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Sammanfattning 

I samband med fastighetsaffärer har ansvaret mellan parterna delats upp så att köpa-

ren ansvarar för faktiska fel medan säljaren svarar för andra typer av fel. Köparen har 

dessutom en långtgående undersökningsplikt för fel som denne inte har möjlighet att 

senare påkalla mot säljaren. Säljaren har å sin sida en upplysningsplikt som dock inte 

är generell utan omfattar endast vissa fall. I samband med domen i NJA 2007 s 86 

kom frågan om felets väsentliga betydelse för köparen och själva köpet som sådant 

upp. Tyvärr gjorde HD ingen utförligare utredning av vad som skulle bedömas eller 

omfattas av begreppet.  

Till följd av att rättpraxis saknar en utförlig förklaring kring vad som ska omfattas av 

begreppet väsentlig betydelse trots att det vid flera tillfällen använts i både rättspraxis 

och doktrinen har detta utgjort grunden för den här uppsatsen. Uppsatsen är framför-

allt baserad på uppgifter från aktuella rättsfall och doktrin för att genomföra en ut-

redning kring begreppet, dess omfång och kriterier för att begreppet ska kunna vara 

tillämpligt. Efter den genomförda utredningen står det klart att det finns vissa kriteri-

er som omfattas i bedömningen om felet är av väsentlig betydelse för köparen.  

Inget av kriterierna som kommit fram kan på egen hand användas för att bedöma be-

greppet utan dem är beroende av varandra. Dessa kriterier är inte absoluta utan varie-

rar beroende av köparens och fastighetens unika karaktärer. Några av kriterierna är 

av mer objektiv karaktär och kan bedömas utifrån fastigheten medan andra kriterier 

är ytterst beroende av den specifika köparen och dennes krav gällande standarden på 

fastigheten och blir därav av en mer subjektiv karaktär.  
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Abstract 

In connection with a property transaction there are some responsibilities that 

have been split up between the parties. The buyer of the property has a respon-

sibility to investigate the property before to find out factual errors in the prop-

erty. On the other side the seller has a kind of responsibility to inform the buyer 

and the seller is also responsible for other kinds of errors in the property. The 

buyer of the property do by law not have the right to refer a factual error 

against the seller that the buyer is supposed to find during the examination of 

the property at hand. Due to the ruling by the Swedish supreme court in the 

case NJA 2007 s 86 have the question about an errors essential reason for the 

transaction and the specific buyer occurred. The Swedish Supreme Court does 

not investigate further into this why this is the subject of this thesis. The inves-

tigation in this thesis have been done by looking into case law from the Swe-

dish courts since there is not much information about the subject to find in the 

Swedish legislation. The investigations finds out that there are some criteria 

that need to be evaluated in connection to if a factual error is of essential rea-

son for the buyer and the transaction. There are some criteria that are of a more 

objective level close to the actual property. On the other side there are also 

some criteria that are of a more subject material and closely linked to the actual 

buyer of the property. According to the investigation it is not possible to give 

an exact ruling about the subject due to the fact that every property and poten-

tial buyer is unique.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett köp av en fastighet är i regel en stor affär för både köparen och säljaren. För många 

personer är det rent av den största affären som dem gör i sina liv varför konsekvenserna 

av affären kan bli stora, både för köparen och för säljaren.
1
 Det är därför viktigt att reg-

lerna om parternas ansvar är bra utformade och lätta att följa för köparen och säljaren. 

Köparen av fastigheten har enligt dagens lagstiftning i form av 4:19 2 st. jordabalken 

(SFS 1970:994) (JB) en långtgående undersökningsplikt i samband med köpet. Innan 

köpet genomförs bör köparen således undersöka så många saker och omständigheter 

kring fastigheten som möjligt för att skydda sig själv om det senare skulle finnas någon 

form av fel i fastigheten.  

För säljarens del finns inte motsvarande upplysningsplikt reglerad i den svenska lag-

stiftningen utan säljarens ansvar vid fel i fasigheten har fram tills nu reglerats av praxis 

från Högsta domstolen (HD). Något som kan skapa en viss osäkerhet vad som gäller i 

en viss situation då ansvarsfördelningen kan förändras beroende av omständigheter vid 

det enskilda köpet. Ett av de senaste och mest omdiskuterade rättsfallen de senaste åren 

från HD gällande fel i fastighet är NJA 2007 s 86. HD:s dom i det aktuella fallet har 

återigen fått debatten kring ansvarsfördelningen gällande fel i fastigheten att bli aktuell.
2
 

Framförallt därför att HD i det aktuella fallet inte följer den rättsutvecklingen som de 

gjort i föregående fall på området. I en del av rättsfallen från HD avseende fel i fastighe-

ter kommer frågan kring ett fels väsentlighet för köparen upp, det vill säga om felet är 

av väsentlig betydelse eller inte. Dessvärre väljer HD att göra det enkelt för sig genom 

att inte diskutera vad det begreppet verkligen innebär utan väljer att säga att felet är av 

väsentlig betydelse eller att det inte är det. En mer enhetlig eller tydligare förklaring 

kring vad begreppet innebär vid fel i fastigheter och kriterier som bör övervägas skulle 

förhoppningsvis kunna medföra att ett flertal fall som dras till domstolen inte behöver 

                                                 
1
 Lundén, B., Fastighetsjuridik- Praktisk handbok, tredje upplagan, Björn Lundén information AB, 2010 

s. 88. 

2
 Grauers, F., Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT 2006-2007, s. 890-906, Hå-

stad, T., Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT 2007-2008, s. 44-46 samt Grau-

ers, F., Upplysningsplikten vid fastighetsköp- än en gång, s. 811-819. 
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vandra genom underinstanserna utan att parterna sinsemellan kan lösa den uppkomna 

tvisten i ett tidigare skede.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda gällande rätt för begreppet som används i ett 

antal rättsfall från de allmänna domstolarna gällande tvister om fel i fastighet. Begrep-

pet som ofta används i domsluten är väsentlig betydelse av felet och i det här arbetet 

kommer det diskuteras i förhållande till köparens lagstadgade undersökningsplikt av 

fastigheten enligt JB 4:19 2 st. och den icke lagreglerade upplysningsplikten för sälja-

ren.  

Frågan som huvudsakligen kommer besvaras i arbetet är: 

Vilka kriterier avgör om ett fel i en fastighet är av väsentlig betydelse eller inte utifrån 

köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt? 

Ett medföljande bisyfte blir då att besvara frågan: 

Hur påverkas begreppets omfång av uttalanden från parterna? 

1.3 Avgränsning 

I det här arbetet kommer fokus ligga på hur felansvaret ser ut inom den svenska mark-

naden och således är situationer som rör gränsöverskridande fastighetsförsäljningar 

utanför syftet för det här arbetet. Arbetet kommer vidare enbart rikta in sig på situatio-

ner mellan två privatpersoner för att det är samma grundregler som gäller även för andra 

fastighetsaffärer och till följd av det kommer situationer mellan två näringsidkare som 

verkar som näringsidkare vid köpet eller mellan en näringsidkare och en konsument, ett 

konsumentförhållande, inte att beröras i det här arbetet.  

Det finns tre olika feltyper gällande fastigheter nämligen rättsliga fel, rådighetsfel och 

faktiska fel. I det här arbetet kommer endast en feltyp belysas medan de övriga endast 

kommer beskrivas grundläggande för att skapa en överblick av vilka typer av fel som 

kan förekomma gällande fastigheter. Den feltypen som det här arbetet kommer fokusera 

på är faktiska fel som ytterligare kan delas in i underkategorierna konkreta och abstrakta 

fel. Således kommer rådighetsfel och rättsliga fel endast att nämnas grundläggande. Vi-

dare kommer det här arbetet inte att utreda eventuella påföljder som skulle kunna bli ak-

tuella till följd av att en fastighet är behäftad med någon form av fel, utan eventuella på-
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följder kommer endast nämnas översiktligt vid behov men är då endast medtagna för att 

skapa en bättre bild av konsekvenserna av att fastigheten är behäftad med fel. 

Att ett av de senaste rättsfallen på området, NJA 2010 s 286, inte används är för att kö-

paren i det aktuella fallet bestod av ett kommanditbolag som hade sin verksamhet i att 

hyra ut och köpa fritidsfastigheter och som gjorde förvärvet inom sin näringsverksam-

het. Därav torde dem ha en annan kunskap om vad som bör undersökas och mera obser-

vanta på säljarens agerande och uttalanden.  

I många fall använder sig parterna av olika mellanmän till exempel mäklare och besikt-

ningsmän vid fastighetsköp. Dessa mellanmäns agerande och uttalanden i samband med 

köpet kommer inte att utredas i det här arbetet eftersom det då riskerar att bli allt för 

omfattande.   

1.4 Metod och material 

Den lag som är aktuell för det här arbetet är jordabalken. Anledningen till det är att jor-

dabalken är den lag som reglerar situationer där fastigheter är involverade. Således är 

det i jordabalken det går att hitta regler kring fel i fastigheter och ansvarsfördelningen.
3
 

Den första delen av det här arbetet baseras på en deskriptiv metod för att utreda och be-

skriva begreppet väsentlig betydelse vid fel i fastighet. I den här delen av arbetet kom-

mer de olika rättskällorna värderas i följande ordning, lagtext, förarbeten, rättsfall och 

doktrin. Den här delen av arbetet kommer således vara skriven på ett deskriptivt sätt. Ef-

tersom gällande lagstiftning är bristfällig gällande begreppet och dess innebörd då den 

enda lagregleringen som finns är JB 4:19 2 st. gällande köparens undersökningsplikt 

kommer det här arbetet framförallt baseras på rättspraxis från HD gällande felansvar vid 

fel i fastigheter.  

Rättsfallen som kommer användas i arbetet rör dels tvister gällande köparens undersök-

ningsplikt och dels säljarens upplysningsplikt vid fel i fastighet. Valen av rättsfall för 

det här arbetet har gjorts med tanke på att rättsfallen i många hänseenden har varit vä-

sentliga för utvecklingen av rättspraxis på området och att dem berör försäljningar mel-

lan två privatpersoner. I arbetet kommer det huvudsakligen användas tre rättsfall för 

varje perspektiv även om ytterliga ett par andra rättsfall kommer att nämnas och använ-

                                                 
3
 För reglerna om fel i fastigheter återfinns dessa i JB 4:15–19 §. 
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das, dock med viss begränsning. En del av rättsfallen är från före lagändringarna som 

skedde 1990.
4
 Anledningen till att dessa äldre rättsfall används är för att domstolarna i 

flera senare rättsfall på området har gjort direkta hänvisningar till de äldre rättsfallen vid 

sina bedömningar och sålledes har de aktuella rättsfallen fortfarande relevans på områ-

det.
5
  

Utöver det kommer doktrin användas i arbetet för att försöka skapa en bättre överblick 

för hur problemet ser ut och framlägga olika åsikter kring problemet. Doktrinen som 

används består dels av information från böcker på området och dels av olika debattartik-

lar som är relevanta för vissa rättsfall eller för området i sin helhet.   

Den avslutande analysdelen i kapitel 7-8 är skriven på en mer problemorienterad metod 

kring begreppet väsentlig betydelse i förhållande till köparens undersökningsplikt och 

säljarens upplysningsplikt.   

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt åtta kapitel som i sin tur är indelade i två större delar. Den 

första delen i kapitel 1-6 kommer vara deskriptivt skriven där begreppet väsentlig bety-

delse och annan relevant fakta kommer framläggas.  

I kapitel ett sker en inledande bakgrundsbeskrivning till arbetet, dess material och om-

fång. I arbetets andra kapitel redogörs för en rättshistorisk överblick av hur ansvarsför-

delningen mellan köparen och säljaren har vuxit fram till dagens aktuella lagstiftning 

inom Sverige. Denna genomgång görs för att ge en bättre grund kring hur ansvarsför-

delningen mellan köparen och säljaren vid fastighetsaffärer inom Sverige har vuxit 

fram. Kapitel tre förklarar på en grundläggande nivå de tre feltyperna gällande fastighe-

ter som finns, rättsliga fel,
6
 rådighetsfel

7
 och faktiska fel

8
. Här görs även en mer ingå-

ende förklaring och beskrivning av feltypen faktiska fel och dess underkategorier ab-

strakta och konkreta fel som är väsentliga för det här arbetets syfte att utreda begreppet 

                                                 
4
 Bland annat NJA 1981 s 815 och NJA 1981 s 894.  

5
 Se till exempel NJA 2007 s 86.  

6
 JB 4:15–17. 

7
 JB 4:18. 

8
 JB 4:19. 
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väsentlig betydelse vid fel i fastighet. Nästföljande kapitel, kapitel fyra, behandlar köpa-

rens undersökningsplikt vid fastighetsköpet medan det femte kapitlet i den deskriptiva 

delen av det här arbetet behandlar säljarens upplysningsplikt vid försäljningen av en fas-

tighet. Det sista deskriptiva kapitlet i den första delen av arbetet syftar kring att lyfta 

fram det fakta som finns kring begreppet väsentlig betydelse idag.  

Den andra delen av uppsatsen inleds med kapitel sju som behandlar begreppet väsentlig 

betydelse utifrån köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Här dis-

kuteras kring vad som avgör begreppets omfång i olika situationer. Kapitel åtta är arbe-

tets sista kapitel och här kommer det således att presenteras slutsatser kring begreppet 

väsentlig betydelse baserat på vad som framkommit under arbetets gång och i analysen.   
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2 Historisk överblick gällande felansvaret 

2.1 Inledning 

Den ansvarsfördelning som finns idag har vuxit fram under en lång tid och har varit snå-

rig för lagberedningen. Flera stora ingrepp har gjorts gällande felansvaret vid fel i fas-

tigheter.
9
 I stort går det att säga att det funnits tre större perioder. Första perioden som 

var mellan det att första versionen av jordabalken infördes redan så långt tillbaka som 

1734 fram till 1970-års jordabalk.
10

 Den andra perioden var mellan införandet av1970-

års jordabalk och 1990 då nästa större förändring skedde samt den tredje perioden som 

vi just nu befinner oss i och som har varat sedan ändringarna i JB 4:19 2 st. gjordes.
11

  

2.2 Före 1970 års jordabalk 

Innan 1970 års jordabalk trädde i kraft gällde jordabalken som infördes redan år 1734. 

Jämte den dåvarande jordabalken utgjorde rättspraxis som utvecklades under årens lopp 

från den äldre jordabalkens införande en viktig del i ansvarsfördelningen mellan köpa-

ren och säljarens av en fastighet. Ända fram till en bit in på 1900-talet ansågs inte en 

säljares muntliga utfästelser ha någon form av bindande verkan gentemot köparen. Säl-

jarens ansvar vid den här tidpunkten ansågs vara begränsat till vad säljaren åtagit sig att 

ansvara för enligt köpehandlingarna.
12

 Således var köparens ansvar omfattande eftersom 

dennes ansvar enligt gällande rätt gällde allt som denna visste eller åtminstone borde ha 

vetat om fastigheten i samband med köpetillfället. Köparen hölls således ansvarig för 

sådant som denne visste om vid köpetillfället eller borde ha känt till vid det här tillfället 

om en grundlig undersökning av fastigheten hade genomförts innan köpet genomfördes. 

Redan enligt 1734 års jordabalk fanns således köparens undersökningsplikt reglerad och 

var grundläggande för felansvaret när det gällde fel i fastigheten. Gällande fel som inte 

upptäcktes av köparen där det inte fanns någon utfästelse från säljaren och som inte 

kunde angripas av avtalsrättsliga regler var det tveksamt om en fastighetsköpare vid ett 

senare tillfälle kunde göra detta gällande som fel i fastigheten mot säljaren. Inte ens i det 

                                                 
9
 Se t.ex. prop. 1970:20 – Med förslag till Jordabalk och prop. 1989:90/77 – Om konsumentskydd vid för-

värv av småhus m.m. 

10
 Prop. 1970:20. 

11
 Prop. 1989:90/77. 

12
 Carbell, L., Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, Festskrift till Hellner, 1984, s. 169. 
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fallet att det hade varit svårt att upptäcka det aktuella felet vid en ytterst noggrann un-

dersökning av fastigheten.
13

 

2.3 1970 års jordabalk 

Införandet av 1970 års jordabalk
14

 tog väldigt lång tid och det går att spåra förarbetena 

till den lagen så pass långt tillbaka som 1907.
15

 En för det här arbetet ytterst relevant 

ändring som föreslogs i och med en ny jordabalk
16

 var säljarens ansvar för fel i fastighe-

ten. Enligt det nya förslaget skulle säljaren ansvara för fel i fastigheten och att det då 

skulle gälla för alla avvikelser i fastigheten oavsett om utfästelsen fanns med i köpe-

handlingarna eller inte. Med andra ord skulle säljaren enligt det förslaget ansvara för 

både muntliga och skriftliga utfästelser i samband med köpet. Av olika anledningar som 

tyvärr inte är vidare utredda genomfördes inte ändringarna i den föreslagna jordabalken 

utan det dröjde ytterligare en tid fram till 1963 efter ett antal ändringar som ett färdigt 

förslag till en ny jordabalk lades fram.
17

 

Den tidigare grundsatsen att säljaren endast ansvarar för fel som denne åtagit sig att an-

svara för genom avtalet utökades således till att gälla ansvar för vad köparen i övrigt 

kunde ha förväntat sig vid köpet.
18

 Således omfattade säljarens ansvar även vad som 

generellt kunde anses vara standard för fastigheter i liknande skick och en bedömning 

fick då göras i varje enskilt fall. Köparen hade fortfarande en skyldighet att genomföra 

en ytterst grundlig undersökning av fastigheten i samband med köpet men säljarens an-

svar omfattade efter ändringarna även i stort sett abstrakta fel
19

 i fastigheten.  

                                                 
13

 Prop. 1970:20 Del B1 s. 206.  

14
 Prop. 1970:20. 

15
 Lagberedningens förslag till Jordabalk II, 1907. 

16
 Prop. 1970:20. 

17
 SOU 1947:38 – Lagberedningens förslag till jordabalk, SOU 1960:24 – Lagberedningens förslag till 

jordabalk och SOU 1963:35 – Reviderat förslag till jordabalk m.m.  

18
 Carbell, L., Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, Festskrift till Hellner, 1984, s. 169.  

19
 Se mer om detta under avsnittet 3.4.3 nedan.  
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2.4 1990 års ändring av jordabalken  

I och med ändringarna som gjordes i jordabalken 1990 skrevs köparens undersöknings-

plikt med i lagtexten i JB 4:19.
20

 En av de största anledningar till att det skrevs med var 

att säljarens ansvar för fel i fastigheten är beroende av hur noggrant och omfattande kö-

paren genomför sin undersökning av fastigheten innan det att köpet genomförs.
21

 

Säljarens ansvar för vad denna sagt eller skrivit med i avtalet kvarstår medans köparens 

ansvar för eventuella övriga fel i fastigheten som denna borde upptäcka till följd av sin 

undersökningsplikt kvarstår. Köparens undersökningsplikt förblev i sin tur beroende av 

vad säljaren gjorde för utfästelser i samband med köpet samt vad köparen kunde göra 

för iakttagelser genom att titta på fastigheten i samband med köpet. Enligt ändringarna 

som genomfördes har köparen fortfarande en skyldighet att vara ytterst noggrann med 

vad säljarens utfästelser eller vad säljaren undviker att prata om vid köpet. Säljaren kan 

normalt sett inte genom att ha uttalat sig om ett fels omfattning och betydelse för fastig-

heten i ett senare läge stödja sig på att köparen har brustit i sin undersökningsplikt vid 

köpet om säljaren genom sitt uttalande eller utfästelse har vilselett köparen.
22

 

De ändringar som gjordes hade i och med ändringarna år 1990 syftade inte till att skapa 

ändring i sak. Anledningen till att ändringarna genomfördes var för att skapa ett förtyd-

ligande av rättspraxis på området.
23

 

                                                 
20

 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, sjätte upplagan, Iustus förlag, Uppsala 2011 s. 126. 

21
 Prop. 1989/90:77, s. 61-62.  

22
 A.a. s. 41. 

23
 Grauers, F., Fastighetsköp, Juristförlaget i Lund, 19:e upplagan, 2010, s. 37. 
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3 Fel i fastigheten 

3.1 Allmänt om fel i fastigheter 

Reglerna kring fel i fastighet återfinns i kapitel 4 i jordabalken, närmare bestämt i JB 

4:15–19. Den indelning som återfinns i det här kapitlet bygger på rättsliga fel, rådighets-

fel och faktiska fel.
24

 Faktiska fel kan ytterligare indelas i grupperna abstrakta och kon-

kreta fel, mer om detta under avsnittet om faktiska fel.
25

 För att besvara syftet med det 

här arbetet kommer det dock inte utredas djupare vad som gäller för rättsliga fel och rå-

dighetsfel i förhållande till begreppet väsentlig betydelse. Endast en översiktlig förklar-

ing av rättsliga fel och rådighetsfel kommer här ges för att ge en tydligare bild över in-

delningen av feltyper i fastigheter och parternas ansvar för respektive feltyp.
26

  

Det är inte bara ovannämnda feltyper som kan skapa problem vid en fastighetsaffär. 

Den tidpunkt vid vilken, i de flesta fallen, köparen upptäcker felet har betydelse liksom 

omständigheterna som gör att felet upptäcks. Av intresse för det här arbetet gällande be-

greppet väsentlig betydelse kommer även uttalanden som görs i samband med att köpet 

genomförs vara av intresse. Detta till följd av att uttalanden från respektive part kan på-

verka parternas respektive skyldigheter i samband med köpet och undersökningen av 

fastighetens skick. Resterande del av det här kapitlet kommer följa den ordning som 

finns i lagtexten och därav kommer feltyperna diskuteras i ordningen rättsliga fel, Rå-

dighetsfel och faktiska fel. 

3.2 Rättsliga fel i fastigheten 

I JB 4:15–17 återfinns reglerna om rättsliga fel kring fastigheten och dessa berör situa-

tioner då köparen inte får full rättslig möjlighet att förfoga över fastigheten.
27

 Situatio-

ner som kan omfattas av paragraferna är exempelvis då fastigheten är intecknad för ett 

högre värde än vad som var rimligt att anta vid köpet, säljaren är inte rätt ägare till fas-

tigheten eller om det finns andra sakrättsliga belastningar på fastigheten.
28

 Grundtanken 

                                                 
24

 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 115. 

25
 Avsnitt 3.4 Faktiska fel i fastigheten, nedan. 

26
 För rättsliga fel se närmare under avsnitt 3.2 nedan och för rådighetsfel se närmare under avsnitt 3.3 

nedan. 

27
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 162. 

28
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 162-163 och Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 115. 



 

 
10 

med reglerna i jordabalken vid försäljning av en fastighet är att den ska säljas helt 

obelastad om det inte avtalats om någonting annat mellan köparen och säljaren.
29

 Reg-

lernas utformning medför att det är säljaren som har det primära ansvaret kring den här 

feltypen och således har upplysningsplikt gällande rättsliga fel i fastigheten. Köparen 

har således ingen undersökningsplikt gällande rättsliga fel i fastigheten i samband med 

köpet.
30

    

Första paragrafen, JB 4:15, reglerar situationen då köparen inte har möjlighet att utfå 

lagfart på fastigheten. Den här paragrafen är tillämplig då begränsningen att få ut lagfar-

ten är bestående, så att säga att lagfarten avslås eller förklaras vilande.
31

 Vanligtvis upp-

står den här situationen till följd av att säljaren inte är rätt ägare till fastigheten.
32

 Viktigt 

att poängtera att för att paragrafen ska vara tillämplig gäller att avtalet som finns mellan 

parterna i sig är giltigt annars får situationen bedömas utifrån vanliga avtalsrättsliga reg-

ler.
33

 Köparen kan också vara anledningen till lagfartshindret genom att ansöka försent 

eller att ansökan om lagfart avslås då förvärvet är tillståndsförpliktigat.
34

 Paragrafen fal-

ler även bort i den situationen att köparen var medveten om inskränkningen på fastighe-

ten. Här har kravet ansetts vara absolut, det vill säga att köparen borde ha vetat om felet 

anses inte vara en tillräcklig omständighet för att säljaren ska undgå ansvar.
35

 

I JB 4:16 finns regler om panträtter m.m. i fastigheten. Då en fastighet i regel säljs utan 

panträtter eller inskränkningar har detta ytterst relevans för köpet. Det kan röra sig om 

panträtter som är högre än vad som med fog kunde antas vid köpet eller inteckningar i 

fastigheten, antingen enskilt eller gemensamt med en annan fastighet.
36

 Fel gällande 

panträtter i JB 4:16 1 st. uppstår om säljarens uppgifter inte stämmer överens med dem 

som köparen senare får gällande pantbrev i fastigheten och här gäller att köparen varit i 

god tro annars har det ansetts att köparen vid tidpunkten då denne bestämt sig för köpet 

                                                 
29

 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 115. 

30
 A.a. s. 115. 

31
 Prop. 1970:20 del B 1 s. 196 och för ytterligare information se Grauers, F., Fastighetsköp, s. 163. 

32
 Prop. 1970:20 del B 1 s. 196. 

33
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 163-164. 

34
 A.a. s. 164. 

35
 A.a. s. 164. 

36
 A.a. s. 165-166 och 170. 
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har tagit avvikelsen i beaktande.
37

 Gemensamma inteckningar regleras i JB 4:16 2 st. 

och vanligt i det här fallet är att fastigheten är avstyckad men är gemensamt ansvarig för 

en inteckning tillsammans med stamfastigheten.
38

 Liksom för panträtter finns här ett 

krav på god tro men det kan inskränkas om köparen antagit att säljaren ska upplösa in-

teckningen innan köpet.
39

 

JB 4:17 reglerar rättigheter i fastigheten som inte är panträtter. Normal standard är som 

sagt att fastigheten säljs utan detta men dock kan i vissa fall rättigheter i fastigheten vara 

önskvärt, exempelvis vid köp av en hyresfastighet.
40

 De rättigheter som enligt reglerna i 

jordabalken kan uppstå är nyttjanderätter, servitut, och rätt till elektricitet. Nyttjanderät-

ter som kan finnas vid en överlåtelse är i de flesta fall tomträtt, hyra eller arrende.
41

 Lik-

som för de andra rättsliga felen som kan uppstå har köparen inte heller här en undersök-

ningsplikt gällande rättigheterna men om köparen känt till eller åtminstone borde ha 

känt till rättigheterna anses inte felet kunna föranleda säljarens ansvar.
42

 Det torde i de 

här fallen vara så att köparen ska ha sett papper på inskrivningarna i fastigheten eller 

sett förättningshandlingarna.  

3.3 Rådighetsfel i fastigheten 

JB 4:18 reglerar situationen då det finns en rådighetsinskränkning i fastigheten. Ett rå-

dighetsfel finns när det finns ett myndighetsbeslut gällande den aktuella fastigheten. Det 

är viktigt att påpeka att beslutet ska hindra fastighetsägaren att fritt kunna förfoga över 

fastigheten och således vara negativt för ägaren. Ett positivt beslut som till exempel ett 

bygglov är inte att räkna som rådighetsfel enligt jordabalken. Rådighetsfelet uppstår så-

ledes om det finns en negativ diskrepans mellan vad köparen haft fog att anta gällande 

rådigheten av fastigheten.
43

 Att beakta vid en bedömning av ett rådighetsfel är att köpa-

ren förstått, eller borde ha förstått, att fastigheten var belagd med någon form av rådig-

                                                 
37

 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 166-167 och 169. 

38
 A.a. s. 170. 

39
 A.a. s. 171. 

40
 A.a. s. 171. 

41
 A.a. s. 172. 

42
 JB 4:17 1 st. för en utförligare utredning se Grauers, F., Fastighetsköp, s. 175-176. 

43
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 185-186. 
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hetsfel.
44

 Exempel på saker som har medfört rådighetsinskränkning på en fastighet är 

bland annat planbeslut för ett begränsat antal fastigheter,
45

 och beslut från hälso- och 

miljöskyddsnämnder.
46

 

Det är viktigt att observera att enligt nuvarande reglering i jordabalken räknas inte för-

foganderättsbegränsningar för fastigheten som är direkt lagstadgande in under rådig-

hetsfel då det anses att dessa begränsningar bör var och en känna till.
47

 Var den exakta 

gränsdragningen för att ett myndighetsbeslut ska innebära rådighetsinskränkning är 

dock svår att utläsa från lagtextens utformning eftersom inte alla myndighetsbeslut i sig 

utgör rådighetsinskränkning.
48

 Beslutet ska vara relativt specificerat och röra den en-

skilda fastigheten eller endast en liten grupp av fastigheter där den aktuella fastigheten 

ingår.
49

 Säljaren bör upplysa köparen om det finns rådighetsinskränkningar i fastigheten 

som kan vara av väsentlig betydelse för köparen men det är i stort sett omöjligt att kräva 

att säljaren ska kunna upplysa köparen om alla former av begränsningar som kan finnas 

i anslutning till fastigheten.
50

  

Av ytterligare intresse är att beslutet som medför rådighetsinskränkningen dessutom ska 

ha funnits redan vid köpet, det vill säga när kontraktet skrivs och inte på själva tillträ-

desdagen.
51

 Endast i undantagsfall då ett myndighetsbeslut är nära förestående för fas-

tigheten kan ett beslut efter köpet räknas in som rådighetsfel för fastigheten.
52

 

                                                 
44

 A.a. s. 186. 

45
 NJA 1982 s 36. 

46
 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 186. 

47
 A.a. s. 186. 

48
 Prop. 1970:20 del B 1 s. 218 och del A s 218 samt Viktorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 

120-121. 

49
 NJA 1982 s. 36 och NJA 1984 s. 12. 

50
 Viktorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 120-121. 

51
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 187. 

52
 Lagrådets yttrande, prop., 1970:20 del A s 218.  
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3.4 Faktiska fel i fastigheten 

3.4.1 Allmänt om faktiska fel 

Faktiska fel är den feltyp som huvudsakligen är av betydelse i det här arbetet eftersom 

begreppet väsentlig betydelse har berörts i rättspraxis samband med fall som rör den här 

feltypen. Faktiska fel kan som nämndes tidigare ytterligare indelas i underkategorierna 

abstrakta och konkreta fel.
53

  Reglerna om dessa underkategorier och deras innebörd 

kommer i detta avsnitt att förklaras. Reglerna gällande faktiska fel i fastigheter återfinns 

i JB 4:19 varför detta lagrum kommer vara av intresse i den följande delen av arbetet. 

Generellt om faktiska fel i fastigheter går det att säga att det normalt gäller fastighetens 

fysiska egenskaper såsom, väggar, tak, golv, el och vatten m.m.
54

 Beroende på hur kö-

pehandlingarna mellan parterna är skrivna kan dock ibland fel som normalt sett skulle 

klassificeras under rättsliga fel eller rådighetsfel komma att hamna under faktiska fel i 

fastigheten.
55

 En utförligare diskussion om dessa fall som ligger i gränslandet mellan 

feltyperna anses falla utanför det här arbetets syfte och kommer därför inte att diskute-

ras vidare i det här arbetet. 

Ett faktiskt fel uppstår då fastigheten inte uppnår den standard som köparen har rätt att 

kräva att fastigheten har.
56

 Det kan röra sig om uppgifter i avtalet eller vad som annars 

finns fog för att anta gällande objektets standard vilket också syns i den aktuella ut-

formningen av texten i JB 4:19 1 st. 1 men. Det sagda kan dock inte anses medföra nå-

gon form av generell vägledning gällande vad för standard en köpare kan räkna med att 

en fastighet har.
57

 I beaktande av standarden som ett köpobjekt ska ha får även omstän-

digheter som uppkommit vid avtalslutet beaktas såsom uttalanden från parterna som 

funnits under förhandlingarna kring fastigheten och som eventuellt kan ha inverkan på 

köpet.
58

 

 

                                                 
53

 NJA 2007 s 86. 

54
 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 115. 

55
 A.a. s. 115 och s. 127. För ytterligare information om dessa feltyper se under avsnitten 3.2 och 3.3 

ovan.  

56
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 137.  

57
 A.a. s. 137. 

58
 A.a. s. 137-138. 
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Den aktuella lydelsen för JB 4:19 är följande: 

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas 
vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller 
häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller 
förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet 
avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.  

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckts vid en 

sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighe-

tens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omstän-

digheterna vid köpet. 

3.4.2 Konkreta fel 

I den aktuella lydelsen av JB 4:19 1 st. 1:a meningen går det att utläsa att fastigheten 

”stämmer överens med vad som följer av avtalet” vilket är den feltypen som klassifice-

ras som konkreta fel i fastigheter. I den här situationen finns det två olika omständighe-

ter som påverkar fastighetens standard. För vad som följer av avtalet kan dels vara ut-

tryckliga garantier från säljaren, dels enntunationer
59

.
60

 Således är konkreta fel sådana 

fel i fastigheten som inte stämmer överens med vad som utfästs eller går att utläsa i kö-

pehandlingarna för det aktuella köpet.
61

  Det behöver inte endast röra sig om uttryckliga 

utfästelser i köpehandlingarna som räknas som konkreta fel utan det kan även vara utta-

landen från säljaren, information genom annonser eller skrivelser mellan parterna.
62

  

Till följd av lagtextens lydelse är det i stort sett omöjligt att dra en exakt gräns för vad 

som ska kunna räknas som ett konkret fel i fastigheten.
63

 Anledningen är att det handlar 

om fel och egenskaper i fastigheten som har avtalats mellan parterna och att det kan röra 

sig om ett stort spektrum av olika egenskaper för fastigheten såsom, viss utrustning, 

miljö och specifika egenskaper för fastigheten.
64

   

                                                 
59

 Mer om enntunationer på s. 16. 

60
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 146. 

61
 A.a. s. 144. 

62
 A.a. s. 144 samt Hellner, J., Hager, R., och Person A.H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet 

särskilda avtal, Norstedt Juridik AB, 4:e upplagan, 2005, s 53. 

63
 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 127. 

64
 A.a. s. 127. 
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Som nämndes i inledningen av avsnittet är de två vanligaste och viktigaste formerna av 

konkreta fel uttryckliga garantier och ennutiationer. Båda varianterna av konkreta fel 

ger köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen och skadestånd.
65

 Dessa omständig-

heter ger att köparens undersökningsplikt i det aktuella fallet kan reduceras.
66

  

Uttryckliga garantier är situationer då säljaren, som termen antyder, har gett köparen en 

uttrycklig garanti, antingen muntligt eller skriftligt.
67

 Utfästelsen ska vara av sådan ka-

raktär att de lämnade uppgifter inte går att misstolka till exempel att dräneringen funge-

rar perfekt, att bygglov finns eller liknande.
68

  En felbedömning är således relativt enkel 

att göra eftersom det räcker att bedöma fastigheten i förhållande till vad som utfästs i 

avtalet mellan parterna.
69

 Det går dock inte att dra en exakt gräns för vad som skulle 

kunna omfattas i avtalet eftersom så många olika saker skulle kunna skrivas in i avtalet 

som specifika egenskaper eller utrustning.
70

 

Då säljaren lämnar preciserade uppgifter till köparen utan att uttryckligen garantera ett 

visst förhållande är det frågan om ennutiationer.
71

 Detsamma gäller om säljaren inte tar 

fullt ansvar för sina lämnade uppgifter. Uppgifterna ska vidare ha gett köparen en an-

ledning att ha tillit till vad säljaren har sagt om en viss omständighet och även ha gett 

köparen i det aktuella fallet anledning att förlita sig på att säljarens uppgifter är kor-

rekt.
72

 Med andra ord att fastigheten har de egenskaper som säljaren säger eller verkli-

gen saknar de brister som säljaren säger att fastigheten inte är behäftad med.
73

  Viktigt 

är att hålla isär dessa situationer med mer vag information som säljaren kan lämna till 

köparen. De lämnade uppgifterna måste i sig vara så pass preciserade att de verkligen 

säger någonting om den aktuella fastigheten.
74

 De får således inte vara av sådan karaktär 

                                                 
65

 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 145. 

66
 A.a. s. 145. 

67
 A.a. s. 146. 

68
 A.a. s. 146. 

69
 A.a. s. 146. 

70
 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 127. 

71
 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 147. 

72
 A.a. s. 147. 

73
 A.a. s. 147. 

74
 Grauers, F., Fastighetsköp, 148. 



 

 
16 

att de mer är ett lovprisande av fastigheten.
75

 Det kan röra sig om hur ett visst system 

fungerar och är uppbyggt på fastigheten eller tjockleken på isoleringen eller typ av föns-

ter i fastigheten med mera. 

3.4.3 Abstrakta fel 

Som abstrakta fel räknas sådana fel som inte finns reglerade i köpehandlingarna, med 

andra ord sådana fel som säljaren inte hade gjort någon utfästelse kring eller annars har 

avtalats om. Fel som kategoriseras under den här titeln är bland annat fel som köparen 

av fastigheten inte har anledning att misstänka eller räkna med vid köpetillfället. Med 

andra ord att fastigheten ”annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta 

vid köpet”
76

 Det gäller även fel som köparen inte borde ha möjlighet att upptäcka även 

vid en noggrant genomförd undersökning av fastigheten före köpet till följd av under-

sökningsplikten i JB 4:19 2 st.
77

 Vid bedömning av vad köparen haft fog att räkna med 

gällande eventuella dolda fel i fastigheten ska det först tas i beaktande omständigheter 

som fastighetens fysiska skick, ålder och geografiska läge.
78

 Omfånget på den här felty-

pen kan vara lättare att avgränsa eftersom det rör sig om i princip alla fysiska omstän-

digheter i fastigheten som inte har reglerats i avtalet mellan parterna. Således omfattas 

abstrakta fel köparens uppfattningsförmåga med tanke på köparens undersökningsplikt 

och den aktuella fastighetens fysiska skick.
79

 

Säljaren har här ett visst ansvar gällande dolda fel i fastigheten. För att ett fel i fastighe-

ten ska kunna klassificeras som dolt fel krävs det i regel att inte ens säljaren visste om 

felet. Således krävs det normalt sett för att ett dolt fel ska finnas att felet ska ha funnits 

vid köpets genomförande och vid upptäckten av felet anses vara oväntat för så väl köpa-

ren som säljaren.
80

 Visste säljaren om det aktuella felet bör säljaren upplysa köparen om 

det, speciellt om det kan misstänkas att felet är av väsentlig betydelse för köparen.
81

  

                                                 
75

 A.a. s. 148. 

76
 JB 4:19 1 st. 1:a meningen. 

77
 Lundén, B., Fastighetsjuridik- Praktisk handbok, s. 88. 

78
 A.a. s. 88 och Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 126. 

79
 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 127. 

80
 Lundén, B., Fastighetsjuridik- Praktisk handbok, s. 88. 

81
 A.a. s. 88. 
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4 Köparens undersökningsplikt 

4.1 Lagreglering 

Köparens undersökningsplikt är som tidigare nämnts lagreglerad i JB 4:19 2 st.
82

 Det är 

det enda lagrummet som reglerar undersökningsplikten och upplysningsplikten gällande 

faktiska fel i fastigheter varför den här delen av arbetet kommer baseras mer på förarbe-

ten, rättspraxis och doktrin på området.  

Av lagrummet JB 4:19 2 st. framgår det att köparen har en undersökningsplikt av fas-

tigheten i samband med att köpet genomförs. Genom rättspraxis och doktrin har det 

framkommit att undersökningsplikten är långtgående och omfattar i stort sett alla faktis-

ka fel som skulle kunna upptäckas genom en genomförd undersökning av fastigheten.
83

 

Gällande faktiska fel i fastigheten, som är den enda feltypen som berörs av lagrummet, 

är det köparens undersökningsplikt som är den primära principen, i motsats till vad som 

gäller för rådighetsfel och rättsliga fel där säljaren primärt har en upplysningsplikt gäl-

lande eventuella fel i fastigheten. Gällande dessa feltyper är det istället säljaren som har 

det första ansvaret att upplysa köparen om fastigheten även om den gällande rådighets-

inskränkningar till viss del är begränsad.
84

 Tidpunkten för när undersökningen bör göras 

är numera köpets genomförande och inte då fastighetens tillträds som det varit tidiga-

re.
85

 

4.2 Förarbeten 

Hur långt köparens undersökningsplikt sträcker sig har diskuterats i flera sammanhang 

ända sedan införandet av JB 4:19 i samband med ikraftträdandet av 1970 års jordabalk. 

I ett rättsfall från HD från år 1972 finns det ett uttalande från lagberedningen gällande 

undersökningens omfång. Enligt rättsfallet uttrycker sig lagberedningen på följande sätt: 

Hur långt köparens undersökningsplikt sträcker sig får bedömas enligt livets 

regel. Det kan sålunda icke alltid fordras, att köparen i varje detalj undersöker 

egendomen; å andra sidan skärps kraven på undersökningens omfattning, om 

                                                 
82

 Kapitel 3 ovan. 

83
 Se till exempel NJA 1998 s. 407. 

84
 Se avsnitten om rådighetsfel och rättsliga fel under avsnitten 3.2 och 3.3 ovan. 

85
 SOU 1987:30 – Fel i fastighet, s. 90 och prop. 1989/90:77 s. 61. 
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köparen på grund av säljarens upplysningar eller annat förhållande haft sär-

skild anledning att misstänka förekomst av fel.
86

  

I samband med den senaste ändringen som gjordes av JB 4:19 år 1990 uttryckes det i 

den så kallade småhusköpsutredningen
87

 att köparen som grundregel vid köp av villor 

eller fritidsfastigheter inte ska behöva ha någon form av extra expertis vid undersök-

ningen av fastigheten i samband med köpet.
88

 Enligt utredningen har köparen dock ett 

ganska högt krav på att beakta fastighetens ålder och till följd av det ta i beaktande 

eventuella reparationer och förslitningar som kan tänkas ha genomförts i fastigheten.
89

 

Det kan röra sig om alla sorters av fysiska reparationer och förslitningar som fuktspär-

rar, elledningar, takets skick, vattenledningar m.m.
90

 Ytterligare kan uppgifter från säl-

jarens sida inverka på omfattningen av köparens undersökningsplikt om dennes uttalan-

den får vissa varningssignaler hos köparen att ringa. I annat fall borde det enligt utred-

ningen inte krävas någon särskild expertis för att en köpare ska ha uppfyllt sin under-

sökningsplikt.
91

 Om det inte hade varit uppställt så här är risken att köpare inte vågar 

genomföra ett köp på egen hand och vidare framhålls det att det i många fall inte skulle 

vara praktiskt genomförbart att kräva expertundersökningar av fastigheten.
92

 

I lagrådsremissen framfördes ett liknande resonemang som i småhusköpsutredningen 

där departementschefen liksom utredningen ansåg att det inte kan krävas en sakkunnig 

för att genomföra undersökningen av fastigheten utan någon som är normalt erfaren på 

området.
93

 Detta innebär som utgångspunkt att en lekman på egen hand ska kunna 

genomföra en tillräcklig undersökning av fastigheten för att uppfylla sitt ansvar enligt 

JB 4:19 så länge inte misstanke om allvarliga fel upptäcks.
94

 Köparens försiktighet vid 

undersökningen ska enligt departementschefen vidare anpassas med tanke på omstän-

                                                 
86

 NJA 1972 II s 106 samt se Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, tredje upplagan, AB Svensk bygg-

tjänst, 2008, s. 263. 

87
 SOU 1987:30. 

88
 A.a. s. 68. 

89
 A.a. s. 68. 

90
 A.a. s. 68. 

91
 A.a. s. 69. 

92
 A.a. s. 69. 

93
 Prop. 1989/90:77 s. 41.  

94
 A.a. s. 41. 
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digheterna som råder i varje fall.
95

 Vidare ansågs det inte möjligt att skapa några mer 

detaljerade regler gällande omfattningen av köparens undersökningsplikt utan den blir 

beroende av vad som kan iakttas på fastigheten.
96

 Departementschefen instämmer sedan 

i småhusköpsutredningens åsikt att uttalanden från säljaren påverkar undersökningsplik-

tens omfattning. Om varningsklockor hos köparen ringer bör köparen genomföra en mer 

ingående undersökning. Å andra sidan om säljaren uttrycker ett fel som bagatellartat 

kan köparens undersökningsplikt för den aktuella uppgiften i många fall reduceras.
97

 

Lagrådet framhåller att frågan om vad som framkommit vid köpet avgör vad som är att 

räkna som fel samt om köparen fullgjort sin undersökningsplikt. Lagrådet anser i sitt ut-

talande att: 

Dessa frågor kan dock ej frikopplas från varandra, eftersom vad köparen kun-

nat upptäcka inte får åberopas som fel, om inte omständigheterna vid köpet va-

rit av beskaffenhet att befria honom från undersökningsplikten. Sådana omstän-

digheter kan, som framgår av det förut anförda, föreligga i en glidande skala, 

från en uttrycklig garanti, som bildar ett säkert underlag för felbedömningen 

och tillika befriar köparen från varje undersökningsplikt, ned till mera diffusa 

förhållanden vilkas betydelse får sättas in i sitt sammanhang och bedömas i det 

enskilda fallet.
98

 

Slutligen fick detta genomslag då lagförslaget utformades på det sätt som lagrådet hade 

föreslagit.
99

 

4.3 Rättspraxis 

4.3.1 NJA 1981 s 815 – Husbocksfallet 

4.3.1.1 Omständigheterna i fallet 

Fallet rörde en omkring hundraårig träbyggnad som vid köpet var utsatt för ett hus-

bocksangrepp. En noggrann utförd undersökning av fastigheten i samband med köpet 

hade möjliggjort en upptäckt av angreppet. I samband med köpet undersöktes hela fas-

tigheten utom vindsutrymmen då dessa inte var tillgängliga eftersom det saknades möb-

ler eller stege som möjliggjorde en inspektion av vindsutrymmena. Köparen upptäckte 

                                                 
95

 Prop. 1989/90:77 s. 41. 

96
 A.a. s. 41. 

97
 A.a. s. 41. 

98
 A.a. s. 74. 

99
 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 267. 
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då inga angrepp på fastigheten och säljaren nämnde heller ingenting om att det förekom. 

Först ett tag efter köpet har köparen hört gnagande ljud inifrån väggarna på andra vå-

ning av fastigheten och därefter upptäckt insektsangreppen på fastigheten. Säljaren hade 

flera år tidigare från dåvarande boende i fastigheten fått reda på att fastigheten var an-

gripen av insekter men trots detta inte upplyst köparen om de uppkomna angreppen på 

fastigheten. Köparen har i samband med visningen av huset insett att det är i behov av 

renovering till följd av utseende på tapeter, väggar och tak, dock syntes inga insektan-

grepp till. 

Köparen ansåg att säljaren hade vetskap om angreppen, eller åtminstone borde haft kun-

skap om angreppen på fastigheten. Av detta yrkade köparen på att säljaren hade agerat 

svikligt alternativt i andra hand att fastigheten avvek från vad han annars hade fog att 

förutsätta om fastighetens skick vid köpet.   

4.3.1.2 Domslut 

Tingsrätten gjorde bedömningen att säljaren, med stöd i tidigare rättspraxis,
100

 vid hus-

bocksangrepp borde göra köparen uppmärksammad på angreppet. Å andra sidan fram-

höll Tingsrätten att köparen har en långtgående undersökningsplikt enligt JB 4:19 och 

hur långtgående den är beror på fastigheten i fråga vad gäller ålder, skick, geografiskt 

läge m.m. I det aktuella fallet ansåg Tingsrätten att köparen med tanke på fastighetens 

skick, ålder och läge borde ha genomfört en utförligare undersökning av fastigheten i 

samband med köpets genomförande.   

Hovrätten gjorde en liknande bedömning som Tingsrätten och ansåg att köparen hade 

brustit i sin undersökningsplikt av fastigheten enligt JB 4:19. Hovrättens bedömning 

grundade sig först och främst på den aktuella fastighetens skick och ålder vid köpet. 

HD följde samma linje som underinstanserna. Det var enligt HD inte möjligt att styrka 

att säljaren hade någon upplysningsplikt utan det var köparen som hade brustit i sin un-

dersökningsplikt av fastigheten. Enligt HD var det i samband med köpet inte möjligt att 

avgöra att säljaren hade vetskap om husbocksangreppen på fastigheten eller att parterna 

pratat om det. Till följd av det kunde inte säljaren i det aktuella fallet läggas till last att 

han borde ha förstått att det påstådda felet kunde vara av väsentlig betydelse för den ak-

tuella köparen.   
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 NJA 1961 s. 137. 



 

 
21 

4.3.2 NJA 1996 s 584 – Trekammarbrunnen 

4.3.2.1 Omständigheterna i fallet 

Fallet rörde en försäljning av en fastighet som hade bebyggts år 1982 med ett fritidshus. 

Den aktuella försäljningen skedde under maj 1991. Huset hade av säljarna senare an-

vänts som permanentboende vilket även köparen hade för avsikt att nyttja fastigheten 

till. Köparen hade besökt fastigheten tre gånger före köpet varav en gång hade varit till-

sammans med fastighetsmäklaren. Vidare hade köparen i prospektet för fastigheten fått 

reda på att avloppssystemet var av typen ”avlopp till tank”. 

Toaletten var utrustad med en egen tank för avföringen medan de andra avloppen var ut-

rustade med en gemensam trekammarsbrunn där det fanns en infiltrationsanläggning. 

Denna information hade köparen fått av säljarna innan köpet. Redan första gången kö-

paren skulle använda duschen i fastigheten upptäckte köparen att vattnet inte rann un-

dan. Det visade sig även att det kom upp avloppsvatten i diskhon. Köparen trodde att 

det berodde på att det var stopp i avloppet och hade försökt avhjälpa felet på egen hand 

genom att använda soda i avloppen. Av en granne fick köparen reda på att tanken inte 

var tömd sen vintern och i slutet av juni 1991 blev det totalstopp i avloppen i fastighe-

ten. Efter att ha slamsugit tanken och trekammarbrunnen där vattennivån stod över av-

loppet till infiltrationsanläggningen fungerade avloppen igen men inom två månader var 

avloppstanken full igen. Efter undersökning av systemet fann man att system var ur 

stånd att ta emot något mer vatten vilket berodde på täta rör eller att systemet blivit fel-

aktigt installerat. Det fanns således enligt ingenjören som gjorde undersökningen dolda 

fel i fastigheten och orsaken till dem spelade ingen roll. Felet var av sådan typ att köpa-

ren inte hade kunnat upptäcka det vid en normalt genomförd undersökning av fastighe-

ten.   

Köparen yrkade på att fastigheten var behäftade med sådana fel som köparen inte haft 

fog att räkna med i samband med att köpet genomfördes och att hon därför hade rätt till 

nersättning av köpeskillingen samt ränta på det beloppet fram till dess att betalning hade 

genomförts. 

4.3.2.2 Domslut 

Tingsrätten ansåg inte att det var utrett att felet som påpekats funnits vid köpet eftersom 

stoppet uppstod först efter köpet. Således kunde det inte bevisas att systemet varit brist-

fälligt eller ur funktion vid köpet. Dock fann Tingsrätten genom de lämnade uppgifterna 
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att proppens beskaffenhet gjorde att felet måste ha funnits vid köpet. Köparen hade vet-

skap om att fastigheten från början varit avsedd för fritidsändamål varför avloppssyste-

met varit underdimensionerat för ett åretruntboende i fastigheten. Systemet som fanns 

på fastigheten räknas vid normal användning fungera i ca 30 år men överanvändning 

kan förkorta livslängden. Av detta fann tingsrätten att köparen borde gjort en närmare 

undersökning av systemet vilket hade medfört att hon hade upptäckt att systemet var 

behäftat med fel. Tingsrätten fann således att köparen hade brustit i sin undersöknings-

plikt och inte kunde vinna bifall för sin talan i helhet. 

Hovrätten gick på samma linje som Tingsrätten och fann att käromålet inte kunde vinna 

bifall. Hovrätten instämde i att det aktuella felet som sådant måste ha funnits vid köpet 

till följd av proppens beskaffenhet av en halv meter i längd. Då vatten och avloppssy-

stem dels för den aktuelle köparen och för en fastighetsköpare i allmänhet är av väsent-

lig betydelse borde systemet undersökas närmare i samband med köpet. Att beakta i det 

läget är bland annat fastighetens ålder och att systemet varit fristående. Köparen borde 

således ha genomfört en närmare undersökning av systemet innan köpet. Enligt Hovrät-

ten gick det inte att bevisa att systemet hade varit ur funktion vid köpet och eftersom 

köparen upptäckte felet omgående efter tillträdet hade en noggrant genomförd under-

sökning i samband med köpet möjliggjort upptäckt av felet. Således hade köparen även 

enligt Hovrätten brustit i sin undersökningsplikt av fastigheten. 

HD ansåg också att det fanns ett faktiskt fel i systemet. Enligt HD ska fastighetens ål-

der, beskaffenhet hos liknande fastigheter och omständigheterna i det enskilda fallet tas 

i beaktandet vid undersökningen av fastigheten. Att fastigheten var ett fritidshus med 

fristående avloppssystem gör inte i sig att undersökningsplikten utökas eftersom syste-

met som fanns är vanligt förekommande. Inte heller i övrigt fann HD att det fanns om-

ständigheter som medförde en utökad eller reducerad undersökningsplikt. Enligt HD var 

systemets ålder, nio år, ingen anledning att tro att systemet skulle vara bristfälligt trots 

användningen och en undersökning av brunnen hade endast gett köparen att vattennivån 

varit hög. Med tanke på att systemet enligt uppgifter från säljarna hade fungerat för dem 

fanns det därför inte någon fog för köparen att anta att systemet kunde vara behäftat 

med ett så pass allvarligt fel som de facto fanns.  
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4.3.3 NJA 1998 s 407 - Besiktningsutlåtande 

4.3.3.1 Omständigheterna i fallet 

Köparna av en fastighet med en villa på en och en halvplan med hel källare gjorde innan 

köpet en besiktning av fastigheten. I samband med att besiktningen genomfördes upp-

rättades ett besiktningsutlåtande för fastigheten. I utlåtandet gick det att läsa sig till att 

det fanns något höga fuktvärden i fastigheten men att detta inte utgjorde någon fara vid 

god ventilation av de nya tilltänka golv och väggkonstruktioner i fastigheten. Utöver 

detta uppgavs det att någon besiktning av fastighetens vindsutrymmen inte hade genom-

förts vid besiktningstillfället. Vidare har det inte ansetts vara nödvändigt att vid besikt-

ningen bryta upp golven för att närmare undersöka fuktvärdena eller undersöka om det 

fanns mögel. Efter att köparna fått tillträde till fastigheten ska en av dessa ha drabbats 

av en allergisk reaktion. Efter att detta har blivit utrett fann man att reaktionen berodde 

på allvarliga ”mikrobiella skador”. Dessa skador fanns i källarens golv och i de nedre 

delarna av källarväggarna. Då dessa fel inte hade påvisats för köparna i det besiktnings-

protokoll som de fått, ansåg dem att fastigheten var behäftad med ett dolt fel. 

4.3.3.2 Domslut 

Tingsrätten gjorde bedömningen att det enligt utredningar som skett fanns mögel i väg-

gar och golv i källarområdena i fastigheten och att det vid besiktningen av fastigheten 

har funnits vissa förhöjda fuktvärden. Tingsrätten ansåg dock att detta inte hade gett för 

handen att köparens undersökningsplikt hade utökats. Tingsrätten ansåg inte heller att 

det hade varit möjligt att upptäcka mögelangreppen på vinden under en normal under-

sökning av fastigheten varför de fel som fanns var att anse som dolda. Tingsrätten fann 

med grund i detta att fastigheten avvek från vad köparna hade fog att räkna med vid kö-

pet och således hade rätt till nedsättning av köpeskillingen och kostnader för ersätt-

ningsbostaden under det att fastigheten hade renoverats.  

Hovrätten fann som Tingsrätten att det var ostridigt att fastigheten var angripen av mik-

roorganismer i källarutrymmena men att det av lämnade uppgifter inte gick att bevisa att 

fastighetens fasad till följd av detta var behäftad med fel. Hovrätten påpekade att felet 

som fanns med mikroorganismer är ett fel som väsentligt kan påverka kvalitén på den 

aktuella byggnaden och att det därav är av yttersta vikt att utreda om köparna hade full-

gjort sin undersökningsplikt av fastigheten. Att det hade uppmätts fukt i golven och att 

eventuellt nya golv skulle vara ventilerade gjorde inte enligt Hovrättens bedömning att 
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köparna hade fullgjort sin undersökningsplikt för golven. Likaså ansåg Hovrätten att de 

icke undersökta vindsutrymmen hade kunnat undersökas trots att det vid besiktningstill-

fället var snötäckt på taket där vindsluckan fanns. En undersökning här hade enligt 

domstolens mening kunnat göra att angreppen hade upptäckts. Till följd av den här be-

dömningen kom Hovrätten fram till att talan i sin helhet skulle ogillas eftersom köparna 

hade brustit i sin undersökningsplikt.  

HD ansåg i sin bedömning att det besiktningsutlåtande som hade getts till köparna inte 

kunde anses utgöra stöd för att köparna hade fullgjort sin undersökningsplikt av fastig-

heten vid köpet. Istället fann HD att uppgifterna i besiktningsutlåtandet om att det fanns 

något höga fuktvärden i fastigheten borde ha föranlett att köparna gjort en utförligare 

undersökning av fastighetens beskaffenhet framförallt med tanke på fuktvärdena. HD 

ansåg ytterligare att de vindsutrymmen som inte hade besiktigats av köparen innan kö-

pet trots detta hade varit tillgängliga för köparna varför dessa utrymmen enligt HD om-

fattades av köparens undersökningsplikt. Att inte heller besiktningsmannen inte hade 

undersökt dessa utrymmen spelade enligt HD:s bedömning ingen roll.  

4.4 Doktrin gällande undersökningsplikten 

4.4.1 Allmänt 

Utöver att undersökningsplikten vid fastighetsköp har behandlats i både lagstiftningen 

och i rättspraxis har det även skrivits en hel del om undersökningsplikten i doktrinen 

vilket kommer beskrivas mer i det här avsnittet.
101

 Olika författare har skrivit olika 

mycket och detaljerat och allt ifrån några få stycken till större kapitel i böcker.  

En av dem som skrivit om det är Hager
102

 som säger att köparens undersökningsplikt i 

de flesta fall är långtgående och att säljarens ansvar som regel endast omfattas dolda fel 

i fastigheten.
103

 Vidare skriver Hager att köparens undersökningsplikt kan reduceras om 

                                                 
101

 Den mest relevanta lagregleringen är JB 4:19 och rörande aktuell rättspraxis finns det tidigare i det här 

kapitlet ett urval av rättsfall som berör området.  

102
 Richard Hager är jur. dr. och universitetslektor i civilrätt vid Juridiska instutionen på Stockholms uni-

versitet där han forskar och undervisar i fastighetsrätt.  

103
 Hager, R., Allmänna fastighetsrätten, en introduktion, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, 2005, s. 

46.   
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säljaren exempelvis ger bristande upplysningar om fastigheten eller lämnar vissa speci-

fika uttalanden om fastigheten som reducerar köparens undersökningsplikt.
104

  

Grauers
105

 skriver om undersökningsplikten för köparen att en köpare får stå ansvaret 

för vad en normalt erfaren köpare hade kunnat upptäcka vid en undersökning.
106

 Köpa-

rens ansvar för ett fel inträder även om köpare i något fall väljer att inte undersöka fas-

tigheten eller väljer att ignorera eventuella symptom på fel i fastigheten såsom fukt-

fläckar, sviktningar i golv eller liknande.
107

 Det ställs i normalfallet inga större krav på 

köparen än att den har en lekmans kunskaper.
108

 Enligt Grauers bör en köpare som vet 

med sig att den inte har tillräcklig kunskap om någon del av en fastighet bör välja att be 

någon med tillräcklig kunskap vara med vid undersökningen.
109

 Vidare är Grauers noga 

med att påpeka att utgångspunkten är att det ska vara en objektiv bedömning men att 

olika subjektiva moment kan medföra en utökad eller reducerad undersökningsplikt.
110

 

Grundprincipen är att alla tillgängliga utrymmen ska undersökas och att man kan bli 

smutsig eller att en stege saknas gör inte att ansvaret försvinner.
111

 Så länge inga symp-

tom på fel upptäcks ska inga ingrepp behöva göras men finns felsymptom kan det leda 

till en utökad undersökningsplikt men att säljarens lugnande uttalanden om symptomen 

kan vara tillräckliga för att undersökningsplikten ska vara uppfylld.
112

 

4.4.2 Köparens undersökningsplikt då säljaren lämnat utfästelser  

Säljaren har normalt sett bättre kunskap om fastigheten än vad köparen har möjlighet att 

skaffa sig även genom en noggrann undersökning av fastigheten. Således borde en från 

säljaren lämnad garanti medföra att köparens undersökningsplikt för den aktuella 
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omständigheten eller egenskapen reduceras eller faller bort helt.
113

 I annat fall är det 

dock tveksamt vart gränsen ska vara för att köparen ska kunna förlita sig på säljarens 

uppgifter. Viss doktrin anser att säljarens agerande även i andra situationer borde kunna 

inverka så att köparens undersökningsplikt reduceras.  

Utfästelser kan lämnas på olika sätt, antingen skriftligt och då finnas i avtalet mellan 

parterna vilket underlättar för köparen. En utfästelse kan även lämnas muntligt och det 

blir då en fråga om tillit till den lämnade informationen.
114

 Säljaren kan bli ansvarig för 

muntliga utfästelser även om han inte avsett att bli detta om uppgifterna är relativt spe-

cifika för fastigheten.
115

 Det viktigaste är att vanliga uttalanden om fastigheten från säl-

jaren som att denne inte har märkt något fel eller att en viss egenskap eller utrustning 

har fungerat utan problem inte kan ses som en utfästelse eller garanti för köparen. Det 

troliga är att uttalandena från säljaren måste vara ytterst preciserade och mer eller mind-

re uttrycka att säljaren tar på sig ett ansvar om det skulle visa sig att det inte stämmer.
116

  

I andra änden finns de situationer då säljaren inte upplyser köparen om ett fel i fastighe-

ten eller omständigheter som kan inverka på köpet.  Det kan röra sig om att säljaren väl-

jer att inte upplysa om en omständighet eller ett fel som denne vet om eller att säljaren 

aktivt undanhåller ett visst fel.
117

 Det är då tal om ett ohederligt eller svekligt agerande 

från säljaren vilket köparen kan grunda en talan på, det är dock sällan som en sådan ta-

lan om svek har accepterats.
118

 I de lägen då säljaren har agerat svikligt eller ohederligt 

ska säljaren inte kunna påvisa att köparen har brustit i sin undersökningsplikt.
119

  

                                                 
113

 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 262. 

114
 Viktorin, A., & Hager, R., Allmän fastighetsrätt, s. 131. 

115
 A.a. s. 131.  

116
 Cervin, U., Fastighetsköpet, Liber Ekonomi, 1991, s 59. 

117
 A.a. s. 59. 

118
 A.a. s. 59. 

119
 Prop. 1989/90:77 s. 61. 
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5 Säljarens upplysningsplikt 

5.1 Förarbeten 

Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsaffärer är som nämnts tidigare i arbetet inte lag-

reglerad utan har istället utvecklats främst genom rättspraxis.
120

 Även då upplysnings-

plikten inte är lagreglerad har den varit diskuterad i förarbetena till Jordabalken.
121

  Det 

har i de här förarbetena framkommit att det inte finns någon generell upplysningsplikt 

för säljaren avseende fastigheten.
122

 Här har det även uttryckts att säljarens eventuella 

upplysningsplikt är beroende av köparens undersökningsplikt enligt JB 4:19 2 st.  

Det kan sägas att det ska i de flesta fallen röra sig om en medveten undanhållande av in-

formation gällande ett fel eller omständighet för att upplysningsplikten gentemot köpa-

ren ska vara bruten.
123

 Dock kan det numera efter ändringar som gjordes i jordabalken 

1990 vara så att andra försumligheter att lämna uppgifter kan bli aktuella.
124

  

5.2 Rättspraxis 

5.2.1 NJA 1981 s 894 – Rondellfallet 

5.2.1.1 Omständigheterna i fallet 

Fallet rörde sig om en planerad trafikomläggning gällande en rondell i anslutning till en 

fastighet som var till försäljning. Rondellen skulle enligt ett beslut flyttas till att ligga 

alldeles intill fastigheten, 3 meter istället för 20 meter, vilket skulle ha stor inverkan på 

boendestandarden på fastigheten. Köparen hade i köpekontraktet godkänt fastighetens 

skick samtidigt som köparen hade godkänt säljarnas friskrivning för eventuella fel eller 

brister i fastigheten, oavsett om felen borde ha upptäckts av köparen eller inte vid en 

undersökning av fastigheten. I samband med köpet har det ostridigt också diskuterats 

den omläggning av rondellen och visst vägarbete hade redan påbörjats vid köpetillfället, 

även om det vid tidpunkten inte var i direkt anslutning till rondellen. Köparen hade där-

av anledning att skaffa sig tillräcklig kunskap om det pågående vägarbetet.  

                                                 
120

 Se till exempel gällande köparens undersökningsplikt i kapitel 4 ovan samt rättsfallsreferaten som föl-

jer i det här kapitlet. 

121
 Prop. 1989/90:77 s. 61. 

122
 A.a. s. 61. 

123
 Viktorin, A, & Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 142.  

124
 A.a. s. 142. 
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I samband med köpet lämnades uppgifter till köparen som snarare gav köparen fog att 

tro att omläggningen inte skulle påverka fastigheten. Frågan var således om säljaren 

borde ha förstått köparens okunskap om felet i fastigheten och om felet som sådant i den 

aktuella situationen var av väsentlig betydelse för köpet. Före köpet hade säljaren vidare 

gjort stora insatser för att försöka förhindra den planerade omläggningen av rondellen. 

5.2.1.2 Domslut 

Tingsrätten fann att händelserna som inträffade i samband med köpet medförde att det 

inte ens fanns det av köparen påstådda felet i fastigheten. Anledningen till det var att 

risken för att ett beslut skulle genomföras inte omfattas av jordabalkens felregler. Redan 

på den punkten ogillades talan mot säljaren varför käromålet ogillades.  

Hovrätten gjorde liknande bedömning som Tingsrätten gjorde. Deras bedömning omfat-

tade dock ett uttalande om att felet som sådant kunde omfattas av felreglerna i jordabal-

ken men att det i det här fallet inte kunde medföra något ytterligare ansvar för säljarsi-

dan. Någon utförligare utredning genomfördes inte av Hovrätten utan de fastslog Tings-

rättens tidigare dom.  

HD gjorde bedömning att säljaren var ytterst insatt i den planerade omläggningen av 

rondellen framför allt med stöd i dennes insatser innan köpet att försöka förhindra att 

omläggningen blev av. Till följd av detta borde säljaren enligt HD ha förstått vikten av 

omläggningen för spekulanter på fastigheten. Enligt HD kunde en sådan trafikomlägg-

ning utgöra ett fel med väsentlig betydelse för en köpare och att det inte är möjligt att i 

den situationen förlita sig på en från säljaren i köpekontraktet medtagen friskrivnings-

klausul. Säljaren kunde inte heller ha fog för att köparen hade vetskap om förhållandet 

med omläggningen och har snarare framställt ändringen som bagatellartad. HD ansåg att 

den avvikelse som förekom var av sådan karaktär att köparen hade rätt att göra avdrag 

på köpeskillingen för fastigheten. Således hade köparen inte brustit i sin undersöknings-

plikt gällande fastigheten i samband med köpet.  

5.2.2 NJA 1985 s 274 - Frågeformulär 

5.2.2.1 Omständigheterna i fallet 

Fallet rörde en försäljning av en fastighet där det fanns ett omkring 70 år gammalt trä-

hus uppfört på en så kallad torpagrund. I samband med att köpet genomfördes har sälja-

ren till köparen lämnat en frågelista gällande eventuella fel i fastigheten. I frågelistan 
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har säljaren medgivit att det finns vissa fel i form av fukt i byggnadens tak, dräneringen, 

sprickor i grunden och sättningsskador. I den lämnade frågelistan har säljaren dock inte 

nämnt någonting om att fastigheten hade omfattande rötskador i ett av golven på över-

våningen i fastigheten. Omkring 10 år före försäljningen ska säljaren på egen hand pro-

visoriskt renoverat de aktuella golven. Köparen hade vid köpet inte gjort någon närmare 

undersökning av de aktuella golvens beskaffenhet och stödde sin talan på att säljaren 

inte kunde åberopa att köparen brustit i sin undersökning av fastigheten eftersom sälja-

ren hade undvikit att meddela köparen om problemen med golvet på övervåningen.  

5.2.2.2 Domslut 

Tingsrättens bedömning var att till följd av fastighetens skick och de faktiska skador 

som fanns där borde köparna ha genomfört en mer omfattande undersökning av fastig-

heten och att en sådan noggrant genomförd undersökning av fastigheten hade medfört 

att dem kunnat förstå felens omfattning. Av de lämnade uppgifterna ansåg Tingsrätten 

även att köparna hade fått vetskap om att det fanns fel i de aktuella golven och att repa-

rationerna skulle ha blivit omfattande. Fastigheten avvek således inte från vad köparen 

haft fog att anta varför käromålet ogillades av Tingsrätten.  

Hovrätten fann att det var i fallet ostridigt att de aktuella golven var rötskadade vid kö-

pet och att säljaren vetat om detta och dessutom försökt att provisoriskt laga golvet. 

Dessa uppgifter har säljaren dock inte lämnat till köparen men sagt att golven i byggna-

den varit slut. Inte heller fanns rötskadorna antecknade i det frågeformulär som fanns 

vid köpet men det ger dock inte köparen för handen att fastigheten varit fri från rötska-

dor. Trots det ansåg Hovrätten att köparen inte skulle behöva göra en sådan ingående 

undersökning av golven som i det här fallet hade varit nödvändigt för att upptäcka röt-

skadorna. För i det aktuella fallet hade det varit nödvändigt att lyfta bort en korkmatta 

och lyfta bort de plankor och brädor som säljaren lagt över sina reparationer för att 

komma underfund med felet omfattning. Till följd av detta ändrade Hovrätten tingsrät-

tens dom och gav köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen till följd av felets om-

fattning.  

Högsta domstolen började precis som underinstanserna med att fastslå att fastigheten 

vid köpet var behäftad med allvarliga rötskador. Vidare påpekar dem med stöd i förar-

beten och tidigare praxis att normalt sett är det köparen som står ansvarig för felen som 

denne inte upptäckt men borde ha upptäckt om en undersökning av fastigheten hade ge-
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nomförts tillräckligt noggrant i samband med köpet. Vid bedömning av ansvarsförplik-

telserna i samband med köpet måste fastighetens ålder, skick, andra omständigheter och 

eventuella uttalanden tas i beaktande. Enligt HD kan även svårtillgängliga utrymmen 

omfattas av en köpares undersökningsplikt av fastigheten enligt JB 4:19. Eftersom 

byggnaden i fallet var från 1910 och det gick att upptäcka fuktskador på båda våningar-

na i byggnaden var undersökningsplikten omfattande. Säljaren har även lämnat uppgif-

ter om att golven var slut och att dem buktade varför köparen borde ha gjort en närmare 

kontroll av dess direkta beskaffenhet. Köparen ska även enligt HD ha gått på golven och 

från säljaren fått uppgifter om att golven behövts bytas ut och även mätt upp golven. Att 

reparationen inte hade nämnts för köparen och att rötskadorna inte fanns med i fråge-

formuläret berodde på att parterna hade diskuterat golvens beskaffenhet sinsemellan. 

Således fann HD att med tanke på omständigheterna i fallet hade köparen brustit i sin 

undersökningsplikt trots att säljaren inte hade upplyst om sina reparationer av golven. 

HD ändrade Hovrättens dom och fastställde Tingsrättens dom i fallet.   

5.2.3 NJA 2007 s 86 – Motorcrossfallet 

5.2.3.1 Omständigheterna i fallet 

Fallet handlade om ett större fritidshus i Bohuslän som köparen i början av 2000-talet 

önskade köpa för rekreationsplats för helger och ledigheter. Fastigheten innehöll två 

stycken byggnader för bostadsändamål. När köparen var och tittade på fastigheterna 

som låg ytterst idyllisk intill en havsvik pågick det ingen verksamhet på den närliggande 

motorcrossbanan varför området kring fastigheten var lugnt. Vindkraftverken syntes 

men ljudet från dessa var överkomligt. Motorcrossbanan ligger omkring 400 meter från 

fastigheterna och har normalt sett verksamhet under två vardagskvällar, 6 timmar under 

både lördagar och söndagar och vissa andra tidpunkter på året såsom påsk. När verk-

samhet pågick på banan medförde det ett högt buller som kraftigt inverkade på boende-

situationen på fastigheterna.  

Säljaren hade flera gånger och intensivt försökt förmå kommunen att göra någonting åt 

det buller som förekom då verksamheten var i full gång. När köparen var och inspekte-

rade fastigheterna och under köpet nämnde dock inte säljaren någonting om detta för 

köparen. Köparen hade dock utan större svårighet kunnat upptäcka detta genom skylten 

om motorcrossbana som finns på vägen in till fastigheterna. Detta trots att han inte är 

från trakten där fastigheterna ligger.  
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Köparen hävde köpet med anledning av att det fanns fel i fastigheterna och att dessa var 

av väsentlig betydelse på grund av bullret som uppstod från motorcrossbanans verksam-

het. Köparen krävde då återgång av handpenningen för fastigheterna som redan hade 

utgivits. Säljaren å sin sida motsatte sig hävningen. Köparen åberopade i första hand att 

det fanns faktiska fel i fastigheten som var av väsentlig betydelse för honom och i andra 

hand att omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att dem skulle strida mot tro 

och heder och att säljaren därför inte kunde åberopa köpekontraktet. Säljaren svarade 

med att åberopa att köparen i första hand hade brustit i sin undersökningsplikt av fastig-

heten enligt 4:19 JB. Utöver det bestred säljaren att felet var av väsentlig betydelse, att 

han skulle ha någon upplysningsplikt om felet och att han skulle ha någon annan form 

av upplysningsplikt till följd av köpekontraktets utseende och innehåll. 

5.2.3.2 Domslut 

Tingsrätten ansåg att omständigheterna i fallet utgjorde tillräckliga fel i fastigheten för 

att köparen hade rätt att häva köpet med återgång av köpeskillingen. Anledningen var 

att fastigheten var behäftad med sådana fel att felen utgjorde en väsentlig avvikelse från 

vad köparen kunnat räkna med och att säljaren borde ha insett vid köpet att ljudet från 

motorcrossbanan var av sådan väsentlig betydelse att det åsidosatte köparens huvudsak-

liga syfte med köpet, att ha ett lugnt sommarställe utan massa oljud från omgivningarna.  

Hovrätten gjorde en annan bedömning av fallet och ansåg att köparen inte kunna häva 

köpet eller få nersättning på köpeskillingen. Motiveringen till det var att köparen utan 

svårighet hade kunnat upptäcka problemet med motorcrossbanan vid en noggrann un-

dersökning av fastigheten och därav brustit i sin undersökningsplikt varför säljaren inte 

haft någon skyldighet att upplysa om den. Inte heller ansåg Hovrätten att det fanns nå-

gon form av ogiltighet gällande avtalet med stöd i Avtalslagen
125

 (1915:218). Hovrätten 

medgav dock att fastigheterna var behäftade med fel vid köpetillfället.  

HD kom med stöd i JB 4:19 fram till att fastigheterna var behäftade med faktiska fel. 

Med stöd av rättsfallet NJA 1981 s 894
126

 gjorde de bedömningen att köparens under-

sökningsplikt gäller alla omständigheter som köparen kan tänkas vilja åberopa som fel i 

fastigheten, vilket i det här fallet omfattar motocrossbanan. HD framhöll precis som 

                                                 
125

 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) . 

126
 Se referat av rättsfallet under avsnitt 5.1 ovan. 
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Hovrätten att köparen utan större svårigheter hade kunnat undersöka motorcrossbanans 

inverkan på området, även vad gäller bullernivån. Således kunde inte köparen få stöd i 

att hans undersökningsplikt gällande fastigheten på något sätt skulle vara reducerad. HD 

gjorde då en bedömning gällande säljarens upplysningsplikt och dennes vetskap kring 

felet med motorcrossbanan. HD var i sin motivering noggranna med att poängtera att 

säljaren normalt sett inte har någon upplysningsplikt gentemot köparen gällande fel som 

denne borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Med stöd i ett annat rätts-

fall, NJA 1981 s 815
127

, fann HD att trots en bristande undersökningsplikt kunde köpa-

ren vid ett förtigande från säljarens sida gällande ett fel som denne kände till men inte 

upplyst köparen om att ha möjligheten att åberopa detta som fel i fastigheten vid ett se-

nare tillfälle. Enligt HD:s mening fanns det således i rättspraxis inte något allmänt in-

tresse att säljaren ska kunna ha möjlighet att utnyttja köparens okunskap vid ett fastig-

hetsköp. Vare sig vad gäller avtalets utformning eller priset för fastigheten. Säljaren 

hade därför enligt HD i det aktuella fallet en viss upplysningsplikt gällande eventuella 

faktiska fel i fastigheten som denne kände till men inte upplyste köparen om även om 

köparen borde ha upptäckt det aktuella felet på egen hand genom en noggrant genom-

förd undersökning av fastigheten. HD:s bedömning var sådan att de ansåg att säljaren 

borde ha förstått att köparen var i okunskap om motorcrossbanans inverkan på området, 

främst genom bullret. Därav ansåg HD att säljaren hade utnyttjat köparens okunskap för 

egen vinning och som konsekvens av det hade köparen trots allt rätten att åberopa felet. 

Eftersom köpet vidare gällde fritidshus för användande under olika former av ledigheter 

då det vanligtvis var stor aktivitet på motorcrossbanan borde säljaren utan större svårig-

heter ha insett att det felet som fanns var av avgörande och väsentlig betydelse för köpa-

ren. Därav upphävde HD Hovrättens dom och beslutade att köparen hade rätt att häva 

köpet och kräva köpeskillingen tillbaka. 

5.3 Enligt doktrin 

Även då det inte finns någon lagreglering av säljarens upplysningsplikt i samband med 

fastighetsaffärer har det diskuterats i olika omgångar och av olika personer i doktrinen. 

Bland annat Folke Grauers och Torgny Håstad
128

 efter rättsfallet NJA 2007 s 86 där Hå-

                                                 
127

 Se referat av rättsfallet i kapitel 4, Köparens undersökningsplikt, avsnitt 4.4 ovan.  

128
 Torgny Håstad är före detta justitieråd och professor i civilrätt vid Uppsala universitet och var referent 

i Motocrossfallet, NJA 2007 s 86. 
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stad för övrigt var referent i målet mer om detta snart.
129

 Doktrinen är delad i två läger 

där den ena sidan anser att säljaren har en viss upplysningsplikt gentemot köparen me-

dan den andra sidan anser att det ej ska finns en upplysningsplikt för säljaren precis som 

förespråkades i förarbetena till dagens ordalydelse av JB 4:19.
130

  

Att säljaren har en generell upplysningsplikt är något som Ashton m.fl. motsätter sig i 

sin bok men Ashton menar att det i vissa situationer kan ge för handen att säljarens un-

derlåtenhet att upplysa köparen om ett visst förhållande kan påverka fördelningen av 

felansvaret.
131

 Med stöd av viss rättspraxis
132

 finner Ashton m.fl. att om säljaren miss-

tänker att det finns ett fel i fastigheten finns det generellt sett inte någon upplysnings-

plikt för säljaren.
133

 Vidare anser Ashton att det inte finns en mer generell upplysnings-

plikt även om säljaren vet om fel. Ansvaret ligger på köparen att undersöka fastigheten 

och hitta lätta fel som annars inte kan göras gällande mot säljaren alternativt om felet är 

dolt och inte upptäcks även genom en omsorgsfullt genomförd undersökning har köpa-

ren rätt till felpåföljder.
134

 Dock är det viktigt att om säljaren på något sätt agerar svik-

ligt eller försummande kan köparens undersökningsplikt neutraliseras till följd av sälja-

rens agerande något som även Hellner
135

 m.fl. ställer sig bakom.
136

 Avslutningsvis på-

pekas att säljarens undersökningsplikt i högsta grad står i relation till köparens under-

sökningsplikt.
137

 

Hellners åsikter går åt samma håll och han finner med stöd i propen
138

 att säljaren inte 

kan anses ha en generell upplysningsplikt.
139

 En underlåtenhet att upplysa om att fastig-

                                                 
129

 Se Grauers, F., Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT, 2006-2007 s. 890-906, 

Håstad, T., Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT, 2007-2008 s. 44-46 samt 

Grauers, F., Upplysningsplikten vid fastighetsköp- än en gång, JT, s. 811-819. 

130
 Prop. 1989/90:77 s. 61.  

131
 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 297. 

132
 NJA 1981 s 815. 

133
 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 301. 

134
 A.a. s. 301. 

135
 Jan Hellner var professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 

136
 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 302 samt Hellner, J, Hager, R, och Person A.H, Speciell 

avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 59. 

137
 Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 302. 

138
 Prop. 1989/90:77 s 61.  
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heten kanske inte lämpar sig för en viss aktivitet eller boende kan skapa en upplys-

ningsplikt för säljaren om denne visste om att fastigheten inte passade för verksamheten 

men underlät att upplysa köparen om denna omständighet.
140

 I dessa åsikter stämmer 

även Hager in i sin bok om fastighetsrätt.
141

 Hellner framhåller vidare med stöd i äldre 

rättspraxis
142

 att säljaren inte kan ha en undersökningsplikt av fastigheten för att på så 

sätt kunna ge köparen rätt uppgifter om fastigheten.
143

 Detta är en åsikt som även andra 

författare håller med om i sina arbeten.
144

  

                                                                                                                                               
139

 Hellner, J., Hager, R., och Person A.H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 59. 

140
 A.a. s. 59. 

141
 Hager, R., Allmänna fastighetsrätten, en introduktion, s. 45. 

142
 NJA 1981 s. 815. 

143
 Hellner, J., Hager, R., och Person A.H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 60. 

144
 Se till exempel Ashton, L., & Elfström J., Fel i fastighet, s. 302. 
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6 Begreppet väsentlig betydelse 

6.1 I lagtext och i förarbeten 

Vad gäller begreppet väsentlig betydelse finns det inte någon lagreglering vid köp av 

fast egendom vad som menas med begreppet eller dess innebörd vid en fastighetsför-

säljning. Den enda lagregleringen som finns gällande faktiska fel i fastigheten är JB 

4:19 men här finns bara den primära principen om köparens undersökningsplikt medta-

gen. Trots att väsentlig betydelse inte uttrycks i jordabalken är det inte helt ovanligt att 

de allmänna domstolarna, Tingsrätt, Hovrätt och HD använder sig av begreppet vid de-

ras bedömning av ett visst fall.
145

 Stöd för begreppets omfång eller närmare innebörd 

måste således försöka hittas inom andra delar av gällande rätt.  

Det blir då naturligt att se vad som har sagts om begreppet i samband med olika förarbe-

ten gällande faktiska fel och JB 4:19. Diskussioner kring begreppet och ett fels väsent-

lighet har berörts i både de två senaste förarbetena med koppling till JB 4:19.
146

 I sam-

band med detta har dock dessa diskussioner har dock endast förts på en väldigt grund-

läggande nivå. Detta gäller både till det första förslaget i samband med 1970 års jorda-

balk och vid införandet av den nu gällande regleringen som existerar sedan 1990.
147

  

Vid utredningarna i samband med 1970 års jordabalk ansåg lagberedningen att det gick 

att ställa ett krav på att felet måste vara av väsentlighet för köparen för att denne skulle 

ha möjlighet att åberopa felet. I samma utredning ansåg dock lagrådet att det inte var 

möjligt att kräva av avvikelsen som felet medförde skulle vara väsentlig eftersom det 

riskerade att ställa för höga krav köparen.
148

 Slutligen infördes ingen regel i lagtexten 

om att felet skulle vara väsentligt. Liknande diskussioner fördes i samband med förarbe-

tena till de senaste ändringarna av JB 4:19 år 1990. Utgången av diskussionen vid den 

här utredningen blev liknande den som gjordes 1970 och således infördes inget krav på 

felets väsentlighet.
149

 En viktig anledning till att detta inte infördes var uttalanden om 

att försiktighet alltid måste iakttas när frågan handlar om omständigheter som inte direkt 
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har avtalats mellan parterna, så kallade dolda fel. Vidare anses det att avsaknaden av ett 

väsentlighetskrav inte riskerar att för den delen ge säljaren ett orimligt ansvar för even-

tuella avvikelser.
150

  

Det ska beaktas att även om säljaren har framställt ett upptäckt fel som mindre väsent-

ligt, eller bagatelliserat det innebär det inte att så måste vara fallet eller att köparen har 

brustit i sin undersökningsplikt. Ett sådant uttalande ger fortfarande köparen möjlighe-

ten att använda sig av felet vid en talan mot säljaren om det visar sig att felet är av vä-

sentlig betydelse för köparen.
151

   

6.2 I rättspraxis 

Begreppet väsentlig betydelse används av domstolarna vid deras bedömning av ett aktu-

ellt mål för att bedöma ett fels relevans för köpet. Är felet av sådan karaktär att vetska-

pen om felet hade medfört en annan utgång av situationen eller inte är en fråga som i 

allra högsta grad är av intresse vid bedömningen av en viss given tvist eftersom det in-

verkar på ansvarsfördelningen mellan parterna. Redan innan dess att den nuvarande ly-

delsen av JB 4:19 infördes år 1990 använde domstolarna begreppet vid deras bedöm-

ningar i olika rättsfall.
152

 Domstolen har på senare tid återigen nyttjat sig av begreppet 

vid bedömningen av fel i en fastighet. Den här gången rörde det sig om oljud från en 

motocrossbana i närheten av en fritidsfastighet, det så kallade Motocrossfallet
153

. An-

ledningen till att diskussionen återigen har tagit fart är att HD:s bedömning i detta fall 

har fått utstå viss kritik för att den skiljer sig från vad som har ansetts vara gängse rätts-

praxis på området.
154

 HD har vid flera tillfällen haft möjlighet närmare utreda begreppet 

närmare men har inte valt att göra det.
155

 En närmare precisering och förklaring av be-

greppet kanske hade medfört att reglerna blivit mer förutsägbara än vad det verkar vara 

idag. 
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Tidigare praxis har betonat att det oavsett ett fels väsentlighet ställs höga krav på köpa-

rens undersökningsplikt.
156

 Uppgifter som framkommer, även från en sakkunnig eller 

besiktningsman, gällande viktiga omständigheter som mögel eller liknande som allvar-

ligt kan påverka fastigheten måste utredas mer i detalj innan köpet. I annat fall är det 

inte möjligt för köparen att påvisa att felet vart av sådan väsentlig betydelse då denne 

inte utrett felets omfattning tillräckligt.
157

 

Visst ansvar för begreppet ligger även hos säljaren eftersom denne i regel har bättre 

kunskap om området och fastigheten än vad köparen har möjlighet att skaffa sig. Har 

säljaren vetskap om en omständighet som kan vara av väsentlighet för köparen bör den-

ne upplysa om omständigheten. Det kan även röra sig om sådant som kan komma att in-

träffa inom en snar framtid och påverka användandet av fastigheten, som en planerad 

trafikomläggning.
158

 Speciellt viktigt blir det i situationer där det inte finns fog för att 

köparen förstått ett visst fels omfattning eller säljaren framställer felet som mindre vä-

sentligt.
159

 

Då säljaren lämnar uppgifter till köparen om vissa egenskaper i fastigheten där det 

framgår att den aktuella moständigheten är riktigt dålig måste köparens undersöknings-

plikt vara långtgående.
160

 Detsamma gäller om det är klart att köparen förstått att det 

finns ett allvarligt fel som måste åtgärdas relativt omgående även om det kanske inte di-

rekt går att se hela omfattningen av felet på en gång.
161

 Detta blir avgörande för felets 

väsentlighet framförallt när det gäller mer centrala delar av i fastigheten som golv, väg-

gar m.m.  

Att säljaren förtiger en omständighet som har ytterst stor inverkan på köparens tilltänka 

användning av fastigheten och köparen inte har förstått vidden av omständighetens in-

verkan på fastigheten har också ansetts kunna utgöra ett fel med väsentlig betydelse för 
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köparen.
162

 Speciellt om det är troligt att köparen inte haft förståelse för att omständig-

hetens kraftiga inverkan på användandet av fastigheten och säljaren med sin kunskap 

har förstått, eller åtminstone borde ha förstått, att omständigheten var av väsentlig bety-

delse för köparen.
163

 

Liksom det i förarbetena har framkommit att bara för att säljaren framställt en omstän-

dighet eller ett fel som mindre väsentligt till köparen i samband med köpet innebär inte 

att säljaren med stöd i det argumentet kan påstå att köparen har brustit i sin undersök-

ningsplikt av fastigheten. Speciellt inte om det senare visar sig att felet snarare har stor 

inverkan på köpet eller fastighetens funktionalitet och således har väsentlig betydelse 

för köparen.
164

  

6.3 I doktrinen 

En av anledningar till det här arbetet var att domstolarna använder sig av uttrycket att ett 

fel är av väsentlig betydelse för köparen men utöver det säger dem ingenting eller ut-

vecklar inte vad begreppet innebär. I doktrinen har begreppet också fått begränsat med 

utrymme och har i de flesta fall hamnat i skymundan av undersökningsplikten och upp-

lysningsplikten.  

En av dem som skrivit om det är Grauers i sina debattartiklar om det så kallade moto-

crossfallet.
165

 Tyvärr utvecklar inte Grauers begreppet ytterligare vilket i mångt och 

mycket beror på att HD inte väljer att göra det. Det enda Grauers egentligen framför är 

ett konstaterande om att HD för första gången utreder väsentlighetskravet i samband 

med ett hävningsanspråk och att han anser att då det inte rör sig de vanliga feltyperna på 

en fastighet går det inte att utifrån det enskilda fallet att utläsa någon generell vägled-

ning avseende begreppet.
166

 Håstad som var referent i Motocrossmålet har i en egen de-

battartikel valt att besvarat Grauers artikel och den kritik han framförde mot HD. Tyvärr 
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väljer Håstad att i det hänseendet att inte göra någon ytterligare kommentar kring be-

greppet utan lämnar det helt utan hänseende.
167

  

En annan som har diskuterat kring området efter Motocrossfallet i en egen artikel är 

Erika. P. Björkdahl
168

.
169

 Hon lyfter med hänvisning till den situationen som förelåg i 

Motocrossfallet att det finns en form av lojalitetsplikt vad gäller att säljaren har vetskap 

om omständigheter som är av väsentlig betydelse för köparen och dennes vilja att ingå 

avtal om fastighetsköpet.
170

 Med andra ord att säljaren vart i ond tro om omständigheten 

som föreligger.
171

 För motparten är det motsatsen som gäller, det vill säga att denne är i 

god tro, alltså inte har vetskap om omständigheten. 
172

Hon skriver vidare att illojalitet 

uppstår först efter att det kan fastställas att det finns en konkret omständighet vilket kan 

innebära faktauppgifter, lämnade uppgifter eller utelämnande av uppgifter till motpar-

ten.
173

 Vidare ska den lämnade uppgiften ha påverkat mottagaren vad gäller avtalsslu-

tet.
174

 Informationen ska således vara säker och vara så pass konkret att det går att ge 

den ett materiellt innehåll.
175

  

Enligt Björkdahl är vetskap om en väsentlig omständighet i sig inte tillräcklig för illoja-

liteten utan det krävs mer.
176

  Dels, att det är en konkret omständighet som berörs för att 

det ska få relevans eller inverkar på köparens särskilda ändamål med köpet.
177

 Dels att 

den aktuella omständigheten har inverkan på avtalet och tillkomsten av detsamma.
178

  

                                                 
167

 Håstad, T., Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT, 2007-2008 s 44-46. 

168
 Jur. dr, universitetslektor i civilrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. 

169
 Björkdahl, E. P., Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp-en regel om lojalitet före avtalsslut, JT, 

2009-2010 s. 5-26.  

170
 A.a. s. 8. 

171
 A.a. s. 16. 

172
 A.a. s. 17. 

173
 A.a. s. 11.  

174
 A.a. s. 12. 

175
 A.a. s. 12. 

176
 A.a. s. 24. 

177
 Björkdahl, E. P, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp-en regel om lojalitet före avtalsslut, JT, 

2009-2010 s. 5-26, s. 24. 

178
 A.a. s. 24. 



 

 
40 

Även Hager nämner väsentlig betydelse i samband med JB 4:19 och dess påföljder.
179

 

Enligt Hager kan det vid avsaknad av en uttrycklig utfästelse utgå ett skadestånd men 

att det i det fallet måste röra sig om egenskaper som för köparen är särskilt viktiga och 

som leder till att fastigheten avsevärt avviker från en rimlig standard.
180

 

Henning har även han i en artikel kort omnämnt begreppet väsentlig betydelse vid fas-

tighetsaffären och framhåller med koppling till köparens hävningsrätt att det i det fallet 

är fråga om en mer objektiv bedömning av situationen.
181

 I samma artikel skriver Hen-

ning senare att det är viktigt att säljare förstått att den aktuella omständigheten eller felet 

varit avgörande för köparens köpbeslut. Desto allvarligare fel desto mer talar för att säl-

jaren måste ha förstått felets betydelse för köparen.
182
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7 Analys av begreppet väsentlig betydelse med hänsyn 

till köparens undersökningsplikt och säljarens upplys-

ningsplikt 

Undersökningsplikten för en köpare vid ett fastighetsköp är den primära principen är det 

av yttersta vikt att den genomförs på ett så noggrant sätt som möjligt för att köparen ska 

skydda sig mot eventuella faktiska fel i fastigheten. Eventuella fel som köparen inte 

upptäcker vid sin undersökning av fastigheten men som köparen borde ha upptäckt vid 

en noggrant utförd undersökning till följd av JB 4:19 2 st. får inte heller sen göras gäl-

lande. Generellt sett spelar det inte någon roll att vetskap om det eventuella felet hade 

medfört att affären slutat annorlunda. Av detta kan slutsatsen dras att köparen som regel 

bör vara ytterst försiktig och noggrann vid sin undersökning, speciellt rörande omstän-

digheter som kan ha stor inverkan på dennes tilltänka användning av fastigheten och så-

ledes kan vara av väsentlig betydelse för köparen. Om köparen känner att denne inte be-

sitter tillräcklig kunskap på ett visst område som kan vara av väsentlighet instämmer 

författaren i vad som sagt om att det är klokt att anlita någon eller åtminstone ta med en 

bekant som har bättre kunskap på området vid undersökningen av fastigheten för att på 

så sätt skapa sig en bättre bild av fastighetens skick.
183

 

I förarbetena till 1990 års ändringar i JB 4:19 poängteras risken av att det vara vanskligt 

att närmare precisera vad väsentlig betydelse innebär eftersom varje fastighet i stort sett 

är ett unikt objekt till följd av dess användande.
184

 Det är dock inte bara använda hus 

som varierar i kvalité utan stora skillnader kan definitivt förekomma även mellan nya 

hus som byggts på samma gång inom samma område och med samma material. Vem 

som byggt huset, tid på året då olika delar färdigställdes och det enskilda användandet 

av en fastighet med mera skapar skillnader vad gäller fastigheternas fysiska egenskaper 

som mycket väl kan utgöra fel av väsentlig betydelse för köparen. Författaren ställer sig 

delvis bakom åsikten från förarbetena om att det kan vara vanskligt att precisera be-

greppet närmare med tanke på fastigheters unika karaktärer men samtidigt vore det för-

delaktigt med en närmare precisering för att skapa en bättre förutsägbarhet. Visst, gene-

rellt sett behöver detta inte direkt skapa några problem varken för köparen eller för säl-
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jaren men en precisering av vad för omständigheter som är av väsentlig betydelse vore 

önskvärt eftersom alla faktiska fel redan av ordvalet i begreppet inte kan anses vara så 

pass väsentliga för köpet att de omfattas av begreppet. Författaren håller med i Grauers 

kritik mot HD i Motocrossfallet om att dem hade möjligheten att skapa en bättre förstå-

else för begreppet men valde att inte göra så.
185

 Författaren tror att denna ovilja hos 

domstolen grundar sig på uttalandena i förarbetena om att det är vanskligt med en när-

mare precisering.  

Av vad som framkommit i det här arbetet får det anses vara ganska givet att begreppet 

väsentlig betydelse i grund och botten handlar om vad en omständighet eller ett fel i fas-

tigheten skulle ha för inverkan för på köpet om köparen haft vetskap om omständighe-

ten eller felet. Med andra ord är begreppet enligt författaren av intresse först då det kan 

finnas risk att köparen vid vetskap om omständigheten eller felet hade valt en annan ut-

gång av affären som att till exempel inte genomföra det.  

Då köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt är starkt kopplade till 

varandra blir det enligt författaren svårt att utreda begreppet väsentlig betydelse enbart 

med tanke på den ena parten eftersom begreppet påverkar både köparen och säljaren. 

Av detta blir det naturligt att dra slutsatsen att begreppets omfång inte kan få ett klart 

och bestämt omfång utan det måste anses att begreppets omfång och innehåll kan varie-

ra beroende på hur parternas förpliktelser reduceras eller utökas till följd av omständig-

heter och uttalanden i samband med köpet. 

Som påpekats tidigare i analysen framgår det redan av ordvalet i begreppet väsentlig be-

tydelse att det inte på något sätt kan anses omfatta alla typer av faktiska fel i en fastig-

het. Felaktigheter som är av ringa omfång, som vanligt slitage, kan således inte anses 

vara omfattade av begreppets innebörd eftersom dem inte behöver ha någon direkt in-

verkan på det dagliga användandet av fastigheten eller är lätta att åtgärda. Det går då att 

säga att för att ett fel ska vara av väsentlig betydelse måste det ha en kraftigare inverkan 

på fastigheten och dess användande som helhet. Författaren anser att till följd av detta 

ligger det nära till hands att säga att begreppets omfång är nära kopplat till det som i 

doktrin, bland annat av Hager, har kallats för kärnegenskaper för att felet överhuvudta-
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get kunna bedömas som tillräckligt väsentligt för att begreppet väsentlig betydelse ska 

kunna bli tillämpligt. Vad innebär det då att ett fel inverkar på kärnegenskaperna på fas-

tigheten? Författaren tycker att Hager i sin bok uttrycker sig på ett bra sätt om detta. ”... 

brister vad gäller särskilt viktiga egenskaper vars avsaknad innebär en allvarlig och fundamen-

tal avvikelse från rimlig standard på fastigheten. Man talar i detta fall om kärnegenskaper”
186

.  

Rimlig standard på fastigheten borde utgöra ett vagt begrepp till följd av att fastigheter, 

som nämnts tidigare, är av unik karaktär. Detta torde vara i linje med åsikterna i förar-

betena och författaren anser att i det här läget är bra eftersom det i annat fall hade fun-

nits en risk att begreppets omfång skulle få alltför snäv tillämpning. Något som i sin tur 

hade kunnat leda till att balansen mellan parternas förpliktelser hade blivit förskjuten åt 

endera hållet vilket inte är avsikten med begreppet. Rimlig standard är inte enbart kopp-

lat till fastigheters unika karaktär utan också till det faktum att olika köpare ofta ställer 

olika krav och har olika preferenser för fastigheten varför författaren anser att begreppet 

rimlig standard är av yttersta vikt vid bedömningen av om ett fel är av väsentlig betydel-

se eller inte. Den enskilde köparens specifika användningskrav och efterfrågade egen-

skaper avgör definitivt vad som är en rimlig standard för denne och till följd av det även 

vad som är ett fel med väsentlig betydelse. Således blir frågan om vad som är rimlig 

standard för den aktuella fastigheten avgörande för vad som är ett fel med väsentlig be-

tydelse för köparen. Enligt författaren har köpare i regel också olika uppfattningar om 

vad denne vill ha för standard på en fritidsfastighet och en fastighet för permanent bo-

ende vilket gör att vad som är rimlig standard även i denne hänseende får anses ha in-

verkan på vad som är ett fel med väsentlig betydelse.  

Till följd av att köparen har det primära ansvaret för faktiska fel i fastigheten till följd av 

dennes undersökningsplikt vill författaren även ålägga denne ett ganska stort ansvar för 

begreppet väsentlig betydelse innebörd och omfång i en given situation. Detta på grund 

av att köparen vet vad denne har för tilltänkt användning av fastigheten och exakt vad 

denne har för konkreta krav på egenskaper i fastigheten. Därför bör köparen i sin under-

sökning vara extra noga med att undersöka sådana omständigheter som denne anser vik-

tiga. För att köparen ska kunna stödja sig på att en viss omständighet är av väsentlig be-

tydelse borde det enligt författaren krävas att köparen är i god tro om felet eller omstän-
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digheten, vilket även har framhålls som viktigt i doktrinen.
187

 Vilka exakta egenskaper 

som är av väsentlighet för det enskilda köpet kan variera stort mellan olika köpare och 

typer av fastigheter. Är det en fastighet för permanent boende borde mer fokus vara rik-

tat mot fysiska egenskaper i byggnader som golv, väggar, tak och fukt eftersom man 

troligtvis kommer spendera mycket tid även inne i byggnaden varför dessa blir av yt-

tersta väsentlighet för köparen och dennes boendemiljö.
188

 Rör det sig om en fritidsfas-

tighet är det naturligtvis också väsentligt att fastighetens inre håller en god standard men 

det kanske är ännu viktigare att de yttre egenskaperna är bra som ett lugnt område för 

rekreation, insynen på fastigheten, badmiljö eller nära till skog.
189

 Något som enligt för-

fattaren ytterligare stödjer vikten av en rimlig standard för att avgöra vad som är av vä-

sentlig betydelse för köparen.  

Naturligtvis har även säljaren ansvar för vad begreppet får för omfång vid affären. Säl-

jaren har i regel bra kunskap om viktiga omständigheter som kan inverka på boendemil-

jön för en köpare. Om inte annat besitter säljaren bättre kunskap än vad köparen har 

möjlighet att skaffa sig genom undersökningen. Här skulle författaren dock vilja hävda 

att det på motsvarande sätt krävs att säljaren varit i ond tro om omständigheten eller fe-

let vid köpet för att kunna belastas med ett ansvar gentemot köparen vilket i doktrinen 

också har ansett vara av vikt.
190

 Att parterna befinner sig i det förhållandet till felet eller 

omständigheten är viktigt till följd av att köparen till följd av undersökningsplikten är 

ansvarig för alla fel som denne bör upptäcka, oavsett om denne upptäcker felet eller 

inte. Om det inte uppställs krav på att köparen är i god tro om felet eller åtminstone om 

felets avgörande inverkan på fastigheten finns risken att köpare utnyttjar begreppet mot 

säljaren vilket enligt författaren absolut inte är avsikten.   

Störst inverkan på köparens undersökningsplikt borde begreppet väsentlig betydelse få i 

situationer där köparen de facto hittar ett faktiskt fel som påverkar dennes direkta an-

vändande av fastigheten men som köparen genom den första undersökningen inte kan 
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avgöra omfattningen av, en situation som har behandlats i rättspraxis.
191

 Detsamma bor-

de stämma i det fall säljaren lämnar uppgifter som rör en specifik egenskap eller ett fel 

som köparen har upptäckt. Speciellt viktigt blir detta enligt författaren om säljaren sva-

rar undvikande eller på något sätt framställer felet som att det är av mindre vikt. Är det 

från köparens sida att den aktuella defekten omedelbart påverkar dennes specifika an-

vändningsområde bör det omfattas av begreppet eftersom det då blir av väsentlig bety-

delse för köparen. Upptäcker köparen ett sådant fel men inte utreder det vidare kan den-

ne, enligt författaren, inte stödja sig på begreppet vid en eventuella framtida talan så 

länge inte säljaren agerat mot tro och heder eftersom köparen haft vetskap om felet och 

således inte är i godtro om felet och dess inverkan. Författaren anser att begreppet måste 

begränsas till att endast omfatta sådana fel och omständigheter som kraftigt inverkar på 

fastigheten och köparens tilltänkta användningsområde. Av det sagda följer att fel eller 

omständigheter som på något sätt har större inverkan än ringa men som inte direkt på-

verkar boendemiljön eller fastigheten och dess kärnegenskaper inte kan omfattas av be-

greppet väsentlig betydelse eftersom det redan av termen ordval måste anses falla utan-

för ramen för begreppet. 

Författaren skulle vilja säga att för att ett fel ska anses vara av väsentlig betydelse bör 

kraven vara ganska högt ställda på dess inverkan på levnadstandraden på fastigheten 

och dess kärnegenskaper. Det är viktigt att begreppet inte får ett för vitt omfång utan 

verkligen rör sådana aspekter som verkligen inverkar negativt på fastighetens levnads-

standard och kärnegenskaperna för de boende på fastigheten. Ytterligare är det viktigt 

för begreppets omfång ur köparens synvinkel att vetskapen om ett visst fels väsentlighet 

för fastigheten hade medfört en annan utgång av den aktuella affären. 

Begreppets omfång blir svårt att definiera ur ett objektivt synsätt eftersom varje fastig-

het som sagt är av unik karaktär men vad som är ännu viktigare är att vara köpare är om 

möjligt än mer unik och varje potentiell köpare kräver olika saker av fastigheten. Visst 

håller författaren med om att det finns objektiva moment i bedömningen som är av in-

tresse som vad som kan ses som en rimlig standard och fastighetens kärnegenskaper. 

Likaså bär typen av fastighet också inverka på begreppets omfång och det är i författa-

rens mening skillnad på en fritidsfastighet och en fastighet för permanentboende.  
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Nivån för vad som är väsentligt i en fritidsfastighet bör därför ligga högre än för en fas-

tighet för permanentboende eftersom det definitivt finnas fler aspekter gällande ett per-

manent boende som kan vara väsentliga för köparen eftersom dennes användningsom-

råde ofta är bredare än en för en fritidsfastighet. Samtidigt anser författaren att köpare 

generellt sett ställer upp högre krav på sitt permanenta boende än för sin fritidsfastighet 

men naturligtvis ställer köpare av en fritidsfastighet också krav på en viss standard. För-

fattaren anser dock att det är viktigt att påpeka att omständigheten måste riskera att in-

verka negativt på levnadsstandarden på fastigheten för att den ska omfattas av begrep-

pet. Får en viss omständighet, mot förmodan, en positiv effekt för köparen kan denna 

inte påvisa vid ett senare läge att felet vart av väsentlig betydelse. Vad gäller ett uttryck-

ligt fel borde det enligt författarens mening vara ganska klart att det inverkar negativt på 

fastigheten. 

Uttalanden och parternas agerande är definitivt viktigt för att avgöra begreppets omfång 

i en viss situation eftersom det alltid kommer finnas olika uttalanden och ageranden.  

Här är det enligt författaren viktigt att ett uttalande från köparen är relativt specifikt för 

att omfattas av begreppet och att endast säga att fastigheten ska användas som fritidsfas-

tighet torde i författarens mening inte räcka. Läggs det dock till ytterligare information 

som att den till exempel ska användas som en viktig rekreationsplats kan det vara avgö-

rande och ge säljaren en viss upplysningsplikt om fastigheten i det läget, för ytterligare 

stöd för detta se till exempel Motocrossfallet
192

. För säljaren bör därför specifika utta-

landen från köparen bli en av de viktigaste omständigheterna som avgör begreppets om-

fång ur dennes synvinkel eftersom detta inverkar på vad denne kan tänkas behöva upp-

lysa köparen om. För författaren är det viktigt att trycka på att uttalandena måste röra 

sig om ganska specifika uttalanden för att begreppet ska kunna tillämpas. 

Säljaren kan naturligtvis också göra specifika uttalanden om fastigheten utan att det för-

anleds av ett uttalande från köparen. För att köparen ska kunna förlita sig på uttalanden 

från säljaren krävs det att dessa är relativt preciserade för ett visst fel eller omständighet. 

Säljarens upplysningar kan även omfatta egenskaper eller beskaffenheter som köparen 

bör upptäcka på egen hand genom sin undersökning om det kan vara svårt för köparen 

att förstå inverkan av ett visst fel eller omständighet. Viktigare blir dock dessa uppgifter 
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för felen och omständigheter som hamnar i gränslandet med vad köparen borde upp-

täcka och inte kan upptäcka och som påverkar fastighetens kärnegenskaper eller köpa-

rens specifika ändamål.  

Det kan också det motsatta att säljaren väljer att förtiga viss information om fastigheten 

som denne har vetskap om och som denne vet är av väsentlighet för köparen. Det kan i 

det här fallet röra sig om att köparen inte förstått vidden av ett problem eller är helt i 

god tro och således helt saknar kunskap om felet eller omständigheten. I det läget är det 

ytterligare väsentligt att säljaren har förstått, eller åtminstone borde ha förstått, att 

omständigheten var avgörande för köparen och avtalet således var i ond tro. Vilket bör 

vara i linje med vad Björkdahl framhåller i sin artikel.
193

 I annat fall har författaren svårt 

att se att säljaren skulle kunna hållas ansvarig för en omständighet eller ett fel. Författa-

ren är dock av den åsikten att det är svårt att tro att en säljare av en fastighet inte förstår 

olika omständigheters väsentlighet för köparen så länge köparen är relativt tydlig med 

sina avsikter med köpet till följd av att säljaren som regel måste ha bra kunskap om lev-

nadsmiljön och fastigheten vid försäljningen.  

Generellt ska det påpekas att säljaren har ansvaret för dolda fel i fastigheten till följd av 

den grundläggande ansvarsfördelningen mellan parterna. Således är det ännu viktigare 

att säljaren upplyser köparen om dolda omständigheter som denne har vetskap, framför-

allt om säljaren misstänker att de i ett senare skede kan ha väsentlig betydelse för köpa-

ren. Enligt vad senaste rättspraxis har kommit fram till kan dessa upplysningar även gäl-

la omständigheter som även ligger utanför fastighetens gränser.
194

 

Har köparen tänkt använda fastigheten för ett specifikt ändamål eller uttryckligen efter-

frågar en viss egenskap i fastigheten ska säljaren med tanke på begreppet verkligen vara 

noga med att upplysa köparen om vad säljaren vet kring dessa. Säljaren bör vidare, en-

ligt författarens mening, även meddela om fastigheten inte lämpar sig för det av köparen 

tänkta ändamålet eftersom det då påverkar fastighetens kärnegenskaper för köparen och 

dennes vilja att ingå avtalet och kan således anses vara av väsentlig betydelse. I annat 

fall får felet anses vara av sådan väsentlig betydelse för köparen att denne kan använda 
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detta vid en talan mot säljaren. Naturligtvis är det inte meningen att genom detta ålägga 

säljaren ett ansvar att avråda köparen från köpet men samtidigt är det viktigt att säljaren 

är försiktig och inte tenderar att framställa det som att fastigheten de facto är lämplig för 

en viss verksamhet.  

Liksom rättspraxis endast har gett frågelistor eller besiktningsutlåtanden begränsat stöd 

i sig måste det samma gälla även för vad som är av väsentlig betydelse för köparen.
195

 

Författaren är inne på samma linje som domstolen var i fallet med besiktningsutlåtan-

det
196

 om att en köpare inte kan stödja en talan enbart på detta vad gäller att ett fel eller 

omständighet är av väsentlighet till följd av dennes långtgående undersökningsplikt. Na-

turligtvis är det så att om det framkommer uppgifter som berör en egenskap som för kö-

paren har stor inverkan på dennes användande borde även detta anses omfattat av be-

greppets omfång om köparen före köpet inte haft möjlighet att få en bättre bild över 

oständigheten eller felet. Således krävs det i författarens mening för att dessa dokument 

ska kunna vara omfattade av begreppets omfång att köparen verkligen har försökt utreda 

de specifika omständigheterna närmare eller att säljaren på ett eller annat sätt gjort att 

köparen har skapat tillit till säljarens uttalande om att omständigheten är oväsentlig. Och 

nej, författaren anser inte att ett uttalande från säljaren om att en omständighet är av 

mindre väsentlighet är tillräcklig för att en köpare ska kunna stödja en talan mot säljaren 

på det uttalandet om det rör en för köparen väsentlig egenskap utan det krävs att köpa-

ren i det läget haft fog för att förlita sig på uppgifterna från säljaren. Framförallt blir si-

tuationen i det här sammanhanget beroende av köparens långtgående undersöknings-

plikt. 
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8 Slutsatser 

Efter rättsfallet NJA 2007 s 86 ställdes på nytt köparens undersökningsplikt och sälja-

rens upplysningsplikt gällande faktiska fel i fastigheten mot varandra. I samband med 

domen uttrycker HD att felet är av väsentlig betydelse för köparen men HD valde att 

inte närmare utreda eller förklara vad begreppet har för innebörd eller omfång. Rättsfal-

let har sedermera diskuterats i omgångar men ingen har valt att i det sammanhanget 

närmare utreda begreppets innebörd. Till följd av detta har det här gjorts en närmare ut-

redning av begreppet.  

Till att börja med är det viktigt att poängtera att begreppet väsentlig betydelse inte på 

något sätt kan omfatta alla typer av faktiska fel som kan uppstå på en fastighet eftersom 

alla defekter som kan uppstå inte behöver vara av tillräcklig väsentlighet för köparen el-

ler för själva köpet. Samtidigt måste en köpare vara medveten om att en fastighet till 

följd av tidigare användande kommer vara behäftat med vissa fel. Ser man vidare på 

själva ordvalet i begreppet går det av det att utläsa att det ska röra sig om ett fel som är 

av väsentlighet för köpets genomförande.  

Det finns ett flertal faktorer som påverkar vad som de facto är av väsentlig betydelse för 

en enskild köpare av en fastighet. Naturligtvis inverkar de vanliga omständigheterna 

som fastighetens ålder, tidigare användning, geografiska läge, material, renoveringar 

m.m. i en objektiv bedömning av vad som är rimlig standard för den aktuella fastighe-

ten. Att närmare precisera vad rimlig standard innebär i ett större perspektiv är i stort 

sett omöjligt eftersom bedömningen om rimlig standard måste genomföras med tanke 

på den faktiska fastigheten i fallet. Utöver detta finns det ytterligare ett par kriterier som 

är av intresse för begreppet som är mer kopplade till parterna och får en mer subjektiv 

karaktär. I den här av avvägningen kan parternas specifika kunskaper, ett tilltänkt an-

vändningsområde för köparen eller specifika uttalanden från säljaren eller köparen som 

inverkar på köpet tas i beaktande.  

För att en köpare ska ha möjlighet att åberopa att ett fel är av väsentlig betydelse för 

denne krävs det att köparen är i god tro om felet vid köpet eller åtminstone om felets 

faktiska inverkan på fastigheten. Samtidigt måste det ställas upp ett krav på att det aktu-

ella felet verkligen var avgörande för köpet och att vetskap om detta hade lett till ett an-

nat slut på affären och felet måste vidare inverka på köparens direkta användande av 
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fastigheten eller på egenskaper som köparen specifikt efterfrågat. Av detta följer att fel 

som inte direkt påverkar köparens användande av fastigheten eller vars vetskap inte 

hade medfört att köparen hade avstått från köpet inte är tillräckligt väsentliga för att 

vara omfattade av begreppet. Utöver detta bör det enligt författaren ställas krav på att 

felet kraftigt påverkar fastighetens kärnegenskaper eftersom det i annat fall kan vara 

svårt att hävda att felet är så pass väsentligt att det är avgörande för köpet som sådant.    

Medan det för köparen krävs att denne är i god tro om felet krävs det för att köparen ska 

kunna stödja en talan på att felet är av väsentlig betydelse att säljaren samtidigt varit i 

ond tro om felet. I annat fall synes det enligt författaren vara orimligt att ålägga säljaren 

ett så pass strängt ansvar för det påstådda felet. Här blir det naturligt att göra en avväg-

ning av vad säljaren borde vetat och måste ha vetat. 

Det viktiga vid bedömning av om ett fel är av väsentlig betydelse för är således parter-

nas vetskap om felet eller omständigheten och dess inverkan på fastigheten. Även krite-

rier om en rimlig standard och fastighetens kärnegenskaper bör tillmätas stor vikt vid 

bedömningen av begreppets omfång. Uttalanden och utfästelser från parterna kan enligt 

författarens mening endast tillmätas begränsat intresse för begreppet som sådant efter-

som uttalanden och utfästelser framförallt påverkar undersökningsplikten och upplys-

ningsplikten och således inte direkt påverkar det enskilda begreppets omfång och krite-

rier. Uttalanden och utfästelser kan dock påverka innehållet i de olika kriterierna av be-

greppet. Slutligen är det viktigt att tänka på att det inte går att ge en exakt bild av be-

greppets omfång och inverkan på köparens undersökningsplikt och säljarens upplys-

ningsplikt eftersom begreppets omfång och innebörd varierar stort beroende på den ak-

tuella fastigheten och de inblandade parterna. En närmare utredning av varje enskilt kri-

terium kontra parternas plikter måste istället göras från fall till fall.  
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