ 38 

6.6 Införande av ett andra stycke i 11 kap. 5 § ÄB ............................ 39 
6.6.1 Innebörd ........................................................................... 39 
6.6.2 För- och nackdelar ............................................................ 39 

6.6.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 ........ 40 

Referenslista ............................................................................ 42 

  



 

 
 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En central del av den svenska testamentsrätten är att fastställa testatorns vilja. Detta kan 

många gånger vara en komplex uppgift då testatorns vilja, naturligt nog, måste tolkas av 

någon annan än testatorn själv. I vissa fall är det enkelt att tolka testatorns vilja, till exempel 

när viljan klart framgår av testamentets ordalydelse. I många andra fall, i synnerhet när tes-

tatorn författat testamentet utan juridisk hjälp, kan det emellertid vara svårt att tolka den 

avlidnes vilja. Detta kan bland annat bero på att testatorn varit otydlig i sin utformning av 

testamentet, eller att förhållanden har förändrats sedan testamentet upprättades. För att av-

hjälpa denna tolkningsproblematik finns diverse presumtionsregler i 11 kap. ärvdabalken 

(1958:637) (ÄB), vilka är tänkta att ge uttryck för hur testatorns vilja i oklara fall ska tolkas.1 

Vi vill emellertid poängtera att utgångspunkten vid tolkning av testamente alltid är att för-

söka utröna testatorns faktiska eller hypotetiska vilja, i enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 

1 § ÄB.2 

I ett fall där testatorn testamenterat bort ett saklegat i form av en panträttsbelastad fastig-

het3, framgår det sällan av testamentet vad testatorn önskar ska hända med panträttsbelast-

ningen vid hans eller hennes bortgång.4 Det är ofta svårt att fastställa huruvida testatorn vill 

att legatarien ska motta fastigheten med panträttsbelastningen, eller om skulden å fastighet-

en ska lösas med andra medel ur dödsboet.5 Dessa tolkningssvårigheter leder till att pre-

sumtionen i 11 kap. 5 § ÄB tillämpas, vilken i nuläget innebär att testamentstagaren får 

överta fastigheten med panträttsbelastningen. Kritiska röster har höjts mot hur förevarande 

presumtion är utformad, vilket har inspirerat oss att skriva denna uppsats.6 Osäkerheten 

                                                 
1 Lagberedningen i SOU 1929:22 s. 208 och NJA II 1930 s. 236. Se även Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje 

uppl., s. 70 f. Agell menar vidare att presumtionerna bryts om det i det enskilda fallet skulle visa sig att testa-
torn avsett en annan tolkning. Med detta sagt menar Agell att den individuella tolkningen av testamenten 
alltid går före den tolkning presumtionsreglerna medför. 

2 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 71. 

3 Med begreppet ”fastighet” avses fast egendom enligt definitionen i 1 och 2 kap. jordabalken (1970:994) (JB). 

4 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 441. Tapani framhåller vidare att man vid testamentstolk-
ning bör ställa sig frågan hur testatorn mest sannolikt hade önskat att testamentet tolkades. Detta förstår vi 
som att den genomsnittlige testatorns vilja ska försöka utrönas med tillämpning av presumtionsreglerna.  

5 Vid saklegat som inte är belastade med panträtt är den normala ordningen att saklegatet utgår ur oskiftat bo, 
se 11 kap. 2 § ÄB. 

6 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437-448. 



 

 
 2 

kring tillämpningen av nämnda presumtionsregel leder till en otrygg situation för testatorer, 

saklegatarier och legala arvingar. 

Då presumtionen i 11 kap. 5 § ÄB vid en första anblick kan verka logisk, är två exempel på 

sin plats för att belysa problematiken. Dessa exempel och vår behandling av problematiken 

utgår ifrån att kvarlåtenskapen är tillräckligt stor för att tillfredsställa basbeloppsregeln i 3 

kap. 1 § 2 st. ÄB och regeln om laglott i 7 kap. 1 § ÄB. 

Ex A) Låt säga att en fastighet har pantsatts och belånats av testatorn för att uppföra en 

byggnad på ofri grund7. Anta vidare att testatorn, som ett saklegat8, förordnar om byggna-

den på ofri grund. Följden av detta blir att saklegatet, vid testatorns bortgång, utgår ur 

oskiftat bo enligt presumtionsregeln i 11 kap. 2 § ÄB. Detta innebär att skulden, som egent-

ligen hör till byggnaden på ofri grund, belastar det övriga boet.  

Ex B) Ett annat tänkbart scenario är att testatorn, med samma grundförutsättningar som i 

exempel A, i form av saklegat har förordnat om såväl fastigheten som byggnaden på ofri 

grund till olika testamentstagare. Resultatet av detta blir att byggnaden på ofri grund fortfa-

rande utgår ur oskiftat bo, vilket leder till att den legatarien som erhåller fastigheten får 

överta skulden, som egentligen är hänförlig till byggnaden på ofri grund, enligt presumt-

ionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Vi menar att utgången i dessa exempel sannolikt inte överens-

stämmer med den genomsnittlige testatorns vilja, varför vi finner det nödvändigt att utreda 

denna problematik.9 

Exempel A tas med för att skillnaderna mellan situationerna ska belysas på ett tydligare vis. 

Den verkliga problematiken som vi behandlar framgår av exempel B. 

 

                                                 
7 Byggnad som nyttjanderättsinnehavare uppfört på fastighetsägares mark, se 2 kap. 4 § JB. Enligt banker vi 

varit i kontakt med mottar de inte byggnad på ofri grund som säkerhet för ett lån. De menar att fast egen-
dom, så som exempelvis en villa eller en bostadsrätt, måste pantsättas som säkerhet för lånet. Bankernas 
ståndpunkt vad gäller att byggnad på ofri grund inte är godtagbar som säkerhet bidrar till den problematik 
som påvisas i exemplen. Detta är emellertid en generell ståndpunkt som det finns undantag ifrån. 

8 Se definition i 11 kap. 10 § 1 st. ÄB. 

9 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, tionde uppl., s. 18. Lennander framhåller att det år 1977 beräknades 
finnas 140 000 sommarstugor på ofri grund. Detta torde vara ett indicium om att problematiken vi behand-
lar är ett reellt problem. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda de lege lata vid testators bortgång då en fastighet 

pantsatts för att finansiera uppförandet av en byggnad på ofri grund, dels då byggnaden på 

ofri grund förordnats om i form av saklegat genom testamente, dels då både fastigheten 

och byggnaden på ofri grund förordnats om i form av saklegat genom testamente till olika 

testamentstagare. Vidare analyseras presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Mot bakgrund av 

denna deskriptiva framställning förs en diskussion kring rättsläget de lege ferenda avseende 

situationen då både fastigheten och byggnaden på ofri grund förordnats om i form av sak-

legat genom testamente till olika testamentstagare. 

Denna uppsats syftar i första hand till att belysa ett arvsrättsligt problemområde, varför 

panträttsinstitutet och fastighetsrätten enbart behandlas på en subsidiär nivå. En viss berö-

ring av dessa rättsområden är emellertid nödvändig för att kunna belysa problemet på ett 

adekvat sätt. På grund av uppsatsens omfattning krävs därutöver en avgränsning så till vida 

att fastighetspant behandlas som enda sakrättsliga belastning. Vidare vill vi poängtera att 

fastighetspant endast behandlas i relation till finansiering för uppförandet av byggnad på 

ofri grund. Yttermera består den centrala delen av uppsatsen av testamentsrätt, medan den 

legala arvsordningen endast berörs i begränsad omfattning. Detta faller sig naturligt då upp-

satsen främst behandlar saklegat, men avgränsningen görs även då den legala arvsordningen 

har mindre relevans för uppfyllandet av uppsatsens syfte.  

Vi har valt att inte göra några komparationer med utländsk rätt, emellertid har vi till viss del 

inspirerats av en artikel med utgångspunkt i finsk rätt som med tanke på rättslikheten är re-

levant även för svensk rätt. Detta kan, enligt vår mening, inte anses vara en komparation 

med utländsk rätt då vi inte har för avsikt att jämföra olika rättsordningar. Finsk rätt är som 

sagt relevant för uppsatsens problemområde då bestämmelserna i ÄB och dess finska mot-

svarighet, sakligt sett, är identiska.10 Även avgränsningen avseende komparationer med ut-

ländsk rätt görs då dylika komparationer knappast ryms inom ramen för en uppsats på 

denna nivå. Vi har därutöver valt att inte ge rättshistoriska framställningar något utrymme, 

även det med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

                                                 
10 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437, not 2. 
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1.3 Metod och material 

Vi tillämpar ett strikt vetenskapligt förhållningssätt vad gäller informationsinsamling, samt 

värdering - och användning av informationen. Vi vill undvika att uppsatsen hamnar i ett 

rättsdogmatiskt - eller icke rättsdogmatiskt fack, i synnerhet då det råder oklarheter kring 

terminologin.11 Vi kommer således tillämpa en vinkling av den svenska rättskälleläran med 

en friare värdering av rättskällorna än vad en strikt rättsdogmatisk metod tillåter. Vi värde-

rar rättskällorna enligt följande:12 

1. Lag 

2. Förarbeten 

3. Doktrin 

4. Rättspraxis 

Mer vikt läggs vid doktrin än rättspraxis då relevanta rättsfall för uppsatsens direkta syfte 

saknas, det vill säga rättspraxis med koppling till presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Rätts-

praxis behandlas emellertid avseende områden som anknyter till uppsatsens direkta syfte. 

Bortsett från bristen på rättspraxis så finns det gott om material att tillgå. Doktrin på områ-

dena fastighets-, arvs- och testamentsrätt finns i överflöd. Doktrin används i syfte att få en 

djupare förståelse för behandlat problemområde. Vad gäller förarbeten så används dessa 

för att tolka lagtexten och för att förstå motiven till införandet av lagstiftningen i fråga. Vi 

vill poängtera att vår hierarki inte innebär att förarbeten tillämpas mer frekvent än doktrin. 

Hierarkin innebär emellertid att förarbeten, då vi finner att de är relevanta för uppfyllandet 

av uppsatsens syfte, tillmäts ett högre rättskällevärde än doktrin. Förarbeten används inte i 

lika stor utsträckning i andra och tredje kapitlet då detta inte är nödvändigt för att uppfylla 

uppsatsens syfte.  

Vad gäller lag och förarbeten är det erforderligt med en kort diskussion kring tolkningsme-

toder.13 Målsättningen är att konsekvent tillämpa en restriktiv tolkning av såväl lag som för-

arbeten. Valet av restriktiv tolkningsmetod har gjorts för att garantera en hög kvalité och 

                                                 
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, andra uppl., s. 53. Sandgren menar att begreppet ”rätts-

dogmatisk” är opassande då den rättsvetenskapliga argumentationen normalt sett är ganska fri. Dessutom 
framhåller Sandgren att ordet ”dogmatisk” är synonymt med ovetenskapligt, vilket inte är förenligt med vad 
vi vill åstadkomma.  

12 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, sjätte uppl., s. 31-34. 

13 Se Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, femte uppl., s. 462 f., för en diskussion kring restrik-
tiv - och extensiv tolkning. 
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förutsebarhet i våra tolkningar. Vad gäller lagtext sammanfaller, enligt vår mening, den re-

striktiva - och objektiva tolkningsmetoden, då även den objektiva tolkningsmetoden fäster 

störst vikt vid lagtextens ordalydelse.14 Av denna anledning reserverar vi oss för att även en 

objektiv tolkningsmetod kommer att användas vad gäller lagtext.  

Uppsatsens materiella del inleds på ett deskriptivt sätt. En utredning de lege ferenda förut-

sätter en föregående deskriptiv framställning för att förklara gällande rätt.15 Den deskriptiva 

framställningen mynnar ut i en diskussion de lege ferenda där ett antal förslag till föränd-

ring presenteras. Efter framläggningen av förslagen inventeras argument för att på så vis få 

fram för- respektive nackdelar med varje förslag.16 Dessa vägs sedan mot varandra på ett 

analytiskt sätt för att komma fram till en välgrundad slutsats kring huruvida förslaget i fråga 

är möjligt att genomföra i praktiken. I denna del av uppsatsen tillämpar vi således ett pro-

blemorienterat förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis är vår genomgående ambition att med hjälp av presenterade metoder 

skapa ett rättsvetenskapligt verk. Fokus ligger på att låta metoderna verka för att en röd 

tråd hålls genom hela uppsatsen, och att dess delar sammankopplas på ett naturligt sätt. Vi-

dare betraktar vi sålunda valet av metoder, tolkningsmetoder och material som vägvisande 

för uppsatsens författande. 

1.4 Disposition 

Under detta avsnitt presenteras uppsatsens delar i den ordning vi valt att angripa problema-

tiken, för att på så vis få en överblick över framställningen. Uppsatsen inleds med en bak-

grund till problemet, där gällande rättsläge presenteras och problemet sätts i sitt samman-

hang (avsnitt 1.1). Därefter framställs uppsatsens syfte och de avgränsningar vi valt att göra 

(avsnitt 1.2). Nästkommande avsnitt i inledningskapitlet visar de juridiska metoder och det 

material som vi valt att använda (avsnitt 1.3). 

Uppsatsens andra kapitel innefattar en genomgång av det fastighetspanträttsliga institutet, 

då vi anser att en grundläggande förståelse kring detta är nödvändig för att läsaren ska 

                                                 
14 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, sjätte uppl., s. 196. Lehrberg menar att den objektiva tolkningsmet-

oden ökar rättssäkerheten.  

15 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, sjätte uppl., s. 218. Lehrberg framhåller vidare att det är viktigt att ut-
röna varför gällande rätt är otillfredsställande. Se även Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 
andra uppl., s. 66, även Sandgren framhåller att en deskriptiv del är oundviklig. 

16 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, sjätte uppl., s. 220 f. 
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kunna ta till sig den fortsatta framställningen. Den legala arvsordningen förklaras övergri-

pande i uppsatsens tredje kapitel, detta för att öka förståelsen för testamentsrätten som är 

ett avsteg från just den legala arvsordningen. I fjärde kapitlet behandlas vissa centrala delar 

av testamentsrätten, vilket är en nödvändighet för förståelsen av nästkommande kapitel. En 

sammanfattande beskrivning av rättsläget som analyseras i uppsatsen ges i det femte ka-

pitlet. Därefter analyseras det hittills framlagda, vilket mynnar ut i sammanfattande slutsat-

ser i det sjätte kapitlet. Vi använder oss av ingresser till kapitlena för att anknyta de olika 

områdena till uppsatsens syfte. Ingresserna syftar därutöver till att ge en erfaren läsare möj-

lighet att bortse från vissa kapitel och gå direkt till de områden denne anser är relevanta. 



 

 
 7 

2 Fastighetspant 

I detta kapitel förklaras fastighetsbegreppet och begreppet byggnad på ofri grund (2.1). Vidare behandlas 

inteckning, pantbrev och pantsättning (2.2). Det är av stor vikt att vi utreder gällande rätt avseende de om-

råden som behandlas i detta kapitel, då uppsatsens problematik ligger i ett slags samspel mellan pantsatta 

fastigheter och byggnader på ofri grund. En förståelse av dessa rättsområden är således nödvändig för att lä-

saren ska kunna ta till sig den fortsatta framställningen. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Fastighetsbegreppet och byggnad på ofri grund 

I 1 kap. 1 § JB definieras fastighet som jord. Enligt definitionen i JB är det således inte 

byggnaden i sig som är fastigheten, utan jorden den står på. Vidare stadgas emellertid i 2 

kap. 1 § 1 st. JB att även byggnader med mera hör till fastigheten förutsatt att de har kom-

mit i samma ägares hand.17 Enligt 2 kap. 2-3 §§ JB ingår även byggnads- och industritillbe-

hör i fastighetsbegreppet, även detta under förutsättning att föremålet och fastigheten är i 

samma ägares hand.18 Sammanfattningsvis utläses alltså fastighetsbegreppet genom en till-

lämpning av 1 kap. 1 § och 2 kap. 1-3 §§ JB. 

Ett föremål som däremot inte omfattas av fastighetsbegreppet är byggnad på ofri grund 

som definieras i 2 kap. 4 § JB. Anledningen till detta är att byggnaden och fastigheten inte 

är i samma ägares hand. Byggnad på ofri grund är alltså en byggnad som av nyttjanderätts-

innehavaren uppförts på fastighetsägarens mark. Byggnad på ofri grund uppfyller inte krite-

rierna för att klassas som fastighet och utgör därmed lös egendom.19 Ett visst mått av osä-

kerhet karaktäriserar byggnad på ofri grund, då fastighetsägaren vid arrendeavtalets20 utgång 

kan neka nyttjanderättsinnehavaren fortsatt arrende. Samtidigt står det nyttjanderättsinne-

havaren fritt att flytta byggnaden denne låtit uppföra från den ofria grunden.21 Detta mått 

                                                 
17 Att byggnaden och fastigheten ska vara i samma ägares hand framgår inte explicit av stadgandet i 2 kap. 1 § 

JB, detta måste i stället utläsas genom läsning av såväl 2 kap. 1 § JB som 2 kap. 4 § JB. 

18 Se föregående not för hur vi har kommit fram till att föremålet och fastigheten måste vara i samma ägares 
hand.  

19 Beckman, Lars K. m.fl., Jordabalken – en kommentar till JB och anslutande författningar, andra uppl., kommentar 
till 2 kap. 4 § JB, s. 34. Se även Walin, Gösta m.fl., Panträtt, tredje uppl., s. 133 för ett resonemang kring var-
för byggnad på ofri grund, rättsligt sett, utgör lös egendom. 

20 Arrendeavtal i allmänhet regleras i 8 kap. JB medan bostadsarrende regleras i 10 kap. JB. 

21 Beckman, Lars K. m.fl., Jordabalken – en kommentar till JB och anslutande författningar, andra uppl., kommentar 
till 2 kap. 4 § JB, s. 34. 
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av osäkerhet ligger till grund för bankernas motvillighet att acceptera byggnader på ofri 

grund som säkerhet för ett lån.22 Teoretiskt sett skulle dock byggnad på ofri grund kunna 

pantsättas, men då som lös egendom, vilket kräver tradition23 av byggnaden som sådan eller 

tradition av surrogat för byggnaden.24 Enbart avtal som sakrättsligt moment är inte gång-

bart vid pantsättning av en byggnad på ofri grund.25 Ett förslag för att lösa traditionspro-

blemet vad gäller byggnader på ofri grund framlades redan på 1980-talet.26 Förslaget inne-

bar att ett registersystem skulle föras, likt det som finns för fastighetspant. Det framlagda 

ledde emellertid inte till lagstiftning, utan avfärdades slutligt cirka tjugo år senare.27 Ur ett 

internationellt perspektiv framstår den svenska lösningen som avvikande. I många andra 

länder tillåts nämligen inteckning och pantsättning av byggnader på ofri grund.28 

2.2 Inteckning, pantbrev och pantsättning 

2.2.1 Inteckning och uttagande av pantbrev 

Det vanliga sakrättsliga momentet vid pantsättning av lös egendom är, som nämnts, tradit-

ion, vilket innebär att panthavaren övertar rådigheten över det pantsatta föremålet. Vid 

pantsättning av fastigheter förefaller emellertid detta system orimligt.29 Av denna anledning 

har ett inskrivningssystem utvecklats som innebär att pantsättaren får behålla rådigheten 

                                                 
22 Se Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, tionde uppl., s. 18 där det förs en diskussion avseende osäker-

hetsmomenten kring pantsättning av byggnader på ofri grund. Se även Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, ni-
onde uppl., s. 31. Vi vill återigen poängtera att denna ståndpunkt säkerligen är underminerad av undantag. 
Vi vill ändå framhålla att bankerna som utgångspunkt inte mottar byggnad på ofri grund som pantsäkerhet. 

23 Tradition är ett sakrättsligt moment vilket krävs för att en giltig panträtt ska anses ha uppkommit, se 
Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, sjätte uppl., s. 177 f. Se även Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, ti-
onde uppl., s. 18 och Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, nionde uppl., s. 31 där det förs motsvarande diskuss-
ioner. 

24 Walin, Gösta m.fl., Panträtt, tredje uppl., s. 78. 

25 Detta framkom redan i äldre rätt genom rättsfallet NJA 1907 s. 552. Denna ståndpunkt fastslogs senare av 
HD i plenum i och med NJA 1954 s. 455 där HD kom fram till att det krävs att byggnaden kommer i pant-
havarens besittning för att giltig panträtt ska uppstå. Detta styrker att gällande rätt är att tradition är det 
enda gångbara sakrättsliga momentet vid pantsättning av byggnad på ofri grund. 

26 SOU 1984:22. Diskussionerna fortsatte även i Ds 2001:21. 

27 Prop. 2002/03:57 s. 32-35. 

28 Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, nionde uppl., s. 31. 

29 Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, nionde uppl., s. 24 f. Jensen menar att det måste vara självklart att den 
som lånar pengar för att bygga eller köpa ett hus också ska få bo i huset. 
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över fastigheten. Detta benämns hypotekarisk panträtt.30 Hypotekarisk panträtt utgör såle-

des ett undantag från principen om tradition och rådighetsavskärning. 

För att kunna pantsätta en fastighet måste först en inteckning göras i densamma, denna 

systematik framgår av 6 kap. 1-2 §§ JB. Reglerna kring inteckningsförfarandet finns i 22 

kap. JB. Av 22 kap. 2 § 1 st. JB framgår att det är fastighetsägaren31 som ansöker om in-

teckning. Vidare framgår av nämnda lagrum att ansökningen ska innehålla fastighetsbe-

teckningen och det belopp som inteckningen är tänkt att representera. I 22 kap. 3-4 §§ JB 

framställs omständigheter som medför att en inteckningsansökan avslås eller vilandeförkla-

ras.32 Om hinder inte föreligger enligt nu nämnda lagrum ska inskrivningsmyndigheten33 

bevilja inteckning i enlighet med 22 kap. 5 § JB, vilket leder till att ett pantbrev kan utfärdas 

på grundval av inteckningen enligt 22 kap. 5 a § 1 st. JB. Pantbrevet motsvarar således in-

teckningen och är ett bevis på att inteckning har skett. Panträtten utövas genom att fastig-

heten tas i anspråk i form av en inteckning, vilket innebär att fastigheten är själva pant-

objektet. Vid pantförskrivningen traderas emellertid pantbrevet, och inte fastigheten.34  

2.2.2 Pantsättning och belåning av pantbrev 

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. JB upplåtes panträtt genom att pantbrevet överlämnas som säkerhet 

för pantsättarens skuld. Som antytts ovan är det alltså pantbrevet, vilket motsvarar ett in-

tecknat värde i fastigheten, som pantsätts. På så vis uppfylls på sätt och vis traditionskravet 

eftersom pantbrevet traderas till panthavaren. Det sakrättsliga momentet vid pantsättning 

av fastighet är således tradition av pantbrevet, vilket innebär att pantsättaren förlorar sin 

rådighet35 över pantbrevet.36 Med detta sagt bör pantförskrivningen utpeka pantbrevet sna-

rare än själva fastigheten. En korrekt genomförd pantförskrivning ger panthavaren sakrätts-

                                                 
30 Walin, Gösta m.fl., Panträtt, tredje uppl., s. 24. 

31 Fastighetsägare definieras i 22 kap. 1 § JB som den för vilken lagfart senast är sökt. 

32 Dessa avslags- och vilandeförklarandegrunder berörs inte i större omfattning, då vi anser att dessa faller ut-
anför ramen för denna uppsats. 

33 Lantmäteriet fastighetsinskrivning är inskrivningsmyndighet i denna typ av ärenden. 

34 Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, nionde uppl., s. 64 f. 

35 Vi vill poängtera att rådighetsavskärningen måste bestå under hela pantsättningstiden för att giltig panträtt 
ska upprätthållas. 

36 Likheterna med det handpantsrättsliga systemet bör observeras. Reglerna avseende handpanträtt är således 
tillämpliga även vid tradition av pantbrev. Dessa regler behandlas emellertid inte i större omfattning då de är 
irrelevanta för uppfyllandet av uppsatsens syfte. 
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ligt skydd gentemot pantsättarens övriga borgenärer.37 Avslutningsvis vill vi poängtera att 

inteckningen enbart är en registrering i fastighetsregistret, varför det är att se som en of-

fentligrättslig åtgärd. Pantsättningen å andra sidan är ett civilrättsligt förfogande över in-

teckningen som i sin tur medför att panträtt uppstår. 

                                                 
37 Walin, Gösta m.fl., Panträtt, tredje uppl., s. 22. 
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3 Den legala arvsordningen 

Kapitlets första avsnitt (3.1) ger en grundläggande genomgång av hur arvet fördelas enligt den legala arvs-

ordningen. Den legala arvsordningen bygger på flera principer, vilka behandlas i nästkommande avsnitt 

(3.2). Det är viktigt att den legala arvsordningen förklaras då den ligger till grund för kommande kapitel 

om testamente, vilket utgör ett avsteg från den legala arvsordningen. 

______________________________________________________________________  

3.1 Arvets fördelning 

Den legala arvsordningen är kort sagt rätten till arv enligt lag, vilken framgår av bestämmel-

ser i ÄB. Denna ordning tillämpas såvida hela kvarlåtenskapen inte är förordnad om genom 

testamente. Den legala arvsordningen är således att betrakta som huvudregel, medan testa-

mentsrätten är ett undantag från densamma. Arvsordningen enligt lag framgår av 2-5 kap. 

ÄB och dessa regler ska nu i tur och ordning behandlas. 

Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB är arvlåtarens bröstarvingar närmaste arvingar. Bröstarvingarna 

har rätt till lika stor del av arvet, och för det fall att en bröstarvinge är avliden ska dennes 

avkomlingar träda i dennes ställe enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB.38 Om arvlåtaren inte har några 

bröstarvingar tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet enligt bestämmelsen i 2 kap. 2 § 1 

st. ÄB. I ett fall då någon av föräldrarna är avliden, går den förälderns arv vidare till arvlåta-

rens syskon. Om även syskonet är avlidet, träder dennes bröstarvingar i dennes ställe enligt 

2 kap. 2 § 2 st. ÄB. För det fall att arvlåtaren inte har några syskon eller avkomlingar till 

dessa i livet, tar en levande förälder hela arvet. Vad gäller eventuella halvsyskon till arvlåta-

ren tar de, tillsammans med helsyskon till arvlåtaren, del i lott som skulle ha tillfallit deras 

förälder. Om såväl arvlåtarens föräldrar som helsyskon är avlidna, tar ett halvsyskon hela 

arvet i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. 

Om ingen av ovan nämnda arvtagare är i livet tar farföräldrar och morföräldrar lika del av 

arvet enligt 2 kap. 3 § 1 st. ÄB. Är en farförälder eller morförälder avliden, delar arvlåtarens 

faster och farbror eller moster och morbror på arvet, beroende på om det är en far- eller 

morförälder som är avliden. Finns det inga barn efter en avliden far- eller morförälder, tar 

den överlevande far- eller morföräldern hela den sidans arv. För det fall båda farföräldrarna 

eller båda morföräldrarna är avlidna, tar faster och farbror eller moster och morbror den 

                                                 
38 Parentelprincipen, successio ordinum, istadarätten och stirpalgrundsatsen behandlas i avsnitt 3.2. 
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sidans arv. Om alla arvingar på mödernesidan är avlidna går hela arvet över till arvingarna 

på fädernesidan och vice versa. Se 2 kap. 3 § 2 st. ÄB för förda resonemang. Av 2 kap. 4 § 

ÄB framgår att ingen förutom de ovan nämnda har legal arvsrätt, vilket innebär att den le-

gala arvsrätten tar slut vid föräldrars syskon. Således har kusiner och mer avlägsna släkting-

ar än så, ingen legal arvsrätt. 

I ett fall då arvlåtaren efterlämnar en maka tillämpas 3 kap. ÄB, vilket går före bestämmel-

serna i 2 kap. ÄB.39 I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ges en efterlevande maka rätt till hela kvarlåten-

skapen, förutsatt att ett eventuellt särkullbarn har avsagt sig rätten till arv i enlighet med 3 

kap. 9 § ÄB.40 Av 3 kap. 1 § 2 st. ÄB framgår basbeloppsregeln som tillförsäkrar en efterle-

vande maka en viss del ur den avlidne makens kvarlåtenskap.41 Särkullbarn som har avsagt 

sig rätten till arv och gemensamma barn har efter den efterlevande makans frånfälle rätt till 

efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB.  

Om arvlåtaren inte efterlämnar någon arvinge och heller inte har förordnat om sin kvarlå-

tenskap genom testamente, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden enligt bestämmelsen i 5 

kap. 1 § ÄB. Pengar som tillfaller Allmänna arvsfonden används för att bistå verksamhet av 

ideell karaktär till förmån för barn och ungdomar samt personer med funktionshinder en-

ligt 5 § Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. Avslutningsvis vill vi återigen poäng-

tera att den legala arvsordningen endast gäller för det fall att arvlåtaren inte har förordnat 

om sin kvarlåtenskap genom testamente. 

3.2 Principer 

3.2.1 Parentelprincipen och successio ordinum 

Parentelprincipen innebär att arvlåtarens arvingar är indelade i olika arvsklasser, så kallade 

parenteler. Indelningen är gjord utifrån arvingarnas genetiska närhet till arvlåtaren. Resulta-

tet av denna indelning är att arvingar som är närmare släkt med arvlåtaren ärver före mer 

avlägsna arvingar. Övergången till nästa arvsklass kräver att den föregående arvsklassen är 

                                                 
39 Håkansson, Göran, ärvdabalken 2 kap. 1 §, lagkommentar not 6, (18 februari 2013, Karnov Internet). 

40 Om ett särkullbarn avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande makan har särkullbarnet, vid den ef-
terlevande makans bortgång, rätt till efterarv. Se för detta resonemang 3 kap. 9 § ÄB som hänvisar till 3 kap. 
2 § ÄB.  

41 Basbeloppsregeln blir aktuell främst då arvlåtaren efterlämnar ett särkullbarn som vill få ut sitt arv direkt ef-
ter förälderns bortgång. I detta fall kan den efterlevande makan åberopa regeln. 
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helt uttömd enligt principen om successio ordinum.42 Ett undantag från kravet på genetiskt 

samband är efterlevande makas arvsrätt, vilken diskuterats ovan (avsnitt 3.1). Även adop-

tivbarns arvsrätt får ses som ett undantag från ordningen baserad på genetisk närhet.43 

3.2.2 Istadarätten 

Istadarätten innebär att rätten till arv ärvs, det vill säga att en arvinges bröstarvinge träder i 

arvingens ställe om arvingen är avliden.44 Principen har stöd i lagtext genom bestämmelser-

na i 2 kap. 1-3 §§ ÄB. Principen säkerställer att arvet i längsta möjliga mån går i rakt nedsti-

gande led. Principen ger även en presumtion vid förordnande genom testamente, i fall då 

testamentstagaren redan är avliden vid testatorns bortgång. Testamentet kan i detta fall inte 

verkställas, åtminstone inte i den del som rör den avlidne testamentstagaren, men situation-

en kan under vissa förutsättningar avhjälpas med tillämpning av istadarätten. Principen har 

alltså här till syfte att säkerställa rätten till arv för en avkomling till en avliden testamentsta-

gare eller en avkomling till en testamentstagare som avstått från rätten till arv.45 

3.2.3 Stirpalgrundsatsen  

Stirpalgrundsatsen syftar till att ge en rättvis fördelning av kvarlåtenskapen. Således innebär 

den att alla arvingar i samma arvsklass ska ta lika stor del av kvarlåtenskapen. Principen har 

sin grund i att arvlåtaren förutsätts vilja ha en rättvis fördelning av sin kvarlåtenskap.46 Om 

så inte är fallet har arvlåtaren troligtvis förordnat om sin kvarlåtenskap i form av ett testa-

mente. Förordnande genom testamente är ett avsteg från den legala arvsordningen, vilket 

behandlas vidare nedan (kapitel 4)47. 

 
 

 

                                                 
42 Se för detta resonemang Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 

tredje uppl., s. 30-32. 

43 Boström, Viola, Tolkning av testamente, no 7/2003, s. 254 f. 

44 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 32. 

45 Boström, Viola, Tolkning av testamente, no 7/2003, s. 191 f. Boström förklarar även betydelsen av accrescens 
som ett komplement till istadarätten. 

46 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 32. 

47 När hänvisning sker till hela kapitel som i förevarande fall används just ordet ”kapitel” till skillnad från ”av-
snitt” som används då ett specifikt avsnitt i ett kapitel avses. Vid hänvisning till kapitel avses kapitlets samt-
liga avsnitt.  
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4 Testamente 

Då uppsatsen främst behandlar problematiken kring saklegat, finner vi det påkallat att behandla vissa 

centrala delar av testamentsrätten. Kapitlet inleds med ett avsnitt (4.1) om upprättandet av testamente och 

de formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara verksamt. I nästkommande avsnitt 

(4.2) förklaras testamentstolkning. I kapitlets avslutande avsnitt (4.3) behandlas de grunder på vilka ett 

testamente kan klandras, samt under vilka omständigheter ett testamente kan ogiltigförklaras. 

______________________________________________________________________  

4.1 Formkrav och upprättande av testamente 

4.1.1 Allmänt 

För att få förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente krävs att testatorn fyllt arton 

år, med undantag för att testatorn fyllt sexton år och är eller har varit gift eller har fyllt sex-

ton år och vill förordna om egendom han själv äger rätt att råda över enligt bestämmelserna 

i 9 kap. 3-4 §§ föräldrabalken (1949:381) (FB), detta framgår av 9 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln 

är alltså att den som vill förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente ska ha fyllt arton 

år.  

För att ett upprättat testamente ska få rättslig verkan krävs att ett antal formkrav är upp-

fyllda. Formkraven regleras i 10 kap. ÄB där det av 10 kap. 1 § ÄB framgår att testamentet 

ska upprättas skriftligen inför två vittnen. Vittnena ska närvara samtidigt vid testatorns un-

derskrift av testamentet, solennitetsvittnen är alltså ett krav. Vidare ska testamentet under-

tecknas av vittnena, som måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnat. 

Det står dock testatorn fritt att välja om han vill dölja dess innehåll eller inte. Kravet på so-

lennitetsvittnen har upprätthållits strikt i rättspraxis, se exempelvis NJA 1978 s. 189. I 

nämnda fall ansågs det inte vara tillräckligt att vittnena undertecknat dokumentet var och 

en för sig. Detta trots att vittnena befann sig i angränsande rum. I 10 kap. 4 § ÄB finns 

även bestämmelser kring vem som får vara vittne. För det första måste vittnet ha fyllt fem-

ton år, för det andra får vittnet inte lida av en sådan psykisk störning som kan påverka den-

nes förståelse för vittnesuppgiftens innebörd. Nära släktingar samt maka/make och sambor 

får inte heller vittna. Nu behandlade formkrav kan sägas ha två mot varandra stridande ef-

fekter. För det första är de tänkta att motverka att testatorn förordnar om sin kvarlåtenskap 
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i affekt, för det andra får de emellertid inte vara så betungande att de avskräcker arvlåtaren 

från att upprätta ett testamente.48 

I 10 kap. 2 § ÄB finns en bestämmelse som inte är att betrakta som ett formkrav utan sna-

rare som en anmodan för att förenkla bevisföring vid en eventuell framtida tvist.49 Be-

stämmelsen syftar till att vittnena ska lämna utförlig information om sin person, så att de 

utan problem kan hittas vid behov. Av nämnda lagrum framgår att vittnena bör lämna 

namn, yrke, hemvist, tiden för bevittning samt andra omständigheter som kan vara av be-

tydelse för testamentets giltighet.  Om vittnena intygar att formföreskrifterna följts skapas 

en presumtion om att testamentet upprättats på rätt sätt, vilket kan vara av vikt om testa-

mentet klandras av en arvinge. Resultatet blir då att arvingen har att visa att testamentet 

inte uppfyller formkraven, vilket framgår av 10 kap. 2 § 2 st. ÄB. 

I 10 kap. 3 § ÄB finner vi ett undantag från formkraven som gäller vid upprättandet av ett 

ordinärt testamente. Lagrummet tillåter under vissa omständigheter att testatorn upprättar 

ett så kallat nödtestamente. Om testatorn på grund av sjukdom eller nödfall inte förmår 

upprätta ett testamente enligt vad som föreskrivs i 10 kap. 1 § ÄB, kan denne förordna om 

sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller skriftligen utan vittnen. Ett tänkbart sce-

nario då ett nödtestamente skulle kunna accepteras är då någon varit med om en olycka 

och skriver ner sin sista vilja på en näsduk. Enligt rättspraxis bör kravet på nödsituation 

inte sättas alltför strängt.50 Ett nödtestamente är bara giltigt under tre månader från det att 

sjukdom eller annan livsfara avvärjts, enligt 10 kap. 3 § 2 st. ÄB.  

4.1.2 Hänsyn till laglotten 

Vid upprättande av testamente är det viktigt att beakta reglerna kring laglott i 7 kap. ÄB. 

En bröstarvinges laglott utgör hälften av dennes arvslott, enligt 7 kap. 1 § ÄB. Arvslotten i 

sin tur är den del av arvet som en bröstarvinge har rätt till enligt lag. Anta att en avliden 

person efterlämnar två bröstarvingar och en förmögenhet om 100. Bröstarvingarnas 

arvslott utgör i detta fall 50 vardera, och deras laglott utgör således 25 vardera. Anledningen 

till att testatorn vid upprättande av testamente bör uppmärksamma laglottsreglerna är att en 

bröstarvinge alltid har rätt att utfå sin laglott. Detta följer av att en bröstarvinge, som har 

                                                 
48 Dessa effekter framgår av NJA II 1930 s. 181 f. Trots att denna lagkommentar är gammal och hör till en 

annan lag än den nu aktuella bör effekterna av formkraven alltjämt ses som aktuella. 

49 Håkansson, Göran, ärvdabalken 10 kap. 2 §, lagkommentar not 87, (18 februari 2013, Karnov Internet). 

50 Se exempelvis NJA 1938 s. 511 och NJA 1950 s. 498. 
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fått sin laglott borttestamenterad, har rätt att jämka testamentet för utfående av sin laglott 

enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Bröstarvingens rätt att begära jämkning av testamentet förfaller 

sex månader efter det att denne blivit delgiven testamentet i enlighet med bestämmelserna i 

14 kap. ÄB, se 7 kap. 3 § 3 st. ÄB. 

4.2 Tolkning av testamente 

4.2.1 Allmänt 

Att tolka ett testamente och fastställa testatorns vilja är en central del av den svenska tes-

tamentsrätten. Det kan många gånger vara svårt att fastställa testatorns vilja, då testamentet 

måste tolkas av efterlevande. Om testatorn har författat testamentet utan juridisk hjälp kan 

ofta tolkningsproblematik uppstå. Detta kan bero på otydliga formuleringar i testamentet, 

eller att förhållanden har förändrats sedan testamentets upprättande utan att testatorn har 

beaktat dessa genom att författa ett nytt testamente.51 Det bör emellertid framhållas att det i 

vissa fall, allra helst då testatorns vilja klart framgår av testamentets ordalydelse, är enkelt 

att tolka testatorns vilja. Då testamentets ordalydelse inte ger erforderlig kunskap om testa-

torns vilja är det nödvändigt att ta hänsyn till kringliggande omständigheter.52 Vid tolkning-

en gäller det att i möjligaste mån försöka fastställa testatorns vilja, tolkningen får emellertid 

inte sträcka sig längre än att den rimligen kan rymmas inom vad testatorn åsyftat med tes-

tamentet.53 

4.2.2 Presumtionsreglerna 

Vid tolkning av testamente utgör bestämmelsen i 11 kap. 1 § ÄB huvudregel. Av nämnda 

lagrum framgår att ett testamente ska tolkas på ett sätt som kan antas överensstämma med 

testatorns vilja. Presumtionsreglerna i 11 kap. 2-9 §§ ÄB tillämpas endast för det fall att tes-

tatorns verkliga - eller hypotetiska vilja inte kan utrönas enligt 11 kap. 1 § ÄB.54 Dessa reg-

                                                 
51 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken del 1, sjätte uppl., kommentar till 11 kap. ÄB, s. 

316. 

52 Prop. 1930:10 s. 29 och Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken del 1, sjätte uppl., kom-
mentar till 11 kap. ÄB, s. 318. 

53 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken del 1, sjätte uppl., kommentar till 11 kap. ÄB, s. 
317 f. Walin och Lind framhåller vidare att tolkningen ska ske ur testatorns perspektiv, och inte ur testa-
mentstagarnas perspektiv. Alltså ska ingen vikt läggas vid vad som hade varit en naturlig utgång för testa-
mentstagaren. 

54 Håkansson, Göran, ärvdabalken 11 kap. 1 §, lagkommentar not 100, (19 februari 2013, Karnov Internet). 
Håkansson framhåller att alla bevismedel är tillåtna vid fastställandet av testatorns yttersta vilja. 
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ler kan av den anledningen ses som en undantagsmetod vid tolkning av testamente. För det 

fall att ett testamente på grund av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än 

vad testatorn menat, ska testamentet trots det verkställas om den rätta meningen kan utrö-

nas enligt 11 kap. 1 § 2 st. ÄB. 

Presumtionsreglerna i 11 kap. 2-4 §§ och 11 kap. 6-9 §§ ÄB kommer nu i korthet förklaras, 

medan 11 kap. 5 § ÄB förklaras mer ingående i kapitel 5. Presumtionsreglerna syftar till att 

avhjälpa den tolkningsproblematik som kan uppstå vid tillämpningen av 11 kap. 1 § ÄB. 

Reglerna är tänkta att ge uttryck för den genomsnittlige testatorns vilja.55 Vi vill emellertid 

påpeka att tolkningen av testamente alltid måste ha sin utgångspunkt i 11 kap. 1 § ÄB, på så 

vis att testatorns verkliga eller hypotetiska vilja försöker fastställas.56 

I 11 kap. 2 § ÄB stadgas att legat in dubio ska utgå ur oskiftat bo, vilket innebär att legatet 

ska drabba övriga dödsbodelägare lika ur ekonomisk synpunkt. Legatet ska således inte av-

räknas från mottagarens lott. Med andra ord ska alltså legatet utgå innan någon annan 

dödsbodelägare får ut sin lott.57 För att förtydliga anser vi det påkallat att förklara innebör-

den av begreppet legat. Av 11 kap. 10 § 1 st. ÄB framgår att legat är en sak eller ett visst 

penningbelopp som givits som en förmån genom testamentsförordnande. Legat i form av 

en sak benämns saklegat, medan legat i form av visst penningbelopp utgör ett penninglegat. 

För det fall att testatorn har förordnat om såväl saklegat som penninglegat och båda inte 

kan utgå, har saklegatet företräde framför penninglegatet enligt 11 kap. 3 § ÄB. Om en tes-

tator har förordnat om ett saklegat som vid dennes bortgång inte finns kvar i boet, är för-

ordnandet utan verkan enligt 11 kap. 4 § ÄB. Surrogat för ett saklegat som inte finns kvar i 

boet vid testatorns bortgång kan emellertid omfattas av förordnandet,58 vilket måste ses 

som ett avsteg från tolkningspresumtionen i 11 kap. 4 § ÄB.  

Enligt presumtionsregeln i 11 kap. 6 § ÄB går rätten att taga testamente i arv enligt princi-

pen om istadarätt59. Om testamentstagaren är avliden vid testatorns bortgång, träder således 

testamentstagarens avkomlingar i dennes ställe förutsatt att avkomlingarna varit berättigade 

                                                 
55 SOU 1929:22 s. 208 och NJA II 1930 s. 236. 

56 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 71. 

57 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 81 f. 

58 NJA 1927 s. 157 och NJA 1948 s. 405. Se även Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 82 f. Agell 
framhåller att surrogat för ett saklegat endast kan bli aktuellt om testatorns avsikt med saklegatet kan antas 
ha varit att ge legatarien egendom till ett visst värde. 

59 Istadarätt har förklarats ovan i avsnitt 3.2.2. 
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till arv efter testamentstagaren. Tilläggas bör att denna presumtionsregel tillämpas även då 

testamentstagaren har avsagt sig rätten till arv eller på annat sätt förverkat60 sin rätt till arv.61 

För det fall att ett testamente, som omfattar hela kvarlåtenskapen med undantag för 

bröstarvinges laglott, inte kan verkställas för viss testamentstagare, ska de universella testa-

mentstagarnas62 lotter öka i motsvarande mån enligt 11 kap. 7 § ÄB. Tilläggas bör att nylig-

en nämnda presumtionsregel inte är tillämplig om testamentstagaren har en avkomling som 

är berättigad till arv i enlighet med 11 kap. 6 § ÄB.63 

Ett testamente som är upprättat av den ena maken till förmån för den andra är utan verkan 

om äktenskapet är upplöst eller om mål om äktenskapsskillnad pågår vid testatorns bort-

gång, se 11 kap. 8 § 1 men. ÄB. Mål om äktenskapsskillnad anses pågå från det att talan 

väckts till dess att domen på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft, enligt 9 kap. 12 § äkt-

enskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Förevarande presumtionsregel är samstämmig med be-

stämmelsen i 3 kap. 10 § ÄB, vilken innebär att en efterlevande make inte har rätt till arv 

om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens bortgång. En liknande bestämmelse 

finns även vad gäller samboförhållanden. Då gäller att en sambo inte har rätt att taga testa-

mente om samboförhållandet upplösts64 före testatorns bortgång, enligt 11 kap. 8 § 2 men. 

ÄB.  

För det fall att egendom som mottas av en testamentstagare är behäftad med en ändamåls-

bestämmelse, åligger det mottagaren av egendomen att verkställa ändamålsbestämmelsen 

enligt 11 kap. 9 § ÄB. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara att testatorn före-

skrivit att en viss penningsumma ska användas till att ta körkort. Avslutningsvis vill vi återi-

gen framhålla att de nu genomgångna presumtionsreglerna enbart tillämpas om testatorns 

vilja inte kan utrönas enligt bestämmelsen i 11 kap. 1 § ÄB.65 

                                                 
60 Se vidare om förverkandegrunder i 15 kap. ÄB. 

61 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken del 1, sjätte uppl., kommentar till 11 kap. 6 § ÄB, s. 
344. 

62 Begreppet definieras i 11 kap. 10 § 2 st. ÄB. En universell testamentstagare har genom förordnande tiller-
känts kvarlåtenskapen i dess helhet, eller en viss del därav. En universell testamentstagare intar således 
samma ställning som en legal arvinge.  

63 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 86. 

64 Det framgår av 2 § sambolagen (2003:376) (SamboL) när ett samboförhållande anses ha upphört. 

65 Presumtionsreglerna ska tillämpas med försiktighet, då de för det första är underordnade en huvudregel 
och för det andra utgör en slags generalisering av testatorers viljor. Se prop. 1930:10 s. 29 för ett djupare re-
sonemang. 
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4.2.3 Djupare diskussion kring 11 kap. 1 § ÄB 

Bestämmelsen i 11 kap. 1 § ÄB syftar till att fastställa testatorns vilja och är att anse som 

huvudregel. En tolkning enligt 11 kap. 1 § ÄB går således före en tolkning enligt ovan be-

handlade presumtionsregler. Tanken, enligt huvudregeln, är att testatorns vilja så långt som 

möjligt ska fastställas utan den generaliserande hjälp som presumtionsreglerna medger.66 

Målet med en tillämpning av 11 kap. 1 § ÄB är att försöka få testamentet verksamt med 

hjälp av en förhållandevis fri tolkning, samtidigt som tolkningen måste överensstämma 

med testatorns förmodade vilja. Med förhållandevis fri tolkning menas här att andra om-

ständigheter får vägas in utöver testamentets ordalydelse.67 I det här sammanhanget görs en 

åtskillnad mellan testatorns verkliga vilja och testatorns hypotetiska vilja. Testatorns verk-

liga vilja kan utrönas med hjälp av den strikta ordalydelsen i testamentet enligt 11 kap. 1 § 

ÄB, vilket då ska få till följd att personen som tolkar testamentet vet vad testatorn de facto 

velat vid testamentets upprättande. Testatorns hypotetiska vilja kan emellertid grundas på 

en vidare tolkning av testamentets ordalydelse för att utröna vad testatorn förmodas ha ve-

lat vid testamentets upprättande. Det kan ofta bli aktuellt och nödvändigt då nya omstän-

digheter inträffat efter att testamentet upprättats.68 

11 kap. 1 § 2 st. ÄB presenterar en möjlighet att verkställa ett testamente som är felaktigt på 

grund av testatorns felskrivning eller annars till följd av misstag fått annat innehåll än vad 

testatorn avsett vid upprättandet av testamentet. Om det finns fog att anta att testatorn 

menat något annat än vad som kommit till uttryck i förordnandet får en omtolkning av tes-

tamentet göras.69 En dylik omtolkning kan exempelvis aktualiseras om testatorn slängt sig 

med termer och uttryck som han uppenbarligen inte har förstått.70 

4.2.4 NJA 1958 s. 101 

Utgångspunkten vid fastställandet av testatorns hypotetiska vilja är som sagt att andra om-

ständigheter utöver testamentets ordalydelse beaktas. I NJA 1958 s. 101 har det emellertid 

visats att testamentets ordalydelse kan bli avgörande även för att fastställa testatorns hypo-

                                                 
66 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 69 f. 

67 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 69 f. 

68 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 70 f. för framlagda resonemang. 

69 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 75 f. 

70 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 75. 
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tetiska vilja. I förevarande fall hade en kvinna i sitt testamente angivit en stiftelse som uni-

versell testamentstagare. Kort före sin bortgång hade kvinnan emellertid själv erhållit ett 

betydande arv från sin syster. Arvet utgjorde vid kvinnans bortgång majoriteten av hennes 

kvarlåtenskap. Frågan var huruvida arvet från kvinnans syster var en sådan förnyad om-

ständighet som skulle kunna medföra en tolkning bortom testamentets ordalydelse. HD 

fann att det faktum att kvinnans förmögenhet växt inte utgjorde en omständighet som mo-

tiverar ett avsteg från testamentets ordalydelse. Stiftelsens rätt till arv begränsades alltså inte 

på grund av de omständigheter som inträffat efter att testamentet upprättats, således be-

stämdes testatorns hypotetiska vilja med stöd av testamentets ordalydelse.  

4.3 Ogiltighet och klander 

Testamenten kan på olika sätt ogiltigförklaras. Det skiljs i detta avseende på nullitet och an-

griplighet. Nullitet innebär att ogiltigheten är självverkande, det vill säga att ogiltigheten in-

träder oavsett föregående klander.71 Ett testamente ses exempelvis som en nullitet då för-

ordnandet, vid närmare åskådning, de facto inte utgör ett förordnande om arvlåtarens kvar-

låtenskap.72 Andra exempel då ett testamente ses som en nullitet är då testamentet är förfal-

skat, samt då en efterlevande maka förfogar över egendom som innehas med fri förfogan-

derätt enligt 3 kap. 2 § ÄB.73 En testamentstagare har vidare inte rätt till del av kvarlåten-

skapen för det fall att denne uppsåtligen har dödat testatorn enligt 15 kap. 1 § 1 st. 1 men. 

ÄB. Av 15 kap. 1 § 1 st. 2 men. ÄB framgår att istadarätten sätts ur spel för det fall att en 

avkomling till testamentstagaren har dödat testamentstagaren för att själv få bättre rätt till 

arv.74 Det bör emellertid framhållas att dessa regler inte är tillämpliga om gärningsmannen 

var under 15 år då gärningen begicks enligt 15 kap. 1 § 3 st. ÄB.75 

                                                 
71 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 102. Se vidare 

Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 53. Agell menar att nullitet innebär att en rättshandling inte har 
någon verkan alls, det vill säga att rättshandlingen är en nullitet. 

72 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 54.  

73 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 102. 

74 Vi vill poängtera att denna ordning gäller oavsett om någon blir dömd för brottet eller inte. Se för detta re-
sonemang Håkansson, Göran, ärvdabalken 15 kap. 1 §, lagkommentar not 148, (26 mars 2013, Karnov In-
ternet). 

75 Denna bestämmelse följer gränsen för straffmyndighet som framgår av 1 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) 
(BrB). 
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Angriplighet innebär att testamentet måste klandras för att kunna ogiltigförklaras.76 Klan-

dergrunderna framgår av 13 kap. ÄB. 13 kap. 1 § ÄB innebär att testamentet kan klandras 

om testatorn inte varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte 

uppfyller formkraven i 10 kap. ÄB. Vidare stadgas i 13 kap. 2 § ÄB att ett testamente kan 

klandras för det fall att det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Ett testa-

mente kan även klandras om det visas att testatorn blivit tvingad77 att upprätta testamentet 

eller om testatorn blivit svikligen förledd att upprätta det enligt 13 kap. 3 § ÄB. Vad gäller 

bevisbördan för att en ogiltighetsgrund föreligger har de legala arvingarna bevisbördan vad 

gäller de materiella ogiltighetsgrunderna, medan testamentstagarna har bevisbördan för att 

testamentet tillkommit på ett formellt korrekt vis.78 De nu behandlade ogiltighetsgrunderna 

utgör en uttömmande reglering av ogiltighetsgrunder som måste angripas genom klander, 

vilket innebär att övriga möjliga ogiltighetsgrunder inte kräver förd klandertalan.79 Testa-

mentet måste alltså angripas genom klander för att ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ÄB ska 

kunna leda till att testamentet ogiltigförklaras. Klanderförfarandet regleras i 14 kap. ÄB. 

Delgivning av testamentet ska ske i enlighet med bestämmelsen i 14 kap. 4 § ÄB. Förfaran-

det innebär att ett testamente ska delges arvingarna i form av en bestyrkt avskrift eller, om 

testamentet är muntligt, i form av ett protokoll över förhör med testamentsvittnena eller 

annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. En arvinge som har godkänt testamentets 

innehåll behöver emellertid inte delges enligt 14 kap. 4 § 1 st. 2 men. ÄB. Det är testa-

mentstagarna som ska delge de legala arvingarna testamentet. Delgivning behöver inte 

verkställas av samtliga testamentstagare, utan en testamentstagares delgivning gäller även 

för övriga testamentstagare.  

För det fall att en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt bestämmelserna 

härom i 13 kap. ÄB måste arvingen väcka klandertalan inom sex månader efter det att han 

delgivits testamentet i enlighet med 14 kap. 4 § ÄB, enligt 14 kap. 5 § ÄB. Om inte alla ar-

vingar klandrar testamentet, finns endast möjlighet till ogiltighet mellan den eller de arving-

                                                 
76 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 102. 

77 Till skillnad från reglerna angående tvång i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område (AvtL) spelar det ingen roll vem som utövat tvånget mot en testator. Se för detta re-
sonemang Håkansson, Göran, ärvdabalken 13 kap. 3 §, lagkommentar not 135, (21 mars 2013, Karnov In-
ternet). 

78 Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje uppl., s. 55. 

79 Håkansson, Göran, ärvdabalken 13 kap., lagkommentar not 132, (21 mars 2013, Karnov Internet).  
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ar som klandrat testamentet och testamentstagarna. De arvingar som väljer att inte klandra 

får således inte dra nytta av en eventuell ogiltighet.80 För det fall att klandertalan inte görs 

inom sexmånadersfristen har arvingarna inte längre rätt att klandra testamentet, vilket leder 

till att testamentet ses som giltigt även om det skulle kunna anses ogiltigt enligt någon av 

ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ÄB.81 Avslutningsvis vill vi framhålla att ett anspråk på laglott 

verkställs genom påkallad jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB, och följaktligen 

inte genom klander enligt bestämmelserna i 14 kap. ÄB (se avsnitt 4.1.2). 

 

                                                 
80 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 102 f. 

81 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, tredje uppl., s. 102. 
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5 Presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB – de lege lata 

Uppsatsens kärna framställs i detta kapitel där de lege lata avseende presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB 

behandlas. Vi finner det nödvändigt att göra en konkretiserande framställning av gällande rätt då analysen 

och slutsatserna i nästkommande kapitel kräver det. Det centrala begreppet saklegat behandlas mer ingå-

ende i kapitlets första avsnitt (5.1) för att ge en ökad förståelse för presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB 

som behandlar panträttsbelastade saklegat. Denna presumtionsregel behandlas i nästkommande avsnitt 

(5.2). I avsnittet som följer (5.3) ges ett referat av Tapani Lohis artikel som delvis inspirerat oss att skriva 

denna uppsats. Artikeln ger en kritisk syn på gällande rätt. I kapitlets sista avsnitt (5.4) görs en åter-

koppling till exempel B som framställts i bakgrunden (1.1).  

______________________________________________________________________  

5.1 Inledande och begreppet saklegat 

Den mest centrala delen av uppsatsen, presumtionsregeln avseende panträttsbelastade sak-

legat, ska nu presenteras och diskuteras. I 11 kap. 5 § ÄB stadgas att en legatarie inte har 

rätt till ersättning ur den övriga kvarlåtenskapen för en eventuell belastning anhängig till 

saklegatet, vilket i ett sådant fall innebär att legatarien får ta emot saklegatet behäftat med 

panträttsbelastningen. Bestämmelsen innebär således att legatarien får motta saklegatet i be-

fintligt skick. Det bör emellertid framhållas redan nu att nämnda lagrum är en presumtions-

regel, som alltså endast tillämpas då det av testamentet, eller kringliggande omständigheter, 

inte klart framgår hur testatorn velat att skulden hänförlig till panträttsbelastningen ska lö-

sas.82  

Som tidigare nämnts definieras begreppet saklegat i 11 kap. 10 § 1 st. ÄB. Härur kan utläsas 

att ett saklegat utgör ett specifikt föremål som testatorn förordnat om genom testamente 

till en specifik testamentstagare. Saklegatarier har en särställning gentemot penninglegat-

arier, universella testamentstagare och legala arvingar enligt bestämmelserna i 11 kap. 2-3 §§ 

ÄB. Av 11 kap. 2 § ÄB framgår att legat utgår ur oskifto, vilket innebär att såväl saklegat 

som penninglegat utgår innan universella testamentstagare och legala arvingar erhåller sin 

del. Vidare framgår det av 11 kap. 3 § ÄB att, i ett fall då både saklegat och penninglegat 

förordnats om genom testamente, saklegatet ska utgå före penninglegatet om båda inte kan 

utgå på grund av kvarlåtenskapens storlek. För det fall att saklegatet är panträttsbelastat gäl-

ler en annan ordning, vilket kommer att förklaras i det följande.  

                                                 
82 Håkansson, Göran, ärvdabalken 11 kap. 1 §, lagkommentar not 100, (22 mars 2013, Karnov Internet). 
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5.2 Djupare diskussion kring 11 kap. 5 § ÄB 

Presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB har till syfte att avhjälpa den tolkningsproblematik som 

kan uppstå då ett saklegat som förordnats om genom testamente belastas av panträtt. Re-

gelns funktion är begränsad till just saklegat som är belastade av annans rätt, vilket faller sig 

naturligt då samma problem inte uppstår med universella förordnanden eftersom andelsbe-

räkningen då sker i vad som återstår efter att panträtter lösts.83 Presumtionsregeln innebär 

att legatarien får ta emot saklegatet i befintligt skick, med en eventuell panträttsbelastning, 

utan att få ersättning för belastningen ur den övriga kvarlåtenskapen.84 I praktiken innebär 

regeln en inskränkning av saklegatets särställning gentemot andra förordnanden, då det i 

och för sig fortfarande utgår före penninglegat och före det att övriga arvingar får sin del, 

men med en belastning som legatarien inte får ersättning för.85  

11 kap. 5 § ÄB utgår, som den presumtionsregel det är, från den genomsnittlige testatorns 

förmodade vilja. I ett fall då testatorn pantsatt exempelvis en fastighet för att sedan för-

ordna om den genom testamente i form av saklegat, talar också mycket för att testatorn 

inte velat att medel ur den övriga kvarlåtenskapen ska lösa skulden hänförlig till panträtts-

belastningen. Därav formuleringen i 11 kap. 5 § ÄB.86 I fall liknande det nu anförda, det vill 

säga situationer då testatorn pantsatt exempelvis en fastighet under en längre tid eller då en 

panträttsbelastning hänför sig till ett större lån som kan antas ta åtskilliga år att betala till-

baka, får det anses som huvudregel att testatorn velat att legatarien ska ta emot saklegatet 

med panträttsbelastningen.87 Huvudregeln innebär således att legatarien får ta emot saklega-

tet med den tillhörande panträttsbelastningen. 

Det går även att tänka sig fall då testatorn faktiskt inte menat att legatarien ska få bära pant-

rättsbelastningen hänförlig till saklegatet, trots att testatorn själv pantsatt egendomen. En 

sådan situation skulle exempelvis kunna tänkas uppstå då en testator med goda ekonomiska 

förutsättningar tvingats pantsätta en aktiepost för att tillgodose ett tillfälligt penningbehov. 

                                                 
83 SOU 1929:22 s. 224 f. 

84 SOU 1929:22 s. 226. 

85 SOU 1929:22 s. 225 f. 

86 SOU 1929:22 s. 226. 

87 SOU 1929:22 s. 226. 
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När det som i förevarande fall är fråga om panträttsbelastningar av tillfällig natur88 anses 

presumtionen skifta såtillvida att legatarien ska erhålla saklegatet fritt från den tillhörande 

panträttsbelastningen. Det nu anförda får ses som ett undantag89 till ovan framställda hu-

vudregel. Skulden hänförlig till panträttsbelastningen ska i ett sådant fall lösas med medel 

ur den övriga kvarlåtenskapen.90 

5.3 Referat av Tapani Lohis artikel91 

Under förevarande rubrik refereras Tapanis kritiska syn på den gällande presumtionsregeln 

i 11 kap. 5 § ÄB.92 Vi behandlar bakgrunden till hans kritiska syn och hans argumentations-

punkter till stöd för föreslagen förändring förhållandevis utförligt. Tapani anser att pre-

sumtionsregeln bör ändras på så vis att ett panträttsbelastat saklegat, som huvudregel, ska 

lämnas till legatarien fritt från pantansvar, och att skulden som saklegatet är pantsatt för ska 

betalas med annan egendom ur kvarlåtenskapen.93  

Om ett saklegat som förordnats om genom testamente inte är panträttsbelastat är huvudre-

geln att dödsboets skulder ska betalas med annan egendom ur kvarlåtenskapen, samt att 

saklegatet ska utges till legatarien fritt från panträttsbelastningen.94 För det fall att den öv-

riga egendomen inte förslår till betalningen av dödsboets skulder ska emellertid saklegatet 

användas för att betala den överskjutande delen av skulderna. Tapani menar att detta kan 

verkställas på olika vis. Dels kan det tänkas fall där saklegatet säljs för att skulderna ska 

kunna betalas, och dels kan det tänkas fall där legatarien betalar skulderna med egna medel 

för att på så vis kunna ta emot saklegatet.95 Denna ordning innebär att dödsboets skulder i 

                                                 
88 ”Tillfällig natur” definieras inte explicit i SOU 1929:22, men av framställningen framgår att det är av vikt 

om det kan anses troligt att gälden som panträtten är hänförlig till skulle kunna lösas inom en snar framtid 
eller att testatorn åtminstone haft för avsikt att göra så före sin död.  

89 Benämns fortsättningsvis ”undantagsregeln”. 

90 Se SOU 1929:22 s. 226 f. för resonemanget i detta stycke. 

91 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437-448. 

92 Som redan nämnts så avser artikeln finsk rätt. Åsikterna och argumenten som framkommer i artikeln är 
emellertid relevanta även för svensk rätt på grund av rättslikheten på området mellan svensk och finsk rätt. 
Se för detta resonemang Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437, not 2. 

93 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437. 

94 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 439. 

95 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 439. 
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första hand belastar arvingarnas och de universella testamentstagarnas andelar.96 Annat gäl-

ler om ett saklegat är pantsatt för en skuld hänförlig till testatorn, vilket kommer diskuteras 

i det följande. Frågan som Tapani fokuserar på i sin artikel är ”huruvida det är möjligt att lägga 

belastningen för en pantskuld på legatarien eller om även en sådan skuld i första hand ska betalas med 

annan egendom än legategendomen.”.97 Tapani väljer i sin artikel att avgränsa sig till panträttsbe-

lastade saklegat, vilket innebär att övriga sakrättsliga belastningar lämnas därhän.98  

Förutsättningen för att ett problem överhuvud ska föreligga är att testatorn underlåtit att i 

sitt förordnande ange vad han vill ska hända med en skuld hänförlig till det panträttsbelas-

tade saklegatet. Det är således först då testatorn inte uttryckligen framställt sin vilja angå-

ende betalningen av skulden som presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB kan göras gällande.99 

Tapani framhåller att testamenten i allmänhet sällan ger vägledning i dessa fall, varför pre-

sumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB ofta aktualiseras.100 Denna regel innebär, som tidigare 

nämnts, att legatarien får motta saklegatet i befintligt skick med tillhörande panträttsbelast-

ning, utan att erhålla ersättning för skulden ur den övriga kvarlåtenskapen. Som tidigare 

poängterats (avsnitt 5.2) utgör detta huvudregeln för det fall att presumtionsregeln i 11 kap. 

5 § ÄB tillämpas. Undantag från denna huvudregel görs då det klart framgår att testatorn 

avsett att saklegatet ska utgå fritt från panträttsbelastningen (avsnitt 5.2). Tapani anser att 

undantaget bör utvidgas på så vis att det även ska kunna tillämpas vid långvariga kreditar-

rangemang. Denna åsikt grundar Tapani i föreställningen att gäldenären vanligtvis måste 

anses ha för avsikt att lösa gälden under sin livstid.101 

Ett fall då det, enligt Tapanis mening, är motiverat att saklegatet ska utgå med panträttsbe-

lastningen är då testatorn kan antas ha för avsikt att skapa ekonomisk jämlikhet bland tes-

tamentstagarna. Tapani belyser detta med ett exempel, vilket förtjänar att återges här: 

En sådan situation skulle kunna vara förhanden exempelvis om A har gett 100 000 euro i 
gåva till vardera av sina två äldsta barn och i ett testamente som han har upprättat på sin 
dödsbädd har gett sitt yngsta barn en fastighet värd 200 000 euro och som A gett i säkerhet 

                                                 
96 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 439.  

97 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 440. 

98 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 440 f. Vi har i denna uppsats samma avgränsning som 
Tapani, vilket styrker artikelns relevans som källa vid utredningen av uppsatsens problemområde. 

99 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 441. 

100 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 441. 

101 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 443 f. 
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för ett långfristigt lån på 100 000 euro. På goda grunder kan man anse att det yngsta barnet 
ska få fastigheten jämte pantansvaret. Denna lösning leder till att alla barn får samma eko-
nomiska ställning.102 

Som tidigare nämnts ställer sig Tapani kritisk till den nuvarande huvudregeln och undan-

tagsregeln. Tapani menar att presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB bör vara omvänd på så vis 

att en skuld hänförlig till ett panträttsbelastat saklegat, som huvudregel, bör betalas med 

annan egendom ur kvarlåtenskapen så att saklegatet kan utgå till legatarien fritt från pant-

rättsbelastningen.103 Tapani menar med andra ord att den nuvarande undantagsregeln fort-

sättningsvis bör ses som huvudregel.104 Till grund för sitt resonemang anför Tapani att ut-

gångspunkten vid bestämmandet av testatorns förmodade vilja105 måste vara att testatorn 

avsett att skulden hänförlig till ett panträttsbelastat saklegat ska belasta arvingarnas och de 

universella testamentstagarnas andelar.106 Tapani menar således att den nya huvudregeln 

bör innebära en presumtion om att legatarien ska erhålla saklegatet fritt från panträttsbe-

lastning förutsatt att kvarlåtenskapen är stor nog för att detta ska vara möjligt.107 Yttermera 

menar Tapani att pantsättning av ett saklegat vanligtvis inte syftar till att peka ut den egen-

dom som ska användas för att lösa gälden.108 Det som eftersträvas vid pantsättning är att 

säkerställa kreditvärdigheten och tillfredsställa borgenärens behov av en tillförlitlig säker-

het.109 Testatorn har vid pantsättningstillfället vanligtvis inte i åtanke vad som kommer 

hända med skulden vid sin bortgång, och har således heller inte åsyftat att saklegatets ställ-

ning ska försvagas i och med pantsättningen.110 

Tapanis ståndpunkt utgör, enligt honom själv, endast en utgångspunkt vid bedömningen av 

vad som ska hända med ett panträttsbelastat saklegat vid testatorns bortgång. Ett undantag 

från den föreslagna huvudregeln kan bli aktuellt antingen då testamentet anger hur pant-

rättsskulden ska behandlas, eller då särskilda omständigheter föreligger i det specifika fal-

                                                 
102 Se för förevarande citat Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 443. 

103 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 444. 

104 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 444. 

105 Testatorns förmodade vilja fastställs, som vi tidigare nämnt, genom tillämpning av presumtionsreglerna i 
11 kap. ÄB. 

106 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 444. 

107 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 444. 

108 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. 

109 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. 

110 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 444 f. 
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let.111 Särskilda omständigheter kan, enligt Tapanis mening, exempelvis anses föreligga i fall 

som i ovanstående exempel där lösningen leder till att alla barn får samma ekonomiska 

ställning.112 Ett annat tänkbart undantag är då testatorn på äldre dagar köpt en dyr fastighet, 

pantsatt fastigheten för lånet och samtidigt förordnat om fastigheten som ett saklegat ge-

nom testamente. I ett sådant fall framgår det av omständigheterna att testatorns avsikt ald-

rig har varit att betala av lånet innan sin bortgång,113 varför saklegatet ska utgå till legatarien 

med den tillhörande panträttsbelastningen.114  

I slutet av artikeln ställer sig Tapani frågan huruvida hans förslag till förändring inryms un-

der ordalydelsen i 11 kap. 5 § ÄB. Han kommer fram till att så är fallet då presumtionsre-

geln i 11 kap. 5 § ÄB endast behandlar frågan om ersättning till legatarien på grund av pant-

rättsbelastningen.115 Lagrummet behandlar emellertid inte frågan kring vilka medel som ska 

användas för att lösa skulden hänförlig till det panträttsbelastade saklegatet.116 Denna fråga 

måste istället, enligt Tapanis mening, lösas med hjälp av presumtionsregeln i 11 kap. 2 § 

ÄB, såvida inte något annat framgår av ett testamente.117 Presumtionsregeln i 11 kap. 2 § 

ÄB innebär, som vi tidigare behandlat, att saklegatet ska utgå ur oskifto, vilket leder till att 

skulden i första hand belastar arvingarnas och de universella testamentstagarnas andelar.  

5.4 Återkoppling till exemplen i avsnitt 1.1 

Då vi tror att läsaren nu har lättare att ta till sig och förstå tidigare exempel, finner vi det 

påkallat att göra en återkoppling till dessa. Vi vill poängtera att exemplen behandlas med 

utgångspunkt i gällande rätt. Sedermera kommer vi i analysen (kapitel 6) behandla exempel 

B i anslutning till diverse föreslagna förändringar i regelverket. Detta då exempel B tydlig-

gör den centrala problematiken som vi utreder.  

Ex A) Låt säga att A har pantsatt och belånat en fastighet för att finansiera uppförandet av 

en byggnad på ofri grund. A har sedermera förordnat om byggnaden på ofri grund till B 
                                                 
111 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. 

112 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. 

113 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. Tapani menar att så är fallet då avsikten från skuld-
förhållandets ingående har varit att skulden ska betalas genom att borgenären ska tillgodogöra sig panten. 

114 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 445. 

115 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 447. 

116 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 447. 

117 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 447. 
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genom testamente. Byggnaden på ofri grund utgör således ett saklegat. Följden av detta blir 

att saklegatet, vid A:s bortgång, utgår ur oskiftat bo enligt presumtionsregeln i 11 kap. 2 § 

ÄB. Detta innebär att skulden, som egentligen hör till byggnaden på ofri grund, belastar det 

övriga boet. 

Ex B) Anta återigen att A har pantsatt och belånat en fastighet för att finansiera uppföran-

det av en byggnad på ofri grund. Anta vidare att A, i form av saklegat, har förordnat om 

fastigheten till C och byggnaden på ofri grund till B. Det är alltså nu fråga om två saklegat 

som ska utgå till två olika personer. Resultatet av detta blir att byggnaden på ofri grund 

fortfarande utgår ur oskiftat bo enligt presumtionsregeln i 11 kap. 2 § ÄB, vilket leder till 

att C som erhåller fastigheten får överta skulden, som egentligen är hänförlig till byggnaden 

på ofri grund, enligt presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Problematiken ligger alltså i att B:s 

ställning som saklegatarie förstärks på C:s bekostnad. 

 

 



 

 
 30 

6 Analys och slutsatser 

I förevarande kapitel analyseras det behandlade problemområdet. Kapitlet inleds med ett avsnitt (6.1) där 

en inledning ges och där analysens utformning förklaras. Därefter följer en analys av gällande rätt och di-

verse förslag till förändring (6.2-6.6). Varje avsnitt i kapitlet har samma utformning, där gällande rätt el-

ler förslagets innebörd först presenteras varefter för- och nackdelar lyfts fram. Avsnitten avslutas med att 

slutsatser dras på grundval av en sammanvägning av de presenterade för- och nackdelarna. För att ytterli-

gare förtydliga förslagens innebörd i praktiken görs även löpande återkopplingar till exempel B som fram-

ställts i tidigare avsnitt (1.1 och 5.4). 

______________________________________________________________________  

6.1 Inledning 

I förevarande kapitel konkretiseras och analyseras problematiken som uppsatsen behandlar. 

Till en början analyseras gällande rätt, och i anslutning därtill lyfts för- och nackdelar med 

det nuvarande systemet fram. Det är nödvändigt att analysera gällande rätt för att senare i 

kapitlet kunna peka på eventuella brister i den nuvarande ordningen. I kapitlets senare av-

snitt lyfts fyra förslag till förändring fram. Det första av dessa fyra förslag härrör från arti-

keln av Tapani Lohi,118 medan de tre sista förslagen är våra egna. I anslutning till de fram-

lagda förslagen diskuteras för- respektive nackdelar med varje förslag och slutsatser dras 

löpande. Slutsatserna syftar till att frambringa en diskussion kring huruvida förslagen i fråga 

är möjliga att genomföra eller inte. 

6.2 De lege lata 

6.2.1 Innebörd 

Den nu gällande presumtionsregeln som återfinns i 11 kap. 5 § ÄB innebär som bekant att 

legatarier som huvudregel har att motta saklegat i befintligt skick, det vill säga utan ersätt-

ning från den övriga kvarlåtenskapen för en eventuell panträttsbelastning. Denna huvudre-

gel tillämpas framförallt då testatorn har upptagit stora lån med lång amorteringstid. I ett 

sådant fall kan det inte anses rimligt att testatorn avsett betala av skulden före sin bortgång, 

och han kan då inte heller anses ha haft för avsikt att saklegatet ska utgå fritt från pant-

rättsbelastningen. Undantag från denna ordning kan göras då testatorn faktiskt inte menat 

att legatarien ska få bära panträttsbelastningen hänförlig till saklegatet. Så skulle kunna vara 

                                                 
118 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437-448. 
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fallet då testatorn pantsatt saklegatet som säkerhet för en skuld av tillfällig natur, som 

denne avsett betala av före sin bortgång. I ett sådant fall skiftar således presumtionen och 

saklegatet utgår därmed fritt från panträttsbelastningen. 

6.2.2 För- och nackdelar 

En fördel med den nuvarande ordningen är att den gynnar legala arvingar framför saklega-

tarier på så vis att de legala arvingarna inte behöver betala en skuld hänförlig till ett pant-

rättsbelastat saklegat. Det får anses rimligt att legala arvingar har en stark ställning med 

tanke på deras genetiska närhet till den avlidne. Det får vidare anses vara en fördel att det 

finns en viss möjlighet att presumtionen skiftar, vilket medför en viss flexibilitet i reglernas 

tillämpning. Utöver dessa förhållandevis svaga fördelar präglas våra tankebanor av ett kri-

tiskt synsätt på reglernas utformning, vilket kommer framgå i det följande. 

En nackdel med reglernas utformning är att även de universella testamentstagarna gynnas 

framför saklegatarier i samma omfattning som legala arvingar. Detta kan enligt vår mening 

inte försvaras, åtminstone inte med argument om genetisk närhet som är fallet för legala 

arvingar. Då tanken med saklegat är att de ska ha en stark särställning, inte minst då de ska 

utgå ur oskifto, är det orimligt att universella testamentstagare gynnas på bekostnad av sak-

legatarier även om saklegatet är pantsatt. En annan svaghet med regleringen är det faktum 

att ingenting sägs om hur skulden hänförlig till det panträttsbelastade saklegatet ska lösas i 

11 kap. 5 § ÄB. Det enda som kan utläsas ur lagrummet är att ersättning inte ska utgå till 

saklegatarien på grund av att saklegatet är panträttsbelastat. Ett förtydligande på denna 

punkt är önskvärd. 

Vidare får det anses vara en nackdel att gränsdragningen mellan ovan nämnda huvudregel 

och undantagsregel är oklar. Rättskällorna ger ingen ledning för hur rättstillämparen ska av-

göra om en pantsättning är av tillfällig natur eller inte. Regeln måste kompletteras med en 

mer utförlig vägledning för att kunna tillämpas på ett effektivt vis. En annan fråga som 

lämnats obesvarad är vem som har att visa att en panträttsbelastning är av tillfällig natur 

och att undantagsregeln därmed ska tillämpas. Då det saknas regler kring bevisbördans pla-

cering gör vi antagandet att rak bevisbörda gäller, det vill säga att den som påstår något har 

att bevisa det. I förevarande fall torde det vara saklegatarien som har ett intresse av att lägga 

fram bevis för undantagsregelns tillämpning. Detta på grund av att saklegatarien i sådant 

fall inte behöver motta saklegatet med panträttsbelastningen. 
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Även om undantagsregeln medför en viss flexibilitet i rättstillämpningen uppfattar vi trots 

allt regeln som rigid. Med detta menar vi att undantagsregeln inte tar hänsyn till faktorer 

som exempelvis testatorns ålder i förhållande till skuldens amorteringstid. Det finns situat-

ioner då undantagsregeln blir tillämplig trots att det i själva verket inte förefaller rimligt. 

Anta exempelvis att en cancersjuk 80-åring upptar ett lån med en amorteringstid på två år 

för vilket denne lämnar ett saklegat som pantsäkerhet. Trots oklarheter kring definitionen 

av uttrycket tillfällig natur anser vi att en sådan skuld och pantsättning måste anses vara av 

sådan natur. Detta medför att undantagsregeln tillämpas trots att testatorns levnadstillstånd 

är högst osäkert och att denne knappast haft för avsikt att betala av skulden före sin bort-

gång. Därmed ifrågasätter vi huruvida testatorn i ett sådant fall haft för avsikt att saklegatet 

ska utgå fritt från panträttsbelastningen. 

6.2.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 

Vad gäller undantagsregeln hänförlig till 11 kap. 5 § ÄB anser vi att den är systematiskt olo-

gisk. Det första som sker när en testator avlider är att efterlevande ska försöka fastställa tes-

tatorns faktiska vilja i enlighet med stadgandet i 11 kap. 1 § ÄB. För det fall att testatorns 

vilja inte kan fastställas enligt 11 kap. 1 § ÄB tar presumtionsreglerna i 11 kap. 2-9 §§ ÄB 

vid. Dessa regler innebär att man fastställer testatorns vilja genom antaganden kring vad 

testatorer i allmänhet hade velat i en motsvarande situation. Problemet med undantagsre-

geln hänförlig till presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB är att tillämpningen av denna, till sy-

nes medför en återgång till 11 kap. 1 § ÄB. Detta beroende på att tolkningen hamnar i en 

fråga kring vad testatorn faktiskt velat. Denna tolkning överensstämmer i stort med tolk-

ningen som görs enligt 11 kap. 1 § ÄB. Frågan är om lagstiftaren verkligen avsett att en 

tolkning ska inledas i 11 kap. 1 § ÄB för att sedan gå vidare till presumtionsregeln i 11 kap. 

5 § ÄB för att sedan återigen gå tillbaka till 11 kap. 1 § ÄB förutsatt att en tolkning i första 

skedet inte är möjlig enligt huvudregeln i 11 kap. 1 § ÄB. Vi ställer oss frågande till 

huruvida lagstiftarens avsikt är som nu har framlagts eller om tolkningen enligt undantags-

regeln hänförlig till 11 kap. 5 § ÄB faktiskt är en del av presumtionsregeln i nämnda lag-

rum. Ett förtydligande på denna punkt är önskvärd. 

Problematiken ställs på sin spets i exempel B som behandlats ovan (avsnitt 1.1 och avsnitt 

5.4). Gällande rätt medför i denna situation en lösning som är uppseendeväckande då skul-

den hänförlig till det panträttsbelastade saklegatet, enligt vår mening, belastar fel saklega-
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tarie. Vi ställer oss kritiska till utformningen av gällande rätt, varför vi finner det nödvän-

digt att lägga fram olika förslag till förändring de lege ferenda. 

6.3 Tapani Lohis förslag119 

6.3.1 Innebörd 

Kärnan i Tapanis förslag ligger i en omvänd presumtionsregel i 11 kap. 5 § ÄB. Således 

skulle nuvarande huvudregel bli undantagsregel och vice versa. I praktiken innebär föränd-

ringen, som huvudregel, att skulden hänförlig till det panträttsbelastade saklegatet betalas 

med medel ur den övriga kvarlåtenskapen. Undantaget skulle i ett sådant fall innebära att 

saklegatarien får motta saklegatet med panträttsbelastningen. Tapani menar att undantags-

regeln kan bli tillämplig då det föreligger särskilda omständigheter i det specifika fallet. Såd-

ana omständigheter kan exempelvis vara att testatorn med sitt förordnande avsett att skapa 

ekonomisk rättvisa mellan sina legala arvingar. Ett annat tänkbart fall är att en äldre männi-

ska tagit upp ett större lån för vilket en viss egendom har pantsatts, och sedermera förord-

nats om som ett saklegat genom testamente. I detta fall förefaller det, enligt Tapani, stå 

klart att testatorn aldrig haft för avsikt att betala av lånet före sin bortgång och att saklega-

tet därför ska utgå med panträttsbelastningen.  

6.3.2 För- och nackdelar 

En fördel med Tapanis lösning är att den säkerställer saklegatariens särställning på ett sätt 

som gällande rätt inte är kapabel att göra. Detta på grund av att huvudregeln innebär att 

saklegatet utgår fritt från panträttsbelastningen. Förevarande ordning harmonierar bättre 

med presumtionsregeln i 11 kap. 2 § ÄB som stadgar att saklegat ska utgå ur oskifto. Lös-

ningen medför att saklegatets ställning är konsekvent stark genom hela lagstiftningen. Även 

Tapanis lösning har ett undantag, vilket som redan framgått motsvarar huvudregeln enligt 

gällande rätt. Undantagsregeln får anses öka flexibiliteten i regelverket. En annan fördel 

med Tapanis lösning är att undantagsregeln tar hänsyn till testatorns ålder. Undantagsregeln 

blir, som redan framgått, tillämplig för det fall att en äldre människa tar upp ett större lån. 

Detta får anses vara en fördel gentemot gällande rätt som inte tar hänsyn till testatorns ål-

der (se avsnitt 6.2.2). Om en äldre människa tar upp ett lån med förhållandevis kort amor-

teringstid (i.e. av tillfällig natur) blir undantagsreglerna tillämpliga både enligt gällande rätt 

                                                 
119 Lohi, Tapani, Saklegat och pantskuld, SvJT 2012, s. 437-448. 
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och enligt Tapanis lösning. Skillnaden ligger i att undantagsregeln enligt Tapanis lösning 

medför att saklegatet utgår med panträttsbelastningen, medan undantagsregeln enligt gäl-

lande rätt medför att saklegatet utgår fritt från panträttsbelastningen. 

En nackdel med Tapanis lösning är att det finns ett fortsatt gränsdragningsproblem mellan 

huvudregeln och undantagsregeln. Inte heller Tapani ger någon vidare vägledning kring 

vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att undantagsregeln ska tillämpas. Tapani 

anger som redan nämnts två exempel för när undantagsregeln skulle kunna vara tillämplig. 

Han anger emellertid inte hur det ska avgöras om testatorns vilja varit att skapa ekonomisk 

rättvisa bland sina legala arvingar. Vidare anger han inte heller när en människa per definit-

ion är ”äldre” och inte heller hur det avgörs om testatorns avsikt varit att betala av skulden 

före sin bortgång eller inte. Tapanis bristande vägledning gör undantagsregeln svårtillämp-

lig. 

Även Tapani lämnar frågan om bevisbördans placering obesvarad, vilket får ses som en 

nackdel. Han anger inte vem som har att visa att förutsättningarna för undantagsregelns till-

lämpning är uppfyllda. Då regler kring detta saknas antar vi, i linje med vårt antagande 

ovan, att rak bevisbörda gäller. I förevarande fall torde det vara de legala arvingarna och de 

universella testamentstagarna som har ett intresse av att lägga fram bevis för undantagsre-

gelns tillämpning. Detta på grund av att dessa i sådant fall inte behöver använda en del av 

sina andelar i dödsboet för att betala av skulden hänförlig till det panträttsbelastade saklega-

tet. 

6.3.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 

En brist med Tapanis lösning på problematiken är att några centrala problem som gällande 

rätt ger upphov till inte försvinner. Gränsdragningsproblematiken mellan huvudregeln och 

undantagsregeln finns kvar, liksom frågan om bevisbördans placering. Ytterligare ett pro-

blem med Tapanis lösning är att den, liksom gällande rätt, tenderar att falla tillbaka i en 

tolkning enligt 11 kap. 1 § ÄB. Om vi anknyter till tidigare exempel som Tapani givit för 

när undantagsregeln kan vara tillämplig, till exempel för att skapa ekonomisk rättvisa bland 

legala arvingar, märker vi att vi hamnar i en tolkningssituation liknande den i 11 kap. 1 § 

ÄB. Frågan är återigen om undantagsregeln ska anses vara en del av presumtionsregeln i 11 

kap. 5 § ÄB eller om den bara ger uttryck för en återgång till 11 kap. 1 § ÄB. 



 

 
 35 

För att tydliggöra vad Tapanis lösning hade inneburit för den centrala problematiken vi be-

handlar återkopplar vi nu till exempel B: 

Ex B) Låt säga att A har pantsatt och belånat en fastighet för att finansiera uppförandet av 

en byggnad på ofri grund. A har sedermera förordnat om fastigheten, som ett saklegat ge-

nom testamente, till C. A har även förordnat om byggnaden på ofri grund, som ett saklegat 

genom testamente, till B. Det är alltså fråga om två saklegat som ska utgå till två olika per-

soner. Resultatet av detta blir nu att fastigheten utgår fri från panträttsbelastningen enligt 

den av Tapani föreslagna huvudregeln i 11 kap. 5 § ÄB, samt att byggnaden på ofri grund 

utgår ur oskifto enligt presumtionsregeln i 11 kap. 2 § ÄB. Skulden hänförlig till fastigheten 

belastar nu de legala arvingarnas och de universella testamentstagarnas andelar.  

Till skillnad från utgången enligt gällande rätt belastar inte skulden fel saklegatarie enligt 

Tapanis lösning på problemet. I detta fall belastar inte skulden någon av saklegatarierna, 

vilket stärker deras ställning. Emellertid sker detta på de legala arvingarnas och de univer-

sella testamentstagarnas bekostnad. Frågan är huruvida det är motiverat att saklegatariens 

ställning stärks gentemot de legala arvingarna och de universella testamentstagarna. Vi an-

ser att det finns bättre lösningar på problematiken, vilket framgår av den följande fram-

ställningen.  

6.4 Införande av ett nytt formkrav 

6.4.1 Innebörd 

För att ett upprättat testamente ska bli verksamt krävs som bekant att formkraven i 10 kap. 

1-4 §§ ÄB är uppfyllda. Förslaget som diskuteras i detta avsnitt rör huruvida det är möjligt 

att införa ett nytt formkrav för att avhjälpa den behandlade problematiken. Ett dylikt form-

krav skulle innebära att testatorn, för att testamentet ska kunna bli verksamt, måste för-

ordna om vad som ska hända med en panträttsbelastning och skulden hänförlig till den-

samma vid sin bortgång. Införandet av ett sådant formkrav skulle tvinga bort problemati-

ken kring vem som ska bära belastningen. Ett tänkbart sätt att utforma ett sådant formkrav 

skulle kunna vara enligt följande: 

10 kap. 2 a § ÄB: Om sak som ska förordnas om genom testamente besväras av panträtt, ska testatorn 

uttryckligen ange hur gälden, som panträttsbelastningen avser, ska lösas vid testatorns bortgång.  
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Med ett lagrum med en lydelse motsvarande den ovan framställda försvinner tolkningspro-

blematiken som kan uppstå vid en tillämpning av presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB.  

6.4.2 För- och nackdelar 

Den största fördelen med detta förslag är att testatorn explicit måste välja vad som ska 

hända med panträttsbelastningen och skulden hänförlig till densamma vid sin bortgång. 

Detta innebär en trygghet för såväl de legala arvingarna som testamentstagarna då tolk-

ningsproblemen undanröjs och tillämpningen av den godtyckliga presumtionsregeln i 11 

kap. 5 § ÄB begränsas – testatorns uttryckliga vilja blir avgörande. En annan fördel är att 

ingendera parts ställning generellt försvagas eller stärks. Det är istället fråga om vad den en-

skilda testatorn vill i varje specifikt fall.  

En nackdel med nu föreslagna formkrav är att det är specifikt utformat jämfört med de 

mer generella formkrav som idag återfinns i 10 kap. 1-4 §§ ÄB. Ytterligare en nackdel är att 

det förmodligen finns en uppsjö av andra problem som också hade kunnat lösas genom in-

förandet av formkrav. Resultatet hade blivit mängder av formkrav och långt fler overk-

samma testamenten på grund av att de inte uppfyller formkraven. Vidare finns det inga ga-

rantier för att gemene man i sina framtida testamenten kommer att beakta ett nytt formkrav 

bara för att det har införts i lag. De nu gällande formkraven torde vara så pass vedertagna 

att många känner till dem. Det skulle ta väldigt lång tid innan ett nytt formkrav når samma 

kännedom hos allmänheten.  

6.4.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 

Införandet av ett nytt formkrav skulle på ett bra sätt undanröja tolkningsproblematiken på 

området. Förslaget i sig anser vi vara tillfredsställande, emellertid är nackdelarna för stora 

för att förslaget ska vara möjligt att genomföra i praktiken. Vi tänker då främst på den 

tungt vägande nackdelen att formkravet i fråga hade blivit för specifikt i sin utformning. 

Detta skulle, som tidigare nämnts, medföra ännu fler nackdelar varav den tyngst vägande är 

den ökade graden av overksamma testamenten. Således skulle förslaget leda till en minskad 

förutsebarhet för såväl legala arvingar som testamentstagare. Det spelar ingen roll om pre-

sumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB i sådant fall finns kvar eller inte, då testamentet blir overk-

samt redan på den grund att det inte uppfyller formkraven. Mot bakgrund av det anförda 

finner vi det olämpligt att införa ett nytt formkrav med den föreslagna lydelsen.  
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Vi finner det inte nödvändigt att göra någon återkoppling till exempel B i detta fall då ut-

gången hade kommit att variera från fall till fall beroende på vad den enskilda testatorn i det 

specifika fallet velat.  

6.5 Möjlighet att pantsätta byggnad på ofri grund 

6.5.1 Innebörd 

Byggnad på ofri grund uppfyller inte kriterierna för att klassas som fastighet och utgör 

därmed lös egendom. Vi har tidigare (kapitel 2) behandlat skillnaderna mellan pantsättning 

av byggnad på ofri grund och pantsättning av fastighet. Byggnad på ofri grund karaktärise-

ras av ett visst mått av osäkerhet på grund av jordägarens möjlighet att säga upp arrendeav-

talet. Denna osäkerhet speglas i bankernas restriktiva förhållningssätt till mottagande av 

byggnad på ofri grund som säkerhet för lån. I teorin kan dock byggnad på ofri grund trots 

detta pantsättas men då vanligen som lös egendom, vilket innebär att byggnaden måste tra-

deras. Enligt nu gällande rätt måste således ägaren av byggnaden på ofri grund rådighetsav-

skäras för att giltig panträtt ska uppstå. Det vore därför önskvärt att öka möjligheten att 

pantsätta byggnad på ofri som hypotekarisk pant. 

För att möjliggöra en hypotekarisk pantsättning av byggnad på ofri grund så måste osäker-

hetsmomenten undanröjas. Ett sätt att åstadkomma detta är att tillåta hypotekarisk pant-

sättning av byggnad på ofri grund enbart då arrendeavtalets längd överstiger amorteringsti-

den för lånet som byggnaden på ofri grund är pantsatt för. Ett sådant förhållningssätt hade 

undanröjt oron över att jordägaren säger upp arrendeavtalet innan lånet är återbetalat. Pro-

blemet med traditionskravet kvarstår emellertid då det inte finns något att tradera. Enligt 

vår mening hade detta kunnat lösas genom införandet av ett registersystem likt det som 

finns vad gäller fastighetspant. 

6.5.2 För- och nackdelar 

En stor fördel om hypotekarisk pantsättning av byggnad på ofri grund hade varit möjlig är 

att situationen, där en fastighet måste pantsättas för att finansiera uppförandet av en bygg-

nad på ofri grund, aldrig uppstår. Vidare får det anses som en fördel att värdet i byggnader 

på ofri grund kan utnyttjas på ett sätt som inte är möjligt enligt gällande rätt. Detta får an-

ses som samhällsekonomiskt effektivt, åtminstone så länge regeln kring arrendeavtalets 

längd i förhållande till amorteringstiden respekteras. För det fall att regeln inte respekteras 
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finns det en risk att folk blir överbelånade utan erforderliga säkerheter. Potentiellt sett 

skulle detta kunna medföra en osäker ekonomisk situation i samhället. 

Trots att arrendeavtalets längd överstiger amorteringstiden för lånet kan vissa osäkerhets-

moment kvarstå. Ett tänkbart scenario är att arrendatorn gör sig skyldig till ett grovt avtals-

brott som ger jordägaren rätt att säga upp avtalet i förtid. Detta hade kunnat leda till att ar-

rendatorn tvingas flytta byggnaden från jordägarens mark, vilket i sin tur hade renderat i att 

panträtten avsevärt hade minskat i värde. Som vi tidigare diskuterat hade detta kunnat få 

negativa ekonomiska effekter för samhället, och i synnerhet bankerna, då erforderliga sä-

kerheter för lånen plötsligen inte längre finns. Vidare får det anses vara en nackdel att det är 

en omfattande och kostsam process att föra ett registersystem över pantsatta byggnader på 

ofri grund. Detta måste naturligen ställas i relation till hur stort problemet är i praktiken vid 

en prövning av huruvida systemet bör införas eller inte.  

6.5.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 

Liksom förslaget om införandet av ett nytt formkrav, löser även nu framställda förslag upp-

satsens centrala problematik på ett bra sätt. För att tydliggöra vad denna lösning hade inne-

burit i praktiken återkopplar vi nu återigen till exempel B. 

Ex B) Istället för att pantsätta fastigheten för att finansiera uppförandet av byggnaden på 

ofri grund kan nu A pantsätta byggnaden på ofri grund, vilket vi antar att A gör. Anta vi-

dare att A förordnat om byggnaden på ofri grund som ett saklegat genom testamente till B, 

samt att A förordnat om fastigheten som ett saklegat genom testamente till C. Det är såle-

des fråga om två saklegat som ska utgå till två olika personer. Vid A:s bortgång utgår fas-

tigheten till C ur oskiftat bo enligt presumtionsregeln i 11 kap. 2 § ÄB, och byggnaden på 

ofri grund med panträttsbelastningen till B enligt presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Detta 

leder till att skulden belastar ”rätt” saklegatarie. 

Vi anser att lösningen är tillfredsställande på det sätt att pantsättning av en fastighet inte 

behöver ske för att finansiera uppförandet av en byggnad på ofri grund. Enligt vår mening 

är emellertid nackdelarna för stora för att möjliggöra hypotekarisk pantsättning av byggnad 

på ofri grund. Den tyngst vägande nackdelen är att det trots regeln kring arrendeavtalets 

längd i förhållande till amorteringstiden och införandet av ett registersystem fortfarande 

kvarstår vissa osäkerhetsmoment. Den samhällsekonomiska effektivitet som erhålls om 

ifrågavarande pantsättning tillåts kan inte kompensera för den ekonomiska risk som sam-
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hället, och i synnerhet bankerna, tvingas ta. Vi avråder därför från införandet av en möjlig-

het till hypotekarisk pantsättning av byggnad på ofri grund. 

6.6 Införande av ett andra stycke i 11 kap. 5 § ÄB 

6.6.1 Innebörd 

För att undanröja problematiken som i gällande rätt kan uppstå då en fastighet pantsatts för 

att finansiera uppförandet av en byggnad på ofri grund, alltså att skulden belastar fel sakle-

gatarie vid testatorns bortgång, ska vi nu behandla möjligheten att införa ett andra stycke i 

presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. Detta andra stycke skulle i sådant fall fungera som en 

kompletteringsregel till lagrummets första stycke. Stycket skulle innebära att en skuld som 

egentligen är hänförlig till byggnaden på ofri grund också belastar den saklegatarie som er-

håller byggnaden på ofri grund. Innebörden av detta skulle alltså bli att den orimliga ord-

ning, där skulden som är hänförlig till byggnaden på ofri grund belastar den saklegatarie 

som har rätt till fastigheten, undanröjs. För att förtydliga förslagets utformning visar vi nu 

hur 11 kap. 5 § ÄB hade kunnat utformas. 

11 kap. 5 § 1 st. ÄB: Besväras viss egendom, varom förordnande gjorts, av panträtt eller annan rättighet, 

äger testamentstagaren icke i anledning därav njuta ersättning. 

11 kap. 5 § 2 st. ÄB: För det fall att panträttsbelastningen hänförlig till en fastighet svarar för ett lån 

som upptagits i syfte att finansiera uppförandet av en byggnad på ofri grund, ska 

saklegatarien som har rätt till byggnaden på ofri grund bära panträttsbelastningen 

hänförlig till fastigheten.  

Som framgår av vårt exempel på ett andra stycke ovan, är det fråga om en detaljreglering. 

Vi finner emellertid detta nödvändigt för att lösa den problematik vi upplever som påtaglig.  

6.6.2 För- och nackdelar 

Den främsta fördelen med nu framlagda förslag är att skulden belastar ”rätt” saklegatarie. 

Vi tror att vår föreslagna presumtionsregel stämmer bättre överens med vad testatorer i 

allmänhet vill ska hända med panträttsbelastningen efter sin bortgång än nu gällande pre-

sumtionsregel. En annan fördel är att förslaget just är en presumtionsregel. Det finns alltså 

en fortsatt möjlighet för rättstillämparen att utröna testatorns faktiska eller hypotetiska vilja 

i enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 1 § ÄB. Ytterligare en fördel är att vårt förslag till en 

kompletterande lydelse är förhållandevis klar och precis i förhållande till övriga presumt-
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ionsregler. Detta innebär med största sannolikhet att inga större tillämpningsproblem kan 

förväntas uppstå. Vidare undviker vi att hamna i den problematik som införandet av ett 

nytt formkrav ger för handen – att testatorerna måste vara medvetna om regleringen. Vår 

föreslagna presumtionsregel tillämpas således enbart av rättstillämparen i fall då testatorns 

vilja enligt 11 kap. 1 § ÄB inte kunnat utrönas. Testatorn själv behöver alltså aldrig bekanta 

sig med vår föreslagna presumtionsregel. En annan fördel med förevarande förslag gente-

mot de tidigare presenterade förslagen är att det förstnämnda inte påverkar några kringlig-

gande områden. Istället fokuserar förslaget på att lösa just det specifika problem som upp-

satsen behandlar.  

Bortsett från den uppenbara nackdelen att ny lagstiftning medför en dyr och tidskrävande 

process, finner vi inga direkta nackdelar med införandet av vår föreslagna presumtionsregel. 

Att förslaget utgör en detaljreglering är inte i sig att anse som en nackdel då detaljreglering 

är vanligt förekommande även på andra områden i lagstiftningen. Vi vill påpeka att den 

svåra gränsdragningen mellan huvudregeln i 11 kap. 5 § ÄB och den därtill hänförliga un-

dantagsregeln fortfarande kvarstår om vår föreslagna presumtionsregel införs. För uppsat-

sens behandlade problematik och för vår föreslagna lösning på problematiken har det emel-

lertid ingen betydelse att gränsdragningsproblematiken kvarstår. Däremot hade det varit 

önskvärt med ett klargörande på den punkten för alla andra fall som omfattas av presumt-

ionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB. 

6.6.3 Slutsatser och återkoppling till exemplet i avsnitt 1.1 

Även införandet av detta förslag hade på ett bra sätt undanröjt problematiken som uppsat-

sen behandlar. Den främsta fördelen är som sagt att skulden kommer belasta ”rätt” sakle-

gatarie. Hur detta kommer till uttryck i praktiken illustreras nu genom en återkoppling till 

exempel B. 

Ex B) Låt säga att A har pantsatt och belånat en fastighet i syfte att finansiera uppförandet 

av en byggnad på ofri grund. Anta vidare att A så som saklegat genom testamente har för-

ordnat om fastigheten till C och byggnaden på ofri grund till B. Det är alltså återigen fråga 

om två saklegat som utgår till två olika testamentstagare. Vid A:s bortgång resulterar vår fö-

reslagna förändring i att C erhåller fastigheten fri från panträttsbelastningen enligt 11 kap. 2 

§ ÄB, samt att B erhåller byggnaden på ofri grund förenad med panträttsbelastningen enligt 

den föreslagna lydelsen i 11 kap. 5 § ÄB.  
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Den stora skillnaden mellan förevarande förslag och tidigare framlagda förslag är att det 

förstnämnda inte påverkar något annat område än just det vi behandlar. Tapanis förslag 

omvänder hela systematiken i presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB då han förespråkar att 

huvudregeln enligt gällande rätt ska bli undantagsregel och vice versa. Förslaget påverkar 

således alla fall som omfattas av presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB, medan vår föreslagna 

komplettering till presumtionsregeln enbart påverkar det specifika problemet vi vill lösa. 

Införandet av ett nytt formkrav får vidare ses som en betydligt mer ingripande åtgärd än 

det vi nu föreslår då det mest sannolikt kommer leda till många overksamma testamenten. 

Förslaget riskerar på så vis att göra mer skada än nytta. Vad gäller förslaget till möjligheten 

att pantsätta byggnad på ofri grund så är det som utgångspunkt bra. Jämfört med den nu 

föreslagna kompletteringen till presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB framstår det emellertid 

som en överambitiös åtgärd för att lösa den behandlade problematiken. 

Genom förslaget till en kompletteringsregel till presumtionsregeln i 11 kap. 5 § ÄB åstad-

kommer vi en lösning på uppsatsens behandlade problemområde som vi finner tillfredsstäl-

lande. Enligt vår mening överväger de tunga fördelarna de få nackdelarna, vilket medför att 

vi anser att detta förslag är lämpligast att införa för att lösa den behandlade problematiken. 
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