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Abstract 

The risk for loss or damage of sold goods in Swedish contract law is distributed between 

the parties to the contract. The seller is accountable for anything that damages the product 

until it has been delivered, and the buyer is obligated to pay the price even if the goods 

has been lost or damaged after the point where the risk is passed over to the buyer. The 

rule is derived from the Sales of Goods Act, and can be found in other areas of Swedish 

contract law as well. However, that risk does not necessarily include the risk of a change 

in standards or regulation that could have an impact on the conformity of the sold goods, 

and therefore on the contractual relationship and the obligations of the parties. This thesis 

investigates which one of the contractual parties that carries the risk for a change in 

standards. The use of the term change in standards is setting a broad target for the thesis. 

The purpose of setting a wide target is not because it is easier to hit but rather because it 

would otherwise be hard to draw any sufficiently certain conclusions, and since the 

generality of contract law principles suggests coherent solutions all over the law of 

contracts. However, since the extent of this thesis is limited by space, the author has 

chosen to focus on situations where a change in standards could entail that a previously 

acceptable performance becomes a breach of contract, specifically when the goods fail to 

be in conformity with a new interpretation of the contract or the buyers justified 

expectation regarding the contractual subject. Internal changes to a contractual 

relationship is easier to deal with. When a change in standards from an external source 

takes place, it gets more interesting, since external standards can have an impact on how 

the internal obligations are to be understood. 

The thesis reveals that a simple answer is hard to find. There are several intricate variables 

which dictate where the risk of changes in standards lies. The variables are dynamic and 

one of the findings of this thesis is that there is not a predetermined hierarchy amongst 

them. Many court rulings, many types of contract and the various legislative reasons 

behind contract legislation have been investigated to gain insight into this problem. Even 

if no simple answer is to be found, there are certain reoccurring circumstances that could 

help define the risk for a change in standards. Some of them are based on the type of 

contract, and how the type of contract affects what the buyer typically can define as 

justified expectations of the purchase. Whether the contractual relationship has a skewed 
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balance of strength is one aspect. One of the most important aspects of who carries the 

risk for change in standards is what the change implies. This variable itself probably has 

a greater significance than whether the originator of the change has a high rank of 

authority or in what form the change takes. One example to prove the substance of this 

claim is that the risk of changes in standard that suddenly defined current situations as a 

health hazard, was to be carried by the seller, even though the purchase and delivery 

happened two years prior to the change, and the change in standards was a non-binding 

recommendation, not aimed for the parties to a contract of sale. Building methods that 

were part of well-established industry practice has been discovered to be a risk for 

substantial damages to houses, well after the houses were finished. In some cases, the 

seller had to carry the risk, in some cases the buyer. The fact that the established industry 

practices were in accordance with public law does not always carry most weight when 

determining who should bear the risk for the event.  

The author investigates and discusses several different situations to see what similarities 

or differences there may be between them. Nearby principles and institutes are also 

investigated to see if they could have a bearing on these matters, such as core properties 

(Sw.: kärnegenskaper) and development mistakes (Sw.: utvecklingsfel). 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Avtalsförhållanden regleras av både partsinterna och partsexterna normer. De partsinterna 

normerna disponerar avtalsparterna över. Partsexterna normer är sådana som tillkommit 

genom annan än avtalsparterna, till exempel lagstiftaren och myndigheter. Sådana normer 

kan bestå av bland annat offentligrättsliga krav eller branschpraxis. Det är dock oklart i 

vilken utsträckning partsexterna normer kan ha tillbakaverkande effekt för bedömningen 

av en prestations avtalsenlighet. I uppsatsen riktas intresset mot vilken av parterna i ett 

avtal som bär risken för normförändringar efter avtalsingåendet. Ska exempelvis en 

säljare bära ansvaret för att varan motsvarar offentligrättsliga krav och regler endast fram 

till avtalstidpunkten, eller kanske ända fram till varan avlämnats, eller kanske till och med 

efter avlämnandet? Det går att anlägga olika grundläggande principiella perspektiv på 

detta problem. Ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv kan tala för att de normer som gällde 

vid avtalstidpunkten är ensamt avgörande. Ett kontraktsrättsligt, och särskilt 

konsumenträttsligt, perspektiv kan tala för att säljaren ska bära risken fram till 

avlämnandet eller en senare tidpunkt.  

I uppsatsen konstateras att ett entydigt svar är svårt att hitta. Exempelvis har Högsta 

domstolen (HD) avgjort tvister där fuktskador uppstått till följd av för tiden vedertagna 

konstruktioner som senare har visat sig innebära en stor risk för omfattande skador. HD 

har i vissa fall slagit fast att köparen inte kan räkna med annat än att den byggnorm som 

gällde vid tiden för uppförandet har följts, även om denna norm senare visat sig vara 

olämplig, medan köpare i andra fall haft rätt att räkna med en viss funktionsduglighet 

snarare än att tidigare gällande partsexterna normer efterlevts. HD har – utöver de nu 

nämnda fallen – flera andra gånger prövat frågan om fel i prestation i situationer där en 

normförändring skett efter avtalsingåendet. Fallen har ofta primärt behandlat andra frågor 

än vem som bär risken för normförändringar men problemet återfinns i samtliga. I fallen 

har naturagäldenärens prestation sålts eller till och med utförts inom ramen för normer 

som gällde vid avtalsingåendet eller utförandet. Nya, strängare, normer har tillkommit 

därefter och detta faktum har i olika grad diskuterats i rättsfallen.  
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Regler om riskens övergång och tidpunkten för felbedömningen återfinns i 

lagbestämmelser om köp av lös och fast egendom samt konsumenttjänster. Dessa regler 

gäller för avtalsprestationens skick vid den relevanta övergångstidpunkten, men träffar 

med säkerhet endast prestationens fysiska skick och mängd. Genom praxis har också 

utvecklats principer om någon part borde ha haft försäkring för den inträffade händelsen, 

vilket också det är en form av riskreglering. Däremot är rättsläget för vem som bär risken 

för normförändringar efter avtalsingåendet alltjämt mera oklart. 

Med normer kan man mena olika saker. I denna uppsats betraktar författaren som normer 

inte bara offentligrättsliga föreskrifter rörande utformningen av produkter och andra 

prestationer, utan varje extern bedömningsgrund, till exempel fackmässighetskrav och 

branschpraxis. Kan exempelvis bruket av en byggmetod som vid tiden för uppförandet 

var allmänt accepterad i branschen och förenlig med offentligrättsliga krav anses utgöra 

avtalsbrott när metoden senare bedöms vara olämplig?  

 

1.2 Syfte och problemformuleringar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att fastställa vem av avtalsparterna som typiskt sett bär 

risken för normförändringar som inträffar efter avtalsingåendet. Därtill är en central 

uppgift att försöka identifiera eventuella undantag från utgångspunkten, och vad som 

motiverar utgångspunkten och undantagen. Kan någon sådan utgångspunkt inte 

fastställas, exempelvis för att frågeställningen är alltför komplex att ens uttala tumregler 

om, ska åtminstone bedömningskriterier identifieras. 

Åtskilliga frågor anknutna till fel undersöks. Bär naturagäldenären risken för att någon 

norm som påverkar avtalsenligheten skärps, antingen genom en ändring eller genom 

införandet av en ny norm? Kan en privatsäljare förväntas svara retroaktivt om relevanta 

normer förändras eller kan sådan negativ retroaktiv effekt kanske bara drabba 

näringsidkare i konsumentförhållanden? Är det enbart normer i högre eller lägre ställning 

i normhierarkin som kan medföra att en vara eller annan prestation, som inte avvikit från 

befintliga normer, senare anses vara behäftad med fel? Kan en förändring av 

branschpraxis innebära att den part som följt den vid avtalsingåendet eller vid 
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uppfyllelsen gällande branschpraxisen har gjort sig skyldig till avtalsbrott? Kan en 

objektivt bestämbar tidpunkt definieras där riskförskjutningen för normförändringar sker, 

eller är tidpunkten underkastad omständigheterna i de enskilda fallen? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet och besvara problemformuleringarna krävs att gällande rätt 

undersöks. Därför krävs studier av de rättskällor som reglerar avtalsrätten.1 För arbetets 

tillförlitlighet måste det som anförs förankras i rättskällorna inom ramen för 

rättskälleläran. Till de svenska rättskällorna räknas lagar, författningar, förarbeten, praxis, 

sedvana och rättsvetenskaplig litteratur.2 Rättskälleläran är dynamisk och används olika 

beroende på vilket rättsområde som aktualiseras. Sedvana är exempelvis en rättskälla som 

kan vara avgörande på civilrättens område, medan den spelar en mindre roll på 

offentligrättsliga områden.3 Författaren kommer i sökandet efter gällande rätt främst 

använda sig av följande rättskällor. 

Lagstiftningen för många avtalstyper är ofullständig eller obefintlig. Lagstiftningen och 

tillhörande förarbeten som finns är en naturlig utgångspunkt för uppsatsen. För att lösa 

juridiska problem som uppstår på oreglerade områden tillämpas emellanåt laganalogier 

från närliggande områden och allmänna kontraktsrättsliga principer.4 Allmänna principer 

brukar inte räknas upp som en rättskälla, troligen för att de går att identifiera i samtliga 

andra rättskällor, men erkänns tveklöst i den svenska rättskälleläran. De allmänna 

kontraktsrättsliga principerna kan konstrueras av uttryck i befintlig reglering eller 

analogier från systematiskt närliggande regelverk när analogikällan är lämplig att tillämpa 

även på andra avtalstyper.5 Till de som finns nedtecknade hör exempelvis 

hävningsinstitutet. Hävning på grund av motpartens väsentliga avtalsbrott återfinns bland 

                                                 

1 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 21. 
2 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 21. 
3 Hellner, Rättsteori s. 112. 
4 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 23. 
5 Hellner, Rättsteori s. 110 f. 
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annat i köplagen6 men är giltigt för en mängd avtalstyper,7 om inte alla. Ett annat tydligt 

exempel är reglerna om enkla skuldebrev i skuldebrevslagen, som tillämpas på fordringar 

i allmänhet.8 HD kan också skapa allmänna principer genom dess domar. Det är inte helt 

enkelt att veta när en analogi kan göras, eller när en rättsregel i ett specifikt system ger 

uttryck för en allmän princip. Det är däremot klart att det finns utrymme för både 

analogier och allmänna principer inom avtalsrätten.  

Rättsfall kommer att ligga i förgrunden eftersom syftet inte kan uppnås utan noggrann 

analys av praxis. HD:s lösningar på rättsliga problem blir vägledande för 

rättstillämpningen i övrigt, och tidigare domar från HD används frekvent som referenser 

i nya domar för att tydligt förankra prövningarna på ett förutsebart sätt. HD:s domar är 

inte formellt bindande, men är vägledande för övrig rättstillämpning.9 I praktiken följs 

därför HD:s domar som om de vore bindande. Rättsfallsanalysen kommer i den mån det 

är möjligt att jämföras med de mer statiska rättskällorna lagar och förarbeten för att 

försöka skapa en tydlig bild av rättsläget, tillsammans med relevant litteratur. Lagstiftning 

och förarbeten är statiska i den bemärkelsen att nya lagar som ersätter gamla inte sällan 

använder de äldre lagarna och förarbetena som tolkningsunderlag. Ett sådant exempel är 

den köprättsliga lagstiftningen där den gamla köplagen från 1905, på vilken den nyare 

från 1990 bygger, använts som underlag för att förstå den nya lagen. Till hjälp för att tolka 

rättsfallen kommer den rättsvetenskapliga litteraturen användas genomgående för stöd 

eller jämförelse i den rättsliga argumentationen i den mån sådan förs, inte minst på grund 

av att rättsfall ofta kommenteras där. Uppsatsens fokus på rättsfallsanalys innebär en 

viktig del i sökandet efter gällande rätt. Det ska inte förväxlas med en empirisk studie av 

enbart rättsfall eftersom det skulle innebära att metoden blir en annan. Om materialet kan 

sägas att en övervägande del av den praxis som analyseras finns på kontrakträttens 

område. Majoriteten av fallen handlar om fastighetsköp och entreprenad. Dessa 

                                                 

6 KöpL 25 §. 
7 Hellner s. 147. 
8 Hellner, Rättsteori s. 111. 
9 Hellner, Rättsteori s. 94. 
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avtalstyper är inte ett aktivt val utan ett resultat av att materialet på området är 

knapphändigt. 

Risken med rättsfallsanalys som verktyg för att konstatera förändringar i tidigare gällande 

rätt är det grundläggande problemet att rättsfallen återspeglar faktiska tvister med 

individuella omständigheter. I rättsfallen som aktualiseras i uppsatsen framstår 

situationerna ibland som liknande, men domsluten skiljer sig åt. Innan slutsatser dras om 

rättsläget på grund av domarna måste omständigheterna åtminstone nämnas för att utreda 

hur allmängiltig domen är.10 Man kan normalt inte använda ett vägledande avgörande på 

ett område där det finns flera domar.11 Jämte risken för att dra för långtgående slutsatser 

av HD:s domar finns också en risk att inte dra tillräckligt långtgående slutsatser. Det är 

till exempel inte nödvändigtvis så att en rättsfråga som behandlas i en dom utan att 

nämnas i rubriken av den anledningen inte blir vägledande.12 I uppsatsen blir detta särskilt 

relevant eftersom rättsfrågorna i rättsfallen som används inte primärt handlar om risken 

för normförändringar. 

Avtalet kan kategoriseras som en primär rättskälla mellan avtalsparterna.13 Avtalet 

innehåller partsinterna normer. Domstolen har vid tvister att beakta avtalets innehåll och 

får inte ändra innehållet eller åsidosätta avtalsvillkor ex officio i kommersiella 

avtalsförhållanden, medan en ogiltigförklaring av ett avtalsvillkor som är oskäligt måste 

ske ex officio i konsumentförhållanden.14 Avtal får däremot fyllas ut av domstolen om 

tvistefrågan inte regleras av avtalet. Avtalet har en central roll i felbedömningen av 

prestationer. Faktiska avtal mellan faktiska parter är inte av största intresse för uppsatsens 

vidkommande, eftersom avtalsvillkoren inte sällan är individuellt utformade och bara 

tillämpliga mellan parterna. Däremot kan HD:s utfyllning och tolkning av avtal visa sig 

vara intressanta och mer allmängiltiga. 

                                                 

10 Strömholm s. 503 f. 
11 Hellner, Rättsteori s. 104. 
12 Hellner, Rättsteori s. 103 f. 
13 Se t.ex. Ramberg & Ramberg s. 26 f. 
14 Jfr C-243/08, Pannon GSM, C-137/08, Pénzügi Lízing Zrt., C-618/10, Banco Español de Crédito. 
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Även andra partsexterna normer kommer att ha betydelse för uppsatsen. Partsexterna 

normer kan komma att påverka avtalet eller vad köparen haft fog att förvänta sig, och 

därmed hur prestationerna bedöms. Inom kontraktsrätten är regler ofta dispositiva och 

viker mot avtal, partsbruk och bindande sedvana.15 Alla normer har inte samma auktoritet, 

och det är inte alltid självklart i vilken grad de är bindande eller inte. Vissa normer, 

avtalsvillkor, skapas av parter som normalt inte har ställning som rättsbildare i strikt 

mening, andra normer skapas av organ som i och för sig har en rättsbildande makt, men 

utan att normen avses vara rättsligt bindande.16 Det är inte heller självklart vilken 

inställning domstolen ska ha till den här typen av normer.17 Branschpraxis och sedvana 

klassificeras ofta som privat rättsbildning. Med privat rättsbildning avses att en bransch, 

eller ett avtalsförhållande, över tid har hanterats på liknande sätt. För att en branschnorm 

ska verka bindande såsom handelsbruk krävs normalt att normen är etablerad och att 

parterna i branschen i allmänhet upplevt att normen är bindande. Det ställs höga beviskrav 

för påståenden om handelsbruk. Man kan notera en glidande skala i den rättsliga 

relevansen av branschvanor. Inte endast handelsbruk har betydelse för rättsliga 

bedömningar, utan branschvanligt beteende kan också påverka vad som ska anses vara 

fackmässigt eller oaktsamt. Ett exempel är att byggbranschen i Sverige fram till mitten 

på 2000-talet använde sig av enstegstätade fasader. Den typen av branschpraxis är i sig 

inte bindande för den enskilda entreprenören som lika gärna kan använda sig av någon 

annan (godtagbar) metod. Sedvanan, eller branschpraxis, påverkar som utgångspunkt 

avtalsinnehållet enbart genom sin existens förutsatt att den uppnått en viss grad av 

erkännande och acceptans inom branschen.18 Branschpraxis kan därför sägas vara en typ 

av norm som påverkar vad som anses ha avtalats.  

En annan typ av norm vars betydelse är mer svårdefinierad är rekommendationer och råd. 

Normen kan ha sitt ursprung i olika källor. Särskilt myndighetsrekommendationer kan 

uppfattas vara i hög grad auktoritativa. Rekommendationer och råd är dock inte juridiskt 

                                                 

15 Se tex. KöpL 3 §, se även Ramberg & Ramberg s. 28 f. 
16 Jfr Van Der Sluijs, J. Soft-law reglering av försäkringsrätten. JT 2010–11 s. 296 ff. 
17 Westberg, P. Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade 

standardvillkor. JT 2000–01 s. 349 f. 
18 Prop. 1988/89:76 s. 66. 
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bindande. Trots att rekommendationer och råd inte är bindande kan de med största 

säkerhet få avgörande betydelse vid bedömningen av en prestation.19  

Det finns även andra typer av normer som är bindande. Exempelvis kan nämnas CE-

certifiering. Det finns krav på att vissa varor ska vara CE-certifierade för att säljas, vilket 

framgår av lag. CE-certifieringen är en självständig norm som uppställer vissa krav på en 

produkt. Den typen av normer ändras inte sällan och nya krav ställs i ändringarna.  

Rättsvetenskaplig litteratur kommer att användas genomgående i uppsatsen. Litteraturens 

rättskällestatus har ifrågasatts, men har sedan senare delen av 1900-talet fått allt starkare 

status, inte minst på grund av att den ofta refereras i HD:s domar.20 Den svenska 

rättstraditionen innebär knappast ett flitigt användande av den rättsvetenskapliga 

litteraturen som referensmaterial, utan har traditionellt lutat sig mot offentligt material. 

Trots det ska litteraturens roll inte förminskas. Användandet av läroböcker i 

juristutbildningen som formar jurister som senare ska tillämpa och skapa rätten bidrar till 

ett starkt inflytande, samtidigt som lagstiftaren i lagstiftningsprocessen får antas använda 

sig av litteraturen som stöd för det som senare blir material av mera officiell karaktär.21 

Vissa verk, särskilt de som ofta används som underlag för offentligt material värderas 

högre än andra. Vissa rättsvetare åtnjuter särskild auktoritet varför deras uttalanden väger 

tungt.22 I uppsatsen kommer litteraturen användas för att inhämta stöd för det som 

framförs.  

Slutligen ska nämnas att sakens natur kan spela in som bedömningsfaktor.23 Sakens natur 

ligger systematiskt närmare allmänna rättsgrundsatser än övriga normer, men för 

uppsatsens vidkommande passar den in här. I svensk rätt finns traditionen att inte ange 

sådant som är självklart. Exempelvis finns ingenstans i lag angivet att den allmänt 

godtagna grundsatsen om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, ska gälla.24 Ändå är 

                                                 

19 Se t.ex. NJA 1986 s. 670 I. 
20 Strömholm s. 395. 
21 Strömholm s. 509 f. 
22 Strömholm s. 196 ff. 
23 Hellner, Rättsteori s. 116 ff. 
24 Se t.ex. Ramberg & Ramberg s. 29 f. Däremot anges, för att klargöra undantaget, att skuldebrev är 

bindande, Skuldebrevslag (1936:81) 1 §. 
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den som utgångspunkt självklar inom avtalsrätten. Sakens natur kan användas för 

argument som inte går att förankra i någon annan rättskälla. Exempelvis kan det vara 

naturligt att risken för en normförändring som påverkar köparen bärs av köparen, medan 

risken för en normförändring som drabbar säljaren bärs av denne. Det är svårt att närmare 

precisera innebörden av sakens natur eller hur man med juridisk argumentation åberopar 

sakens natur.  

Sammanfattningsvis innebär sökandet efter gällande rätt genom analys av de relevanta 

rättskällorna att det är den rättsdogmatiska metoden som används. Rättsfallsanalysen, 

som visserligen dominerar i denna uppsats, är enbart en av många ingredienser 

nödvändiga för att komma fram till gällande rätt. Rättsfallsanalysen sker i ljuset av de 

ovan beskrivna rättskällorna. I den genomgående analysen kommer systemet granskas 

kritiskt. Avslutningsvis lämnas förslag de lege ferenda, inte nödvändigtvis genom lag 

utan genom annan reception i rättssystemet.25 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar enbart svensk rätt. Utländska eller transnationella inslag behandlas 

i den mån det bedöms kunna ge vägledning för bedömningen av svensk rätt eller på annat 

sätt berika förståelsen av problemområdet. Författaren har inte några komparativrättsliga 

ambitioner med arbetet. Situationer där avtal uttryckligen reglerar ett efterföljande ansvar 

för normförändringar kommer inte att behandlas som ett problem men möjligheten 

kommer att diskuteras, detsamma gäller garantier.   

Risken för normförändringar är ett oerhört stort ämne och innehåller många andra 

rättsliga frågeställningar än den om prestationers avtalsenlighet. Det finns alltid en risk 

för såväl förutsedda som oförutsedda händelser. Den risken måste på något sätt fördelas 

mellan parterna. Som exempel kan nämnas mervärdesskatt. Skatt är en känslig politisk 

                                                 

25 Jfr dock Fahlbeck, R. Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och den lag som bör 

införas. JT 2016–17 s. 526 ff. 
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fråga och skattesatser förändras därför relativt ofta. Vilken av avtalsparterna står risken 

för att mervärdesskatten höjs eller sänks mellan avtalsingåendet och fullgörelse om 

ingenting framgår av avtalet? Ett annat exempel är handelsblockader. Vilken av 

avtalsparterna i en kommersiell relation mellan en svensk och en iransk part bär risken 

för att en handelsblockad plötsligt införs från något av landen? Enbart dessa två exempel 

kräver åtminstone både skatterättsliga och folkrättsliga utredningar, varför ämnet måste 

avgränsas. Åtskilliga andra problem och exempel finns där andra rättsområden 

aktualiseras. På grund av ämnets storlek finns risk för att uppsatsen inte analyserar varje 

potentiellt problem tillräckligt. Av den anledningen har författaren valt att rikta det 

huvudsakliga intresset mot avtalsbrott, och fel. Det kontraktsrättsliga felet är ett typiskt 

avtalsbrott. Det kan i sig medföra att uppsatsen får en giltighet utöver just fel, eller 

åtminstone kan ge viss vägledning i vilka överväganden som kan göras för övriga rättsliga 

problem. Uppsatsens allmänna giltighet kommer att diskuteras särskilt i det avslutande 

kapitlet. 

Inom uppsatsen ligger fokus på faktiska fel – till rättsliga fel och rådighetsfel ägnas inget 

särskilt utrymme. Viss argumentation om rådighetsinskränkningar kan dock visa sig 

viktig för vägledning i bedömningen om riskens övergång. Uppsatsens fokus ligger på 

momentana avtal som innehåller positiva förpliktelser.26 Även andra avtalstyper kommer 

att förekomma i uppsatsen för att jämföras och diskutera likheter och skillnader. De 

övriga avtalstyperna kommer däremot inte att utredas särskilt, eftersom de centrala – 

typiskt sett enklare – frågorna är komplicerade nog. 

 

1.5 Disposition 

I det följande kapitlet läggs grunden för undersökningen om någon utgångspunkt kan 

antas gälla för vem av parterna som bär risken för senare normförändringar, och vilken 

denna i så fall skulle vara. I kapitlet analyseras också felbegreppet, tidpunkten för 

felbedömning och hur den förhåller sig till risken för normförändringar. I kapitel 3 utreds 

                                                 

26 Se avsnitt 2.2.2. 
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risken för normförändringar genom en tematisk indelning. Kapitlet delas in i särskilda 

avtalstyper och situationer för att illustrera de problem som uppstår. I det sista kapitlet 

analyseras och sammanfattas de föregående kapitlen i diskussionsform. 
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2 Rättsliga utgångspunkter 

2.1 Retroaktivitet och rättssäkerhet 

I en rättsstat är legalitetsprincipen viktig och en av grundbultarna är förbudet mot 

retroaktiv strafflagstiftning.27 Denna uppsats behandlar inte straffrätt eller offentlig rätt i 

övrigt men förbudet saknar inte relevans för förståelsen av retroaktivitet på 

förmögenhetsrättens område. Ett förbud mot retroaktiv normtillämpning existerar inte på 

förmögenhetsrättens område men en stark presumtion mot sådan tillämpning finns. I 

förarbetena till en grundlagsändring diskuterades möjligheten att utvidga förbudet mot 

retroaktiv strafflagstiftning till att bli ett generellt förbud mot all retroaktiv lagstiftning.28 

Både i utredningen och propositionen togs avstånd från en sådan utvidgning, men det 

underströks att retroaktiv lagstiftning måste ha karaktär av ren undantagsföreteelse och 

att särskilt tunga skäl i sådana fall skulle krävas. Att det inte finns ett faktiskt förbud mot 

retroaktiv normtillämpning innebär att det inte finns något principiellt hinder mot att 

normer kan få retroaktiv verkan. Riskfördelningen mellan avtalsparter för sådana 

normförändringar är inte på något vis självklar. Det saknas omedelbara skäl för att påstå 

att samma princip inte skulle gälla för andra normer än lagregler, även om detta måste 

utredas närmare. Riskens övergång på penninggäldenären (betalaren, köparen) vid 

avtalsingåendet, eller senare, är därför inte någonting naturagäldenären kan förutsätta 

med stöd av legalitetsprincipen eller någon annan konstitutionell norm. Det finns däremot 

ett allmänt önskemål om att rättstillämpningen ska vara förutsebar, vilket medför ett visst 

motstånd mot retroaktiv normtillämpning. 

 

                                                 

27 RF 2:10 1 st. 
28 Prop. 1975/76:209 s. 125 f. och SOU 1975:75 s 157 ff. 
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2.2 Avtalet 

2.2.1 Allmänt 

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Typiskt sett innehåller ett 

avtal åtminstone en naturaprestation och en penningprestation. Naturaprestationen kan 

vara att överlåta egendom eller utföra en tjänst och penningprestationen innebär betalning 

för naturaprestationen. Vid någon tidpunkt bestäms avtalet till sitt innehåll, vid en annan 

avslutas avtalsförhållandet och någonstans inträder också en brytpunkt där risken för att 

avtalsföremålet försämras går över på den andra avtalsparten.  

Händelser efter avtalsingåendet kan påverka avtalet. För vissa händelser finns ibland en 

reglering för att bestämma vem av parterna som bär risken för det inträffade. Inom den 

för kontraktsrätten centrala köprättens område kan nämnas att om risken för varan har 

gått över på köparen är köparen skyldig att betala för varan om den förstörs och det inte 

är säljarens fel.29 Om en blixt slår ner i varan ligger det normalt utanför säljarens kontroll, 

och säljaren har inget ansvar för varans försämring. Det är ett exempel på riskreglering. 

Det kan däremot inte med säkerhet sägas att riskens övergång gäller för 

normförändringar.30  

Mycket har skrivits om när och hur ett avtalsförhållande uppstår och gränsdragningarna 

mellan det prekontraktuella stadiet och det kontraktuella stadiet.31 Även det 

postkontraktuella ansvaret har behandlats men det är svårt att ange när detta inträffar, och 

det är svårt att generellt bedöma betydelsen av att ett rättsförhållande har upphört eller 

inte har upphört. Ingen lagregel eller annan bestämmelse tar sikte på att reglera när ett 

avtalsförhållande är till fullo avslutat. För uppsatsens vidkommande är det emellertid inte 

nödvändigt att analysera frågan djupare. Problemet med rättsförhållandets upphörande 

har framför allt betydelse för varaktiga avtalstyper. Problemet ignoreras inte, men är 

heller inte centralt för uppsatsens huvudtema.    

                                                 

29 KöpL 12 §. Se även Håstad s. 42. 
30 Se nedan 2.4. 
31 Se t.ex. Ramberg & Ramberg kap. 4–5 och Adlercreutz kap. 3–4.  
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2.2.2 Olika avtalstyper 

En distinktion finns mellan momentana och varaktiga avtal. Med momentana avtal avses 

avtal som innebär att naturaprestationen är koncentrerad till en särskild tidpunkt.32 Ett 

köp av en tröja i butik är ett typiskt exempel. Avtalet består enbart av avlämnande av en 

vara och en samtidig betalning av varan.33 Prestationernas samtida utväxling – Zug um 

Zug – är standarden vilket framgår av köplagen.34 Varaktiga avtal är sådana som löper 

över tid. Några exempel är samarbetsavtal, hyresavtal och avtal om immateriella tjänster. 

Dessa avtal innebär avtal där avtalsförhållandet i teorin kan bestå för all framtid,35 och 

naturaprestationen inte är koncentrerad till en särskild tidpunkt, utan sker över tid.36 

Varaktiga avtal kan vara tidsbestämda eller sägas upp, även om ingenting i avtalet reglerar 

uppsägning. De avtalstyper som främst kommer att diskuteras i uppsatsen är momentana 

avtal med positiva förpliktelser.37  

 

2.2.3 Avtalsinnehåll 

Avtalets parter disponerar över avtalet.38 Det innebär att parterna är fria att komma 

överens om de villkor som ska gälla mellan dem. Avtalet är det verktyg som kan reglera 

allt mellan parterna, även om det är svårt att i praktiken åstadkomma ett avtal som reglerar 

                                                 

32 Hellner s. 25. 
33 Att köparen får kredit och betalningen sker senare har ingen betydelse för klassificeringen av avtalet som 

momentant.   
34 Om man läser KöpL 10 § och 49 § tillsammans. Denna samtidighet framgick tydligare i 1905 års KöpL 

14 §: ”Säljaren vare berättigad att hålla godset inne, till dess köpeskillingen gäldas och köparen att innehålla 

köpeskillingen, till dess godset hålles honom till handa.” Zug-um-Zug är inte standarden vid köp av fast 

egendom. Se Hellner, Särskilda avtal s. 50. 
35 Jfr NJA 1946 s. 679. Det har påpekats för mig att även momentana avtal kan bestå för all framtid, om till 

exempel säljaren inte fullgör och köparen kräver fullgörelse med tillräckligt täta mellanrum.  
36 Hellner s. 26. 
37 Det finns också avtal som innebär negativa förpliktelser, där avtalsparterna ska låta bli att utföra något. 

Ett avtal som innehåller negativa förpliktelser upphör att gälla när skyldigheterna upphört, även om avtalet 

i sig kan gälla för kortare tid. (Se Blomkvist, C. & Gorton, L. Gäller avtal trots att de upphört? JT 2015–16 

s. 893 ff.). Negativa förpliktelser som inträder efter avtalets löptid eller hävning har vanligen en avtalad 

löptid, till exempel två år. Det är förstås möjligt att avtala om i princip evig tid (eller väldigt lång tid) men 

villkoren riskerar då att bedömas som oskäliga. Grunden för oskäligheten är AvtL 36 §. Jfr Preskriptionslag 

(1981:130) 12 §. Skäligheten har att göra med den negativa förpliktelsens natur. Konkurrensförbud kan 

exempelvis antas gälla under relativt kort tid medan exempelvis tystnadsplikt kan tänkas gälla längre. 
38 Se Adlercreutz s. 163. 
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alla tänkbara händelser. Exempelvis kan det vara svårt att förutse att en partsextern norm 

som förskjuter förutsättningarna för avtalet kommer att inträda efter avtalsingåendet. Det 

är dock fullt möjligt att genom avtalet reglera vem som bär risken för normförändringar, 

något som ibland förekommer.39 

Vad är avtalets innehåll? Det enkla svaret är att den gemensamma partsviljan motsvarar 

innehållet i avtalet.40 Den gemensamma partsviljan är en teoretisk modell som är 

svårfångad i praktiken. I ett lyckat avtalsförhållande där prestationer utförs lojalt och 

problemfritt från båda parters håll är det enkelt att fastslå en gemensam partsvilja, men 

de lyckade situationerna är sällan rättsligt intressanta. I mindre lyckade 

avtalsförhållanden är det svårare att definiera en gemensam partsvilja eftersom parterna 

tydligen har olika partsviljor om tvist uppstår. Utgångspunkten för vad som ska utgöra 

avtalsinnehåll är vad som har kommits överens om vid tidpunkten för avtalsingåendet.41 

Avtalets parter kan givetvis modifiera den gemensamma partsviljan efter avtalsingåendet 

eftersom de själva disponerar över avtalet. Att partsviljan är gemensam innebär att den 

inte med bindande verkan kan förändras ensidigt. Det är dock möjligt att som avtalspart 

acceptera motpartens förslag genom konkludent handlande eller passivitet i vissa fall.42  

Den bästa möjligheten att införa nya avtalsvillkor efter avtalsingåendet erbjuds innan 

någon part påbörjat sin prestationsfullgörelse. Det är inte ovanligt att det inträffar, och 

det är särskilt vanligt vid användandet av standardavtal. Standardavtal innebär i princip 

sådana villkor som inte är individuellt förhandlade.43 Avtalet tar normalt form genom att 

en beställare tar kontakt med en näringsidkare, som går med på att till exempel bygga ett 

nytt hus till beställaren. Det som individuellt förhandlas i den typ av avtal är normalt var 

huset ska byggas, när det ska vara klart, hur det ska se ut och hur mycket det ska kosta.44 

När det är avklarat, och avtal preliminärt har ingåtts, hänvisar vanligen entreprenören till 

                                                 

39 Jfr Fastighetsägarnas standardavtal för uthyrning av lokal (12B) där ett villkor förutsätter att parterna 

anger om det är hyresvärden eller hyresgästen som ska stå risken för att nya myndighetskrav m.m. införs.   
40 Se tex. Ramberg & Ramberg s. 143 samt Adlercreutz s. 163. 
41 Jfr dock Ramberg, C. Inkorporering av standardavtal. JT 2007–08 s. 717 ff. 
42 Jfr Adlercreutz s. 110 ff. 
43 Se t.ex. Adlercreutz s. 22, 31. 
44 Se Adlercreutz s. 22 f. 
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ett standardavtal, som ska gälla för uppförandet. Det finns olika metoder för att 

inkorporera standardavtal, men som regel kan sägas att näringsidkare har ett större ansvar 

att själva ta del av standardavtalet än vad konsumenter har.45 Konsumenter är därtill 

skyddade på många områden genom tvingande skyddsregler. För att vara helt säker på att 

standardavtalet inkorporeras i parternas avtal ska standardavtalstexten i sin helhet finnas 

med i anslutning till avtalet.46 I vissa branscher har branschpraxis utvecklats så att man 

förväntas veta att det tillkommer ett standardavtal, till exempel inom 

försäkringsbranschen.47 I vart fall ska det åtminstone finnas en referens till 

standardavtalet, och det ska finnas lätt tillgängligt för avtalsparten som vill ta del av det, 

till exempel på den tillhandahållande partens hemsida. 

 

2.3 Naturagäldenärens fel i prestation 

2.3.1 Allmänt 

Ett avtalsbrott innebär att en part inte presterar vad den åtagit sig.48 Det kan vara att 

prestationen blivit försenad (dröjsmål) eller att den kvalitativt avviker på något sätt (fel). 

Utgångspunkten för vad som utgör ett kvalitativt avtalsbrott är avtalsinnehållet. Avviker 

prestationen från vad parterna kommit överens om föreligger ett fel i prestationen.49 När 

det inte går att klarlägga vad som avtalats får avtalstolkning avgöra innehållet, och 

därmed huruvida avtalsbrott har begåtts eller inte. Särskilt här finns utrymme för 

branschpraxis och sedvana att användas som utfyllande tolkningsdata. Inom avtalsrätten 

finns principen om avtalsfrihet vilken har som följd att parterna är fria att avtala om vilket 

pris eller vilken kvalitet på prestationerna de önskar,50 och även prestationer som objektivt 

framstår som skeva i förhållande till varandra kan tänkas innehålla en gemensam 

                                                 

45 Se Ramberg & Ramberg s. 153. 
46 Se Ramberg & Ramberg s. 155. 
47 Se Ramberg & Ramberg s. 155. 
48 Se t.ex. Ramberg & Ramberg s. 221. 
49 Se Håstad s. 73. 
50 Se Ramberg & Ramberg s. 29 f. 
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partsvilja. Det finns därför inget objektivt kvalitetskrav som gäller exempelvis alla varor 

som säljs, utan parterna disponerar över avtalet.  

Det finns flera lagar som reglerar felansvar. Om konsumenträttens förhållande till 

kommersiella avtal och privatköp kan sägas att det inte automatiskt är lämpligt att ställa 

lägre krav på en konsument än en kommersiell part, eller att det automatiskt ställs högre 

krav på en privatperson som köper något av en annan privatperson i stället för en 

näringsidkare. En kunnig privatperson hamnar i ett bättre läge än en okunnig 

näringsidkare om båda köper en identisk vara. Resultatet av att olika lagar automatiskt 

blir tillämpliga kan därför bli olyckligt.51 Eftersom uppsatsförfattaren analyserar 

problemet för flera avtalstyper kan argument i konsumentförhållanden ibland bli 

tillämpliga på kommersiella, eller privata förhållanden och tvärt om. Det är köparens 

befogade förväntningar, utifrån köparens förutsättningar i det enskilda fallet som är 

relevant för allmängiltigheten.  

 

2.3.2 Felbedömningsnormen 

Ett faktiskt fel innebär att prestationen brister i kvalitativt hänseende.52 Relevanta regler 

om fel återfinns i köplagen, konsumentköplagen, jordabalken och 

konsumenttjänstlagen.53 Gemensamt för alla lagrummen är att egendomen är felaktig om 

den avviker från vad som avtalats54 eller om den annars avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta. Konsumenttjänstlagen uttrycker ingenting om konsumentens 

befogade förväntningar men tjänsten ska ändå svara mot vad konsumenten med fog har 

förutsatt för att inte anses som felaktig.55 Trots att köplagen innehåller en felkatalog, och 

stycket om befogade förväntningar systematiskt hamnar sist i bestämmelsen,56 är det 

                                                 

51 Kihlman s. 137 ff. 
52 Håstad s. 72. 
53 KöpL 17 §, KKöpL 16 §, JB 4:19, KTjL 9 §. 
54 Se ovan 2.3.1. 
55 Se här NJA 2015 s. 110 (s. 129 f.). 
56 KöpL 17 § 3 st,   
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köparens befogade förväntningar som är den grundläggande felbedömningsnormen.57 

Felkatalogen är inte menad att vara uttömmande.58 Den befogade förväntningen 

motsvarar vad en förnuftig köpare skulle ha förväntat sig i motsvarande situation.59 

Köplagen och konsumentköplagen går utöver det och lägger till krav på rimlig 

förpackning, enlighet med prov och modell, och egendomen ska vara ägnad för ändamålet 

som sådana varor i allmänhet används.60 Säljaren i konsumentförhållanden ska därtill 

upplysa om sådant konsumenten kan räkna med om att bli upplyst.61 Vid köp av fast 

egendom får en köpare inte som fel åberopa vad han borde ha upptäckt vid en 

undersökning av fastigheten.62 Att köparen borde upptäckt felet innebär i praktiken att 

köparen har en undersökningsplikt. Formellt är det inte en plikt eftersom underlåtenhet 

att undersöka inte resulterar i något annat än att köparen inte får åberopa brister som skulle 

ha upptäckts – men uttrycket undersökningsplikt är vedertaget och kommer att användas 

här. Undersökningsplikten är som utgångspunkt sträng mot köparen, och kan utökas eller 

inskränkas beroende på, bland annat, vad som är direkt iakttagbart för köparen och de 

uppgifter säljaren lämnat.63 Köplagen, och konsumentköplagen innehåller ingen 

undersökningsplikt, men brister köparen känt till vid köpet kan inte göras gällande som 

fel i rättslig mening.64 Köparen får inte åberopa fel som den borde upptäckt om varan 

faktiskt undersökts, eller om köparen inte undersökt varan trots säljarens uppmaning att 

göra det.65 Detsamma gäller om köparen undersökt prov på varan.66 Att köparen inte får 

åberopa brister den kände till vid köpet gäller analogt för konsumentköp, och det är 

möjligt att köparen inte heller får åberopa brister som borde upptäckts om varan 

undersökts eller om prov undersökts.67  

                                                 

57 Ramberg & Herre, Köplagen, avsnitt 5.2.7. 
58 Ramberg & Herre, Köplagen, avsnitt 5.1.1. 
59 Kihlman s. 109. 
60 KöpL 17 § 2 st. 1 p. & KKöpL 16 § 2 st. 1 p. 
61 KKöpL 16 § 3 st. 2 p. 
62 JB 4:19 2 st. 
63 Om undersökningsplikten vid fastighetsrätt se bl.a. Victorin & Hager s 143 ff. och Grauers s. 206 ff. 
64 KöpL 20 § 1 st. 
65 KöpL 20 § 2 st. 
66 KöpL 20 § 3 st. 
67 Herre & Ramberg, Konsumentköplagen, avsnitt 7.12.3. 
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Åtminstone vid köp av fast egendom finns ett visst krav på att bristen inte får vara alltför 

bagatellartad för att klassas som ett fel i rättslig mening. Med bagatellartade brister avses 

brister som inte påverkar byggnadens funktion och att kostnaden för att åtgärda bristen är 

förhållandevis låg jämfört med priset på fastigheten när den såldes. Det är svårt att veta 

var gränsen för vad som är bagatellartat ligger.68 I Ett rättsfall från hovrätten 

konstaterades att repiga fönster vars reparationskostnader understeg 1,8% av 

köpeskillingen åtminstone var för bagatellartat för att kunna utgöra ett fel.69 Omvänt kan 

anföras att rätten till prisavdrag är villkorat av att bristen är väsentlig.70 Det kan 

förtydligas att bristen inte får vara hänförlig till en kärnegenskap,71 även om det är svårt 

att tänka sig en utebliven kärnegenskap som kostar förhållandevis lite att reparera i 

förhållande till köpeskillingen.  

 

2.3.3 Garantier och kärnegenskaper 

Garantier kan lämnas om varans beskaffenhet. En garanti kan sträcka sig i princip hur 

långt som helst. Som exempel kan nämnas så kallade nöjd-kund-garantier där köparen av 

en vara får lämna tillbaka den till säljaren (motsvarande hävning av köp), enbart för att 

köparen på ett subjektivt plan inte är nöjd med varan. Det kan i och för sig karaktäriseras 

som en avtalad ångerrätt. Garantier kan också inrikta sig på att varan ska hålla under viss 

tid, eller inrikta sig på varans beskaffenhet exempelvis genom att den ska vara tillverkad 

på en viss plats, med ett visst material eller klara ett visst arbetstempo. Garantier 

möjliggör rättsföljder som inte skulle medges enbart med grund i dispositiv rätt. En 

garanti behöver inte nödvändigtvis vara uttrycklig. Någonting som i ett avtal går under 

rubriken garanti behöver inte vara en garanti, eller åtminstone inte innebära samma 

trygghet som det försäkrande ordet ingjuter hos en naturaborgenär.72 I normalt språkbruk 

                                                 

68 Jfr Hellner, Särskilda avtal s. 55 med där angivna hänvisningar. 
69 RH 2001:36 
70 Olsen, Lena. Några frågor i anslutning till fastighetssäljarens felansvar. JT 1992–93 s. 350. Jfr även Lind, 

Johan, i festskrift till Ulf K. Nordensson s. 269. 
71 Se avsnitt. 3.3.2. 
72 Se Ramberg & Ramberg s. 249 f. 
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är garanti i ett avtalsförhållande dock synonymt med utfästelse eller tillförsäkran.73 

Någonting som har benämnts som en garanti, men inte utgör en materiell garanti, kan i 

och för sig ha en inverkan på köparens förväntningar.74 Samtidigt kan någonting som en 

naturagäldenär aldrig uttalat ändå räknas in som en så kallad tyst garanti.75 

Avtalsparternas ageranden avgör tillsammans huruvida en befogad förväntning har 

uppstått hos naturaborgenären.76 Det kan också nämnas att en garanti inte påverkar 

reklamationsplikt eller preskriptionsfrister, om ingenting annat har avtalats.77 En av de 

viktigaste aspekterna med garantier för köparen är att undersökningsplikten vid fast 

egendom utsläcks.78 

Säljaren är skadeståndsskyldig för uteblivna kärnegenskaper.79 Det gäller åtminstone vid 

köp av fast egendom där det anges att köparen har rätt till ersättning om fastigheten avvek 

från vad säljaren får anses ha utfäst.80 Utfästelser om fastighetens egenskaper faller 

naturligtvis utanför det formkrav som gäller för fastighetsköp.81 En kärnegenskap är en 

egenskap som är så grundläggande att den inte måste varit föremål för diskussion i 

anslutning till köpet eller tjänsten. Ansvaret för kärnegenskaper tar sikte på att säkerställa 

köparens ställning vad gäller brister som innebär allvarliga och fundamentala avvikelser 

från normal standard.82 Några exempel framkommer av praxis. Felaktigt dragna 

vattenledningar innebar en bristande kärnegenskap.83 Riskfördelningen kan ha påverkats 

av att det rörde sig om ett nyuppfört hus.84 En fastighet där byggnaden riskerade att rasa 

ner i en älv medförde också att en kärnegenskap saknades.85 En fastighet som var hemsökt 

av råttor ansågs sakna kärnegenskapen ”frihet från råttor”.86 Sammantaget rör fallen hus 

                                                 

73 Se t.ex. Grauers s. 146. 
74 Kihlman s. 218 f. 
75 Se NJA 2001 s. 309. 
76 Se Ramberg & Herre avsnitt 5.1.1 (st. 7). 
77 Se Hellner s. 110 f. 
78 Ramberg, Jan, Fastighetssäljarens garantiansvar, i Skrifter till Anders Victorins minne (passim). 
79 Kihlman s. 42 f. 
80 JB 4:19. 
81 Framgår av ordalydelsen, se även Grauers s. 146. 
82 Jfr NJA 1978 s. 307. 
83 NJA 1978 s. 307. 
84 Kihlman s. 264. Jfr nedan 3.3. 
85 NJA 1989 s. 117. 
86 NJA 1976 s. 217. Säljaren ansågs i princip vara skadeståndsskyldig men undvek skadeståndsansvar 

genom en friskrivning. Se även Kihlman s. 262 f. 
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på fastigheter som var avsedda för bostadsändamål men inte var funktionella för det 

ändamålet. 

För uppsatsens vidkommande är det värt att notera att det kan vara svårt att vid 

avtalsingåendet formulera en garanti som träffar en normförändring som sker efter 

avtalsingåendet, förutsatt att garantin inte är väldigt bred, men sådana garantier borde 

sällan lämnas i praktiken. Säljaren har knappast något intresse av att lämna alltför 

heltäckande garantier. Kärnegenskaper kan däremot konstrueras i efterhand, förutsatt att 

normförändringen medför en tillräckligt grundläggande brist. Därför kan en bristande 

kärnegenskap, hänförlig till en normförändring efter avtalsingåendet, medföra att säljaren 

blir ersättningsskyldig. 

 

2.4 Riskens övergång och felbedömningstidpunkten 

2.4.1 Regler om riskens övergång 

Tidpunkten för felbedömning är viktig för frågeställningen om risken för 

normförändringar efter avtalstillfället. När man normalt talar om avtalsingående och 

fullgörelse ignoreras inte sällan problemet. De partsexterna normer avtalsparterna har att 

förhålla sig till gäller vanligen i oförändrat skick, inte minst i teoretiska framställningar. 

Om en förändring av partsexterna normer inträffar efter avtalsingåendet blir frågan mer 

intressant.  

Några krav på avtalsföremålet kan typiskt sett inte ställas på avtalsföremålet innan det 

ska avlämnas. I allmänhet sker bedömningen om fel därför vid avlämnandetidpunkten.87 

Om nya normer som påverkar avtalet oväntat har producerats mellan tiden för avtalets 

ingående och avlämnandet är det inte självklart hur riskfördelningen ser ut. Eventuellt 

beror det på när normen produceras, normens karaktär och vilken del av avtalet som 

                                                 

87 Se t.ex. Håstad s. 42. 
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förfelas genom förändringen. Frågan som då uppstår är om tidpunkten för felbedömning 

fortfarande är densamma.  

Köplagen innehåller en uttrycklig bestämmelse om tidpunkten för felbedömning.88 Av 

bestämmelsen framgår att tidpunkten automatiskt sammanfaller med riskens övergång, 

vilket sker vid avlämnandet.89 Frågan är om risken för normförändringar är densamma 

som den risk som avses köplagen. Risken i köplagen är en inskränkt risk för fysisk skada 

som syftar på rena olyckshändelser eller ingripanden från andra personer, typiskt sett en 

skadegörelsesituation.90 Hellner är skeptisk till att det är möjligt att 

myndighetsingripanden kan omfattas av köplagens regler om risk, varken direkt eller 

genom analogi.91 Varför en analogi skulle vara omöjlig är svårt att svara på förklaras inte, 

Almén delade inte den skepsisen.92 Kihlman intar också han en försiktigare attityd och 

framför ett exempel om ett immaterialrättsförvärv: Att en immaterialrätt inte kan lämnas 

hos en transportör, eller skadas fysiskt medför enligt vissa att köplagens regler om 

riskövergång inte är passande att tillämpa för immaterialrättsförvärv. Men vid fråga om 

felbedömningen saknas anledning att inte använda köplagens regler.93 Hellners, Alméns 

och Kihlmans respektive inställningar medger att köplagens felbedömningsregler 

används även om riskens övergång och tidpunkten för felbedömning inte måste hämtas 

direkt från köplagen. Det kan innebära att felbedömningstidpunkten enligt köplagen 

spelar mindre roll vid felbedömningar som aktualiseras på grund av en normförändring. 

Ett skäl som talar för att tidpunkterna för den fysiska risken och övrig risk bör 

                                                 

88 KöpL 21 §. 
89 Håstad s. 42. 
90 Se Prop. 1988/89:76 s. 78 f. (under avsnitt ”Vad risken innebär”), se även Munukka, Köplag (1990:931) 

12 §, Lexino 2013-08-20. 
91 Se Hellner s. 55. Se även Hellner, Köprätt, s. 85 f., där uttalas att osäkerhet råder beträffande beslag, 

export- och importförbud, erhållande av export- och importlicens och erhållande av valutalicens. Almén, s. 

177 f. hade uttalat att köplagens riskregel borde kunna tillämpas analogt för andra vådliga händelser som 

skulle kunna drabba godset, och gav exempel om beslag och andra liknande myndighetsåtgärder. Almén 

uttalade dock att det var tveksamt om bestämmelsen skulle kunna tillämpas analogt på allt. Almén menade 

att det vid export- och importförbud knappast kunde komma i fråga att köparen skulle bli betalningsskyldig 

utan att få tillgång till godset. Hellner ansåg att risken för beslag borde ligga på den part vars hemland 

genomfört beslaget. Hur saken skulle bedömas när det varken var säljarens eller köparens land som 

genomförde beslaget diskuterades inte av Hellner. 
92 Se föregående not där båda författarnas uttalanden ställs mot varandra.  
93 Kihlman s. 82 f. 
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sammanfalla är att det är praktiskt med en tidpunkt för samtliga avvikelser.94 I praktiken 

framstår det som ett svagt argument eftersom riskövergången redan sker vid olika 

tidpunkter. Till exempel går risken för rådighetsinskränkningar över på köparen vid 

avtalstidpunkten, och risken för vissa sakrättsliga belastningar går över på köparen först 

en tid efter prestationernas utväxlande.95 Diskussionen om rådighetsinskränkningar vid 

köp av lös egendom har främst handlat om huruvida rådighetsinskränkningarna ska 

behandlas enligt felbedömningsnormen i köplagen,96 eller enligt motiven bakom de 

fastighetsrättsliga regler,97 där risken går över på köparen vid avtalstillfället.98 Det finns 

goda argument för båda ståndpunkterna. Om köplagens regler om hur fel bestäms ska 

gälla är det inte nödvändigt att följden blir att köplagens regler om riskfördelning, och 

därmed felbedömningstidpunkt, automatiskt gäller.99 Detsamma borde gälla även för 

risken för normförändringar. 

Vid fastighetsköp sammanfaller felbedömningstidpunkten för fel med tillträdet.100 Det 

finns i och för sig skilda uppfattningar om när tidpunkter infinner sig, och vissa anser att 

felbedömningstidpunkten i stället sammanfaller med avtalstidpunkten.101 Att det skulle 

vara köpet som är den avgörande tidpunkten för felbedömning grundas på felregeln i 

jordabalken där det anges att fastigheten är behäftad med fel om den avviker från vad 

köparen haft fog för att förutsätta vid köpet.102 Emot det kan anföras att enligt 

riskfördelningsregeln i köplagen behöver varan inte vara i avtalsenligt skick förrän vid 

avlämnandet.103 Detsamma borde gälla för fastigheter, en köpare och en säljare kan ju vid 

köpet avtala om en förbättring av fastigheten som säljaren ska utföra innan tillträdet. 

Tillträdet som felbedömningstidpunkt är väldigt likt felbedömningstidpunkten i 

köplagen. Säljaren står risken (i jordabalken faran) för att fastigheten försämras fysiskt 

                                                 

94 Kihlman s. 86. 
95 Kihlman s. 223. 
96 KöpL 17 § 
97 JB 4:18. 
98 Kihlman s. 84 ff. 
99 Kihlman s. 86 f. 
100 JB 4:11. Jfr t.ex. NJA 1979 s. 790. 
101 Grauers s. 265, uttrycker en bestämd uppfattning om att det är köpet som är den avgörande tidpunkten 

för felbedömningen. Jfr Kihlman s. 77 ff. med där angivna hänvisningar om de olika uppfattningarna. 
102 JB 4:19. 
103 För att undvika förvirring kan det dock förtydligas att säljaren står faran för att fastigheten försämras 

mellan tiden från avtalet och tillträdet, Jfr Hellner, Särskilda avtal s. 51. 
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när fastigheten är i säljarens besittning.104 I samma paragraf framgår att risken går över 

på säljaren om tillträdet inte sker på grund av säljarens dröjsmål. Som fel i fastighet räknas 

även fel som visar sig först efter tillträdet, förutsatt att de inte borde upptäckas vid en 

undersökning av köparen. Regeln motsvarar riskfördelningen i köplagen och innehåller 

motsvarande undantag105 där i stället köparen står risken för försämring om köparen är i 

dröjsmål med tillträdet.  

På konsumenträttens område liknar regler om felbedömningstidpunkten de från köplagen 

och jordabalken.106 I konsumentköplagen finns en presumtion om att fel som upptäcks 

inom sex månader från avlämnandet presumeras ha förelegat vid avlämnandet.107 

Presumtionen är snarast av bevislättnadskaraktär och medför ingenting till konsumentens 

fördel för felbedömningen i sig. För konsumenttjänster gäller enligt konsumenttjänstlagen 

att tidpunkten för felbedömningen sker när tjänsten har avslutats.108 I förarbetena anges 

att detta sker när näringsidkaren meddelar konsumenten att så har skett. Har parterna 

kommit överens om att tjänsten ska besiktigas har tjänsten inte avslutats innan 

besiktningen ägt rum.109 Om näringsidkaren tagit emot vara som tjänsten utförts på är 

tjänsten avslutad när varan återlämnats.  

 

2.4.2 Skiljer sig den fysiska risken från risken för normförändringar? 

En fråga som nu måste ställas är huruvida det är rimligt att risken för normförändringars 

övergång nödvändigtvis sammanträffar med en bestämd felbedömningstidpunkt. Svaret 

blir troligtvis nekande. Felbedömningstidpunkten måste vara kopplad till avlämnandet 

och den fysiska risken. Det innebär däremot inte att en normförändring som sker efter 

avlämnandet inte kan medföra att ett fel föreligger.110 Risken för normförändringar måste 

                                                 

104 JB 4:11 st. 1. 
105 KöpL 13 § 2 st. 
106 KKöpL 20 § motsvarar KöpL 21 §. 
107 KKöpL 20 a § 1 st. Eftersom det enbart rör sig om en presumtion har det ingen större betydelse utöver 

den bevislättnad det innebär för konsumenter vid eventuella tvister om fel. 
108 KTjL 12 §. 
109 Prop 1984/85:110 om konsumenttjänstlag s. 203 f. 
110 Jfr t.ex. NJA 1986 s. 670 I, NJA 1997 s. 290, NJA 2015 s. 110. 
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därför inte vara den fysiska risken analogt tillämpad. Om man antar att köparen bär risken 

för normförändringar redan från avtalstillfället kan ju avtalsföremålet (som kanske inte 

ens existerar vid avtalstillfället) knappas bedömas utifrån en felbedömningsnorm vid 

avtalstidpunkten. 

Argument för och emot att risken för normförändringar är likadan som för den fysiska 

risken har framförts. Det går inte med säkerhet att säga att det förhåller sig på det ena 

eller det andra sättet även om mycket tyder på att riskövergångarna inte måste vara 

identiska. Att risken för normförändringar är näraliggande risken för 

rådighetsinskränkningar kan motivera att felbedömningstidpunkten redan är 

avtalstillfället. Det är ett argument som vinner stöd från den allmänna avtalsrättsliga 

utgångspunkten att vardera parten står risken för sina egna avtalsförutsättningar. Men 

redan i inledningen fick läsaren exempel på att säljaren ibland burit risken en tid efter 

avlämnandet.111 Risken för normförändringar kan därför vara hänförlig till något helt 

annat helt frikopplat från övrig kontraktsrättslig reglering. Detta kommer att diskuteras i 

uppsatsens avslutande kapitel.112 

 

2.5 Ändrade förhållanden 

Utgångspunkten är att avtalsparten bär risken för sina egna avtalsförutsättningar.113 Det 

innebär att avtalslöften inte kan tas tillbaka av en part vars avtalsförutsättningar har 

ändrats. Exempelvis kan en person som sluter ett avtal om att köpa en bil för att pendla 

till jobbet inte frånträda sin prestationsskyldighet (att betala priset) för att personen blir 

av med jobbet.114 Ändrade förhållanden kan under vissa situationer medföra att avtal eller 

avtalsvillkor jämkas med stöd av generalklausulen i avtalslagen,115 men det är sällsynt 

förekommande. HD har vid flera tillfällen understrukit huvudregeln om att parterna 

                                                 

111 Se avsnitt 1.1. 
112 Se kap. 3–4. 
113 Se härom Ramberg & Ramberg s. 198 ff. Se även Adlercreutz s. 328 f. 
114 Ett annat exempel är att en blivande brud inte kan frånträda köpeavtalet av brudklänning på grund av 

hennes förhållande upphör och bröllopet uteblir. Exemplet är hämtat från Ramberg & Ramberg s. 198. 
115 AvtL 36 §. 
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respektive bär risken för sina egna avtalsförutsättningar.116 Inkluderas även sådana 

normförändringar som avses i denna uppsats i denna riskfördelning? Eventuellt, men det 

är inte självklart. Exempel på ändrade förhållanden som aktualiseras är främst av 

ekonomisk natur, men även myndighetsingripanden nämns.117 Det är däremot inte lika 

klart att regler om ändrade förhållanden kan tillämpas på sådana myndighetsingripanden 

som medför att en produkt inte får användas eller säljas, eller som påverkar bedömningen 

av hur en vara ska tillverkas. Klart är i vart fall att det krävs en väsentlig rubbning i 

avtalsförhållandet.118 Därtill krävs för tillämpning av generalklausulen att förändringen 

är oförutsebar, den drabbade parten borde inte ha räknat med och förebyggt förändringen, 

att den drabbade parten inte haft kontroll över förändringen och slutligen att det inte är 

lämpligt att risken ska bäras av den drabbade parten.119  

 

2.6 Sammanfattning 

Vissa komponenter är särskilt viktiga för att kunna diskutera risken för normförändringar 

efter avtalsingåendet. Den mest grundläggande komponenten är att det inte föreligger ett 

förbud mot retroaktiv normtillämpning på förmögenhetsrättens område. Det finns dock 

en stark presumtion emot en sådan tillämpning.120  

Avtalet och vad som kan anses ha avtalats är viktigt. I många fall är avtalet inte 

heltäckande, och sällan behandlar det riskfördelning vid normförändringar. Vid 

avtalstolkning fylls avtalen ut med icke bindande externa normer, som branschpraxis, och 

dispositiva regler. Avtalsförhållanden kan se ut på olika sätt men fokus för uppsatsen är 

momentana avtal med positiva förpliktelser, varaktiga avtalsförhållanden och 

avtalsförhållanden med negativa förpliktelser lämnas utanför diskussionen.121  

                                                 

116 Se t.ex. NJA 1985 s. 178 och NJA 1981 s. 269. 
117 Ramberg & Ramberg s. 200. 
118 Ramberg & Ramberg s. 200. 
119 Ramberg & Ramberg s. 199. 
120 Se ovan 2.1. 
121 Se ovan 2.2. 
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Gällande all kontraktsrätt är avtalet centralt för vad som anses utgöra ett fel. Det som i 

negativ bemärkelse avviker kvalitativt från vad som avtalats innebär att prestationen är 

felaktig. Om avtalet inte tillräckligt precist definierar avtalsprestationerna måste någon 

annan norm göra det. Den grundläggande felbedömningsnormen är vad köparen med fog 

kunnat förvänta sig vid köpet.122 Köparens befogade förväntningar gäller troligtvis för 

fler avtalstyper än köp, och mycket tyder på att det är en princip som gäller inom stora 

delar av kontraktsrätten om ingenting annat särskilt anges. Har köparen haft fog för sin 

förväntan och denna inte realiseras är prestationen felaktig. Reglerna för köp av lös 

egendom särskilt går ännu längre och anger att varan ska vara ägnad för det ändamål den 

i allmänhet används, eller särskilt ska användas – om säljaren bort inse det och har 

tillräcklig kunskap om varan. Motsvarar inte prestationen vad säljaren särskilt har utfäst, 

eller är så självklart att det inte behöver utfästas särskilt, föreligger också ett fel.123   

En annan viktig komponent behandlar frågan om när felet ska föreligga. Tidpunkten för 

felbedömning är särskilt intressant eftersom den utgör en tydlig punkt för när en 

avtalsprestation ska bedömas. Om någonting inträffar efter tidpunkten för felbedömning 

är utgångspunkten att naturagäldenären inte står risken för det inträffade. Tidpunkten för 

felbedömning träder i allmänhet in vid avlämnandetidpunkten. Men det är inte helt 

självklart att samma tidpunkt gäller när felet är hänförligt till en normförändring eftersom 

det enbart med säkerhet kan sägas att den riskövergång som automatiskt sammanfaller 

med felbedömningstidpunkten hanterar den fysiska risken.124  

  

                                                 

122 Se ovan 2.3.2. 
123 Se ovan 2.3.3. 
124 Se ovan 2.4. 
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3 Risken för normförändringar 

3.1 Inledning 

I det föregående kapitlet har de utgångspunkter som är relevanta för vem som bär risken 

för normförändringar redovisats.125 Frågan i detta kapitel kommer som nämnts att 

formuleras som en fråga om fel i naturagäldenärens prestation, dels för att undvika att 

frågan blir för abstrakt, dels för att utfallet av felbedömningar innebär att slutsatser med 

säkerhet kan dras om vem som bär risken i särskilda situationer. I kapitlet kommer risken 

normförändringar vid olika tidpunkter och av olika karaktär för olika avtalstyper att 

diskuteras. Inledningsvis kommer köp av ny och begagnad egendom att analyseras var 

för sig. Den tematiska indelningen skulle kunnat göras på flera sätt, exempelvis delas upp 

efter olika styrkeförhållanden eller olika områden inom kontraktsrätten. Författarens val 

att dela upp efter köp av ny och begagnad egendom är motiverat av ambitionen att belysa 

hur den grundläggande felbedömningsnormen varierar samt att få in så många relevanta 

faktorer som möjligt för avgörandet av vem som bär risken för normförändringar efter 

avtalsingåendet. Det målet uppnåddes på bästa sätt genom denna uppdelning.  

 

3.2 Köp av begagnad egendom 

3.2.1 Inledning och exempel 

Den första avtalstypen som ska behandlas är köp av begagnad egendom. Vem bär risken 

för normförändringar i ett avtal om begagnad egendom? När det gäller begagnad 

egendom förs tankarna gärna till privatköp, men konsumenter kan förstås också köpa 

begagnad egendom och detsamma gäller kommersiella parter.  

En bilhandlare bestämmer sig för att köpa samtliga tio begagnade bilar som ingår i en 

konkurrents sortiment. Säljaren ska utföra grundservice på alla bilarna innan leveransen 

sker. Köparen har noggrant räknat på affären och tror sig kunna sälja bilarna med 

                                                 

125 Se ovan 2.6. 
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förtjänst. Beställningen sker den 1 mars och bilarna ska levereras den 1 maj. Bilarna 

levereras enligt avtalet och en vecka senare offentliggörs ett förslag från 

Transportstyrelsen om ett stort skattetillägg för ägare av bilar som släpper ut en viss 

mängd koldioxid, eftersom utsläppet påverkar klimatet och är farligare för människors 

hälsa än man tidigare trott. Förslaget är riktat mot berörda beslutsfattare och det är 

vetenskapligt grundat. Effekten av förslagets genomförande blir att bilarna som levererats 

inte längre kommer kunna säljas till ett vinstgivande pris eftersom de inte uppfyller 

kraven enligt förslaget. Frågan uppstår då vad som händer med avtalet och vem som bär 

risken för den inträffade normförändringen.  

 

3.2.2 Fysisk risk analogt tillämpad 

Enligt köplagen har risken i exemplet i föregående stycke gått över på köparen126 eftersom 

bilarna har avlämnats.127 Enligt den enkla tolkningen har problemet därför redan lösts, 

eftersom köparen nu bär risken för varan och felbedömningstidpunkten sammanfaller 

med avlämnandet. Problemet är dock svårare än så eftersom riskövergången i köplagen 

(och övrigt kontraktsrättsligt) främst avser den fysiska risken. Frågan är om reglerna för 

riskens övergång också tillämpas vid andra händelser, som vid 

myndighetsrekommendationer som påverkar objektets avtalsenlighet. Hellner har som 

nämnts framfört en kritisk inställning till den möjligheten,128 dock utan att ange någon 

alternativ utgångspunkt för övriga fall. Även om köplagens regler om riskövergång främst 

verkar syfta på rena olyckshändelser och ingripanden från andra personer finns inget 

definitivt uttalande om att riskövergången inte kan innebära någonting annat än det som 

exemplifieras.129 Det behöver däremot inte innebära att en analog tillämpning av den 

fysiska riskens övergång är lämplig för risken för alla normförändringar, även om den 

                                                 

126 KöpL 13 §. 
127 KöpL 6 §. 
128 Se Hellner s. 55.  
129 Se Prop. 1988/89:76 s. 78 f. (under avsnitt ”Vad risken innebär”), se också Munukka, Köplag (1990:931) 

12 §, Lexino 2013-08-20. 
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totala motsatsen, att säljaren svarar för alla normförändringar fram till 

felpreskriptionstidpunkten, knappast kan antas gälla.  

 

3.2.3 Normens karaktär 

I exemplet som angavs i 3.2.1 har ingen faktisk förändring skett, den föreslagna skatten 

har varken beslutats om eller trätt i kraft. Det enda som har inträffat är att ett förslag har 

offentliggjorts. Om normen kan sägas att förslag, råd och anvisningar inte är bindande. 

Men kan de ändå påverka avtalsförhållandet i den utsträckningen att bilarna skulle kunna 

anses vara behäftade med fel? I NJA 1986 s. 670 I avgjorde HD ett fall där råd och 

anvisningar om radonhalter i bostadshus blev avgörande för utgången, trots att råden och 

anvisningarna inte släppts förrän två år efter förvärvet.130 Omständigheterna i rättsfallet 

liknar exemplet med bilhandlaren på så sätt att det också rör ett speciesköp mellan 

jämbördiga parter, och att normförändringen som skedde efter tillträdet inte var rättsligt 

bindande. Kortfattat rörde rättsfallet ett privatköp av en fastighet som blev föremål för 

tvist när det två år efter förvärvet producerades ett gränsvärde för radonhalter genom råd 

och anvisningar från Socialstyrelsen. Enligt normen var den som bodde i ett hus med 

högre halter av radon utsatt för en sanitär olägenhet. Normen var inte riktad direkt till 

avtalsparterna utan till hälsovårdsnämnderna. Efter mätningar av radonhalter i huset 

visade det sig att huset hade högre årsmedelvärde än det angivna gränsvärdet och köparen 

fick rätt till prisavdrag. Risken för normförändringen bars alltså av säljaren. Rättsfallet 

indikerar att möjligheten för retroaktiv normverkan inte nödvändigtvis kräver någon 

särskild auktoritet på normen om säljaren skulle visa sig få bära risken, utan snarare har 

det att göra med normens innebörd.131 Det bör i och för sig nämnas att HD inte uttryckte 

att Socialstyrelsens råd och anvisningar var ensamt avgörande för utgången, eftersom 

vissa säkerhetsmarginaler som låg i linje med gränsvärdet redan fanns för bland annat 

strålningsverksamhet och gruvarbete. Dessa säkerhetsmarginaler åberopades inte i 

                                                 

130 Se Kihlman s. 251 ff. Se även Herre, J. Svensk rättspraxis. SvJT 2005 s. 549 (s. 644 och 648).  
131 Jfr RÅ 2004 ref. 8 (Olivoljemålet) där viss information på livsmedelverkets hemsida bedömts vara ett 

överklagbart beslut eftersom både offentliga och privata aktörer agerat som om det vore bindande och 

handlat därefter.  
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rättsfallet utan anfördes av domstolen. HD:s inställning att normen i någon form existerat 

gör argumentet att normens ställning eller status inte är av avgörande betydelse svagare, 

även om det framstår som att HD faktiskt beaktade den nya normen.132  

NJA 1986 s. 670 I innebar i princip ingenting nytt för gällande rätt, även om rättsfallet i 

kombination med ett annat rättsfall, NJA 1997 s. 290,133 understryker att retroaktiv 

normtillämpning åtminstone principiellt är tillåtet. Det kan påminnas om att retroaktiv 

normtillämpning enbart har en presumtion emot sig, inte ett förbud.134 Kihlman har tagit 

starkt intryck av rättsfallet i kombination med NJA 1997 s. 290, och uttrycker att köparens 

befogade förväntningar snarare är kopplade till fastighetens beskaffenhet än till en 

standardiserad norm.135 Det uttrycktes dock senast 1999 och rättsfallen måste förstås 

tillsammans med senare tillkomna rättsfall som snart ska diskuteras.  

 

3.2.4 Köparens befogade förväntningar 

Som framkommit tidigare i uppsatsen är den grundläggande felbedömningsnormen vad 

köparen med fog har kunnat förvänta sig.136 NJA 1986 s. 670 I rörde en objektivt befogad 

förväntning hos köparen att bo i ett icke hälsovådligt hus. Att ett hus är hälsovådligt kan 

i och för sig klassas som en bristande kärnegenskap.137 Att bilarna i exemplet inte längre 

kan säljas är knappast hälsovådligt och det är svårt att formulera en bristande 

kärnegenskap som träffar skicket på bilarna. Att användningen av bilarna enligt 

rekommendationen medför större hälsorisker än man tidigare trott kanske inte heller tar 

sikte på stående bilar för försäljningsändamål. HD:s försök att peka på att normen som 

aktualiserades i rättsfallet i någon form existerat är möjligen ett uttryck för den restriktiva 

syn på retroaktiv normtillämpning som gäller.138 Den slutsatsen förstärks av de skiljaktiga 

                                                 

132 Se t.ex. Herre, J. Svensk rättspraxis, SvJT 2005 s. 549. (s. 644). 
133 Se nedan 3.3.1. 
134 Se ovan 2.1. 
135 Kihlman s. 251 ff. 
136 Se ovan 2.3.2. 
137 Jfr ovan 2.3.3.  
138 Prop. 1975/76:209 s. 125 f. och SOU 1975:75 s 157 ff. 
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meningarna i de två sista instanserna. Skulle rättsfallet vara det enda argumentet som 

anges i frågan om retroaktiv normtillämpning skulle säljaren i vårat exempel möjligen få 

bära risken för normförändringen. Fallet kan dock ha mindre betydelse än vad en första 

anblick antyder, i synnerhet om rättsfallet kan förklaras på andra sätt. Ett exempel på 

sådan förklaring vore att radonhus uppmärksammades som ett stort problem runt tiden 

för rättsfallet och det av den anledningen fanns anledning för HD att bekräfta problemet. 

Hade köpet skett några år senare (när problemen med radonhus var välkända)139 är det 

möjligt att rättsfallet skulle fått motsatt slut eftersom det kunnat påverka köparens 

befogade förväntningar på huset, och därför utökat undersökningsplikten så radonhalten 

borde kontrollerats.140 Det kan inte sägas med säkerhet men misstanken om att outtalade 

överväganden kan ha påverkat utgången i domen kvarstår. Det är åtminstone en 

förklaringsmodell för att säljaren fortsatt fick bära risken en tid efter köparens tillträde. 

Ett argument emot att rättsfallet skulle vara unikt är att rättsfallet NJA 1997 s. 290 

bekräftar att det går att ta hänsyn till nya omständigheter genom hänvisning till NJA 1986 

års fall. Kritik kan dessutom framföras mot rättsfallet. I hovrätten, vars domslut HD 

fastställde, var en domare skiljaktig och anförde att det genom avtalet inte gick att uttolka 

en utfästelse som innebar att säljaren åtar sig att svara för nya normer inom hela 

felansvarsperioden.141 Ett justitieråd var skiljaktigt i HD:s dom och anförde att fel inte 

förelåg eftersom normen tillkommit efter köpet och därför inte kunde tillämpas. Varken 

skiljaktiga meningar i hovrätten eller HD har status som vägledande i sig, men de 

skiljaktiga meningarna nyanserar åtminstone domskälen och bjuder in till diskussion. 

Särskilt är utfästelseargumentet som berör felansvarsperioden intressant.142  

Kan köparen i exemplet på något annat sätt haft fog för sin förväntning att avtalsföremålet 

ska vara fortsatt normenligt efter att avtalet har upphört och avtalsföremålet är oförändrat? 

Det är tveksamt om bilarnas omsättningsbarhet är en lika objektivt grundad förväntan 

som att ett hus inte ska vara hälsovådligt. Det är också tveksamt att påstå att fog fanns för 

                                                 

139 SOU 1983:6 Radon i bostäder. 
140 Kihlman s. 251. 
141 Skiljaktiga meningen framgår av NJA 1986 s. 670 (s. 675 f.). 
142 Jfr. 3.6.1 nedan. 
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en förväntan om fortsatt normenlighet.143 Att varan är begagnad påverkar i hög grad 

köparens befogade förväntningar.144 Det kan utläsas bland annat av bestämmelser om 

befintligt skick,145 och reglerna om köparens eventuella undersökning av varan.146 

Snarare är utgångspunkten att en köpare har att förvänta sig att normer för tiden vid 

uppförandet efterlevs.147 Att begagnade varor inte måste leva upp till dagens standard 

framgår med särskild tydlighet i ett hovrättsfall där stora fukt- och insektsskador inte låg 

utanför vad köparen med fog kunnat förvänta sig i ett 170 år gammalt hus och därför inte 

ansågs utgöra fel i fastigheten.148 I ett annat hovrättsfall har en fastighetsköpare haft fog 

för sin förutsättning att golvet i byggnaden på fastigheten var konstruerat i enlighet med 

de normer som gällde när huset uppfördes.149 Golvkonstruktionen som faktiskt användes 

var oförenlig med både gällande branschpraxis och gällande offentliga normer150 om hur 

byggnader ska skyddas mot fukt. En intressant aspekt i rättsfallet är att säljaren åberopade 

att byggfel av dåvarande slag var så vanligt förekommande att det skulle utgöra någon 

typ av sedvana. – i princip samma typ av argument som framfördes i NJA 1986 s. 670 I 

angående allmän radonmedvetenhet.  Säljaren lyckades inte heller i hovrättsfallet styrka 

påståendet, men resultatet av att det lyckats hade blivit en normkollision med intressanta 

implikationer för köparens befogade förväntningar.151 Det är alltså normen som gällde för 

tillverkningstillfället som utgör ramen för vad köparen med fog kunnat förutsätta, även 

om det finns utrymme för att ta hänsyn till nya rön eller omständigheter i det enskilda 

fallet.152 I NJA 2015 s. 233153 uttrycks det särskilt tydligt genom HD:s generella 

konstaterande att en köpare i regel inte kan utgå från att produkten har en bättre standard 

                                                 

143 Jfr argumentationen i den skiljaktiga meningen i NJA 1986 s. 670 I (s. 675 f), där jämförelse görs med 

NJA 1978 s. 307 och hur långt en utfästelse sträcker sig. 
144 NJA 2010 s. 286 (s. 292) där det anges att fastighetens ålder, allmänna skick och köpeskilling spelar in 

i bedömningen. 
145 KöpL 19 §. 
146 KöpL 20 §. 
147 NJA 2016 s. 346 (se särskilt HD:s punkt 11. Ingen närmre sidoangivelse kan lämnas). 
148 RH 1997:22 
149 RH 1999:121 
150 SBN 67. Efterträdare till SBN heter numera BBR och BKR. 
151 Att säljaren skulle lyckats visa att byggfel var så vanligt förekommande att det skulle innebära sedvana 

framstår som otroligt om man beaktar det högt ställda kravet för att styrka branschpraxis, samt att byggfel 

inte framstår vara så vanligt som säljaren påstod (jfr SOU 2002:115 Skärpning gubbar! Om konkurrensen, 

kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn). 
152 NJA 2010 s. 286 (s. 294). 
153 Se nedan 3.2.5. 
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än vad som följer av normer som gällde när produkten tillverkades, även om kraven har 

ändrats senare. Det rättsfallet handlade dessutom om ett konsumentförhållande och det 

finns knappast något övertygande argument för att mildare regler skulle gälla i vårat 

exempel där parterna är jämbördiga. Det är också svårt att hitta argument som talar för 

att köparen i exemplet har haft fog att förutsätta att normer om skatt på koldioxidutsläpp 

skulle motsvara även nyare normer. Köparen kan dock inte absolut sägas ha fog för sin 

förväntning att normer åtföljs. Som exempel kan nämnas att HD i NJA 1985 s. 871 

uttryckte att trots köparen inte haft anledning att misstänka att elledningar i köket inte var 

dragna i enlighet med gällande föreskrifter, borde köparen ha upptäckt det vid en 

undersökning med tillbörlig omsorg och sakkunskap.154 Rättsfallet är kritiserat, och ett 

justitieråd som medverkade i domen (men i och för sig var skiljaktigt) har ifrågasatt om 

fallet fortfarande är vägledande.155 Det finns starka skäl som talar i den riktningen, inte 

minst vid en granskning av motivuttalandet till bestämmelsen.156 Motsatt uppfattning, att 

köparens befogade förväntningar in dubio bör vara att normer efterföljs, har upprepade 

gånger framförts i senare praxis.157  

 

3.2.5 Sambandet mellan offentligrättsliga krav och befogade förväntningar  

Köparens befogade förväntningar i förhållande till offentligrättsliga krav är inte 

okomplicerat. I NJA 2010 s. 286 hade ett köparbolag under 1996 förvärvat en fastighet 

som bebyggdes under 1970-talets tidigare hälft. Bolaget hade för avsikt att sälja 

fastigheten 2001 och när besiktning utfördes påträffades stora fuktskador. Fuktskadorna 

hade uppstått till följd av en konstruktion där träbalkar lagts direkt på betongplattan i 

husets botten – något som inte ansetts strida mot tolkningen av offentligrättsliga 

normer.158 Senare visades det att konstruktionen var riskfylld och slutade användas. 

                                                 

154 Kihlman s. 242 f. 
155 Kihlman s. 243 f. 
156 Prop. 1989/90:77 s. 41. En köpare inte ska behöva anlita en sakkunnig för att vara säker på att inte själv 

behöva stå för fel. Köparen har dock, för att slippa stå risken för fel, att anlita sakkunnig om det finns 

symptom på fel, som fuktfläckar eller dålig lukt. 
157 Jfr NJA 2010 s. 286 och NJA 2016 s. 346. 
158 SBN 1967. 
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Köparen fick stå risken för normförändringen och hade enbart fog att förvänta sig att 

branschpraxis som var förenlig med offentligrättsliga krav hade efterlevts.159 Från NJA 

1997 s. 290 refererade HD att enskilda köpare av nybyggda småhus kan förvänta sig att 

huset är allmänt funktionsdugligt och beboeligt. Eftersom det i NJA 2010 s. 286 rörde sig 

om ett förhållande där näringsidkare köpt av privatpersoner, är köparen inte en ”enskild 

köpare”. Det är tveksamt om 1997 års fall har någon giltighet utanför 

konsumentområdet.160 Det aktuella huset i 2010 års fall var därtill inte nybyggt. 

Byggnormen, i det här fallet branschpraxis godkända tolkning av en offentligrättslig 

byggnorm, uttrycktes vara av avgörande betydelse – men hindrar i och för sig inte att den 

senare kan visa sig felaktig och medföra skador som säljaren står risken för eftersom huset 

inte motsvarar köparens befogade förväntning.161 Att branschpraxis och 

fackmässighetskrav senare förändrades medförde ingen riskförskjutning eftersom 

köparen som utgångspunkt hade att förvänta sig att byggnormen för tiden använts. Till 

skillnad från till exempel NJA 1986 s. 670 I, där utrymmet för nya rön och omständigheter 

användes av HD, gjordes det i 2010 års fall inte gällande att fuktskadorna var 

hälsovådliga. En ytterligare aspekt att beakta vid läsning av rättsfallet är att 

styrkeförhållandet var annorlunda än det i 1986 års fall.  

Att den starkare parten får bära risken för normförändringar går att förklara med 

konsumenträttsliga argument. Det är däremot inte en självklarhet att det är så. I NJA 2015 

s. 233 köpte en konsument en begagnad båt av en näringsidkare. Av en lång lista med 

brister, inklusive ett totalt motorhaveri vid sjösättningen,162 var det enda felet som HD 

fastslog att CE-skylten saknades på en i och för sig CE-certifierad vara. På listan fanns 

också en mängd brister som konsumenten hävdade utgjorde egenskaper köparen med fog 

kunnat förvänta sig. Dessa påstådda brister var hänförliga till egenskaper som gällde 

                                                 

159 Jfr Hellner, Särskilda avtal s. 59. 
160 Herre, J. Svensk rättspraxis. SvJT 2005 s. 549 (s. 644). 
161 Jfr NJA 1986 s. 670 I där köparens befogade förväntningar innefattade att få bo i ett icke hälsovådligt 

begagnat hus, och NJA 1997 s. 290 där köparens befogade förväntningar motsvarade allmän 

funktionsduglighet i nyuppförda hus. 
162 Att motorhaveriet inte bedömdes som att fel förelegat vid tidpunkten för avlämnandet ogillades av 

bevisskäl.   
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enligt nyare krav på CE-certifiering än den som gällde för tiden när båten tillverkades, 

dessa brister bedömdes inte utgöra fel.  

Att NJA 2010 s. 286 är att betrakta som en utgångspunkt framgår av ett färskt fall som 

nyligen avgjorts av HD. Det fallet, NJA 2016 s. 346, behandlade ett privat fastighetsköp 

som skedde under 2005. Huset som var föremål för tvist i 2016 års fall var försett med 

putsade enstegstätade fasader, som vid tiden för uppförandet var allmänt vedertagna i 

byggbranschen och ansågs fackmässiga och dessutom en godkänd tolkning av 

offentligrättsliga krav.163 När köparna 2011 skulle sälja huset påträffades fuktskador som 

uppstått på grund av konstruktionen. HD konstaterade att NJA 2010 s. 286 är att betrakta 

som huvudregel: ”Om gängse tolkning av den för byggnationen gällande byggnormen har 

följts, anses fastigheten enligt denna huvudregel inte avvika från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta”. Undantaget från huvudregeln är NJA 1997 s. 290. HD konstaterade 

att även andra undantag kan förekomma men utvecklade inte uttrycket ytterligare. 

Köparna hade därför i NJA 2016 s. 346 att förvänta sig att byggnormer för 

uppförandetiden följdes, och inget prisavdrag medgavs. Den största skillnaden mellan 

2016 års fall och 1986 års fall, som båda rörde privatköp av fast egendom, är att 

hälsorisken i 1986 års fall var okänd. 

Ytterligare ett fall från 2016 behandlar problematiken med normförändringar, normens 

auktoritet och innebörd. I NJA 2016 s. 303 begärde en hyresgäst nedsättning av hyran 

efter att Socialstyrelsen genom allmänna råd konstaterat att radonhalter som översteg ett 

visst gränsvärde utgör en olägenhet för människors hälsa.164 Hyresgästen hade bott i en 

bostadslägenhet under 1999–2011. 2004 ändrades riktvärdet för hur mycket radon i 

inomhusluft som skulle anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. HD kunde inte 

fastställa att radon var så förknippat med cancerrisk att ett faktiskt men i nyttjanderätten 

hade uppstått – däremot var Socialstyrelsens allmänna råd av sådan art att obehaget för 

hyresgästen innebar ett ideellt men som gjorde att hyresgästen hade rätt till skälig 

nedsättning av hyran. Hyresgästen fick därför rätt till avdrag på hyran enligt jordabalkens 

                                                 

163 SBN 80. 
164 SOSFS 1999:22, genom ändring i SOSFS 2004:6. Det tidigare riktvärdet var 400 becquerel per 

kubikmeter luft, det nya 200 becquerel per kubikmeter luft. 
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regler från tidpunkten hyresgästen kunde visa att denne hade påpekat bristen. Att inget 

avdrag medgavs för tiden mellan normförändringen och att hyresgästen kunde visa att 

denne senast påpekat bristen är hänförligt till den fasta rättspraxis som finns på 

hyresområdet.165 Hyresvärden påpekade att de allmänna råden skulle förstås mot 

bakgrund mot det statliga målet att bostäders radonhalt ska underskrida det uppsatta 

gränsvärdet senast 2020.166 Detta berördes inte i domskälen av någon instans. Noterbart 

är att den varaktiga avtalstypen hyra inte har särskilt mycket med köp av begagnad lös 

egendom att göra, men hur normförändringar behandlas och vad normen innebär är 

intressant även för andra avtalstyper. 

Hur ska det ovan nämnda tolkas för att avgöra gällande rätt och bedöma vem som bär 

risken i exemplet om bilhandlaren? De normförändringar som påverkat synsättet på 

konstruktioner kan inte tillämpas direkt på exemplet. Bilarna i fråga är begagnade, och 

normen för tillverkningen av dem har inte ändrats (eller varit på tal). Köparens 

uppfattning om vilken skatt som ska betalas för bilarna är rimligtvis den som fanns vid 

avtalstidpunkten. Frågan är om köparen haft en befogad förväntning om att den skatten 

ska bestå under överskådlig tid? Åtminstone inom fastighetsrätten förväntas köpeobjektet 

finnas kvar eller vara användbart under överskådlig tid,167 samma princip borde gälla 

åtminstone viss typ av lös egendom. Att skatteförändringen inte skett än kan också vara 

av underordnad betydelse vid en jämförelse med resonemanget om NJA 2016 s. 303. Det 

kan i och för sig poängteras att skattesatser förändras relativt ofta. 

Ett annat köprättsligt perspektiv kan anläggas. Kan normförändringen vara sådan att 

köparens ändamål med köpet medför att säljaren står risken? Det är frågan om två skilda 

fel. Fel på grund av att varan inte kan användas till vad varor av samma slag typiskt sett 

används till, eller fel på grund av köparens särskilda ändamål med varan.168 Det går att 

argumentera för att fel skulle föreligga av ändamålsskäl. Bedömningen av vad varan i 

allmänhet används till gäller även situationer där varan ska säljas vidare, om 

                                                 

165 NJA 2016 s. 303 (s. 117 f.). 
166 Jfr Prop. 2001/02:128 s. 11. 
167 Kihlman s. 249 ff. 
168 KöpL 17 § 2 st. 1–2 pp. 
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vidareförsäljning är vanligt förekommande.169 Det är ett möjligt angreppssätt, men det är 

svårt att hitta stöd för att köparändamål innebär att säljaren bär risken för 

normförändringar. Majoriteten av rättsfallen som diskuteras behandlar situationer som 

regleras av den grundläggande felbedömningsnormen. 

 

3.2.6 Slutsatser 

Avtalsparter bär som utgångspunkt risken för sina egna avtalsförutsättningar, vilket 

särskilt gäller i kommersiella relationer där avtalet innebär risktagande.170 Att förvärva 

bilar för att vidareförsälja med vinst är ett exempel på ett avtal med ett tydligt 

spekulationssyfte för köparen. Det kan därför vara möjligt att utgångspunkten att köparen 

står risken står fast. Argumentet häremot är att den typen av risk snarare handlar om 

huruvida köparen kan göra vinst på de bilar han faktiskt vidaresäljer, snarare än att 

köparen medvetet har tagit risken att det blir i princip omöjligt att vidaresälja någon av 

bilarna. Men för den typen av argument ska betyda någonting krävs utfästelse eller att en 

kärnegenskap formuleras. Att fingera en kärnegenskap eller att köparen ska ha garanterat 

att skatten inte ändras blir väldigt svårt att göra.171 Ett starkt skäl för att köparen ska bära 

risken i vårt exempel är att det är just en kommersiell relation. Hade motsvarande hänt 

vid ett privatköp eller ett konsumentköp hade eventuellt andra överväganden aktualiseras.  

Det råder ingen tvekan om att bilarna måste anses vara avlämnade när de levererades och 

köprättsligt sammanfaller riskens övergång och felbedömningstidpunkten med 

avlämnandet. Vid den tidpunkten förelåg inget fel i bilarna. Det är ett problem som är 

väldigt svårt att ta sig förbi om man i övrigt kommer fram till slutsatsen att säljaren ska 

bära risken för förändringen. En möjlig förklaring hittas i NJA 1979 s. 790, där fel i 

fastighet ansågs föreligga på grund av att det vid felbedömningstidpunkten förelegat risk, 

som varit av beskaffenhet att påverka fastighetens värde.172 Risken var hänförlig till ett 

                                                 

169 Prop. 1988/89:76 s. 85. 
170 Se Ramberg & Ramberg, s. 202. Se även Prop. 1975/76:81 s. 119. Se även ovan 2.5. 
171 Jfr avsnitt 2.3.3 och 3.3.2. 
172 Se t.ex. Herre, J. Svensk rättspraxis, SvJT 2005 s. 549 (s. 663). 
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felaktigt installerat system för vatten och avlopp, som vid hög belastning visade sig vara 

otillräckligt. Den möjligheten är svår att applicera på vårat exempel eftersom 

normförändringen inte kan sägas ha funnits in nuce – i nöten.173 En annan möjlig – och 

mer trolig – förklaring är att risken för normförändringar inte sammanfaller med den 

fysiska risken.174 Argumentet om att risken för normförändringar skiljer sig från den 

fysiska risken ligger i linje med att det inte diskuterades någon tidpunkt för felbedömning 

i NJA 1986 s. 670 I.175   

Om utgångspunkten att avtalets parter själva står risken för sina avtalsförutsättningar 

måste undantagen undersökas. Det finns indikationer på att säljaren bär risken sådana 

förändringar som innebär att hälsorisker uppdagas, om de inte var allmänt kända vid 

avtalstidpunkten. I de mål som tagits upp som behandlar konstruktioner som visat sig vara 

riskfyllda har utgången inte alltid varit densamma. Att utsättas för mögel över tid är en 

hälsorisk, men hälsorisker har inte tagits upp som ett problem i något rättsfall förutom i 

NJA 1986 s. 670 I och NJA 2016 s. 303. Den avgörande distinktionen mellan 1986 års 

fall och de nyare fallen som behandlat fuktskador kan vara att det är allmänt känt det finns 

en risk för mögel och fukt i hus och det är allmänt känt att det är hälsofarligt.176 För 

exemplets vidkommande är en rimlig tolkning av Trafikverkets förslag angående 

hälsoriskerna dock att de inte direkt drabbar bilägaren, utan människor i allmänhet. Det 

är därför mycket tveksamt om undantaget kan tillämpas. Det finns inte tillräckligt med 

information i NJA 2016 s. 346 om vad andra undantag kan innebära för att dra några 

slutsatser i det här fallet. Troligen kan ända sägas att dessa andra undantag inte inkluderar 

denna förändring. 

Möjliga tidpunkter för riskens övergång är avtalstidpunkten, avlämnandetidpunkten eller 

någon gång efter fullgörandet av prestationerna. Att avtalstidpunkten skulle vara gällande 

baseras på argument om rådighetsinskränkningar. Avlämnandetidpunkten stämmer väl 

överens med vad normala kontraktsrättsliga principer talar för, vilket kan vara önskvärt. 

                                                 

173 Se t.ex. Håstad s. 92.  
174 Jfr Avsnitt 2.4. 
175 Med undantag från skiljaktiga meningar. 
176 En liknande slutsats framförs av Jori Munukka i Karnov Nyheter ”Analys: Caveat emptor! Gamla 

byggnormer ursäktande”. 
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En tidpunkt under eller efter prestationernas fullgörelse kan inte uteslutas vilket NJA 

1986 s. 670 I, NJA 1997 s. 290 och NJA 2016 s. 303 talar för. Författarens bedömning är 

att undantagen inte kan tillämpas i exemplet, och köparen får därför stå risken. Att 

undantagen inte kan tillämpas har att göra med den restriktivitet som gäller för retroaktiv 

normtillämpning och inga särskilda skäl kan hittas i exemplet med bilhandlaren. Att det i 

exemplet är ett kommersiellt förhållande medför också att huvudregeln om att parterna 

bär risken för sina egna avtalsförutsättningar inte bör frångås. Vidare innebär inte 

normförändringen att någon utebliven kärnegenskap kunnat konstateras, och 

normförändringars påverkan på kärnegenskaper är svår att avgöra generellt. 

 

3.2.7 Allmänna iakttagelser och synpunkter 

Jämförs tidpunkten för normens införande och normens innebörd framstår det som den 

senare är av överordnad betydelse. Skälen bakom den slutsatsen illustreras genom 

följande: Om motsvarande norm som använts i exemplet hade tillkommit innan efter 

avtalstidpunkten men innan avlämnandet är det möjligt att avtalstidpunkten fortfarande 

hade gällt som sista möjlighet att införa nya normer. Köparen bär risken för 

normförändringen och tvingas betala för varan.177 Om normen i stället hade inneburit att 

sådana bilar inte får säljas, utan måste skrotas, framstår det som naturligt att säljaren bär 

risken. Om normen hade inneburit att man inte får sälja dem vidare till konsumenter finns 

det goda argument för att köparen får bära risken. Detta baseras på vilken av avtalparterna 

som drabbas av normförändringen (varje avtalspart står som huvudregel risken för sina 

egna avtalsförutsättningar). Det leder i så fall fram till slutsatsen att, även om 

riskfördelningsprinciper finns på kontrakträttens område, kan risken för 

normförändringar sägas vara beroende av yttre omständigheter som inte låter sig regleras 

i lagtext eller tydliga principer. Om tidpunkten för risken för normförändringar kanske 

bara kan sägas att den ska vara ändamålsenlig beroende på normens innebörd. Kihlman 

framhåller angående NJA 1989 s. 117 att risken för att fastigheten rasar ner i en älv in 

                                                 

177 Jfr KöpL 12 §.  



45 

 

dubio ligger på säljaren, förutsatt att området inte i allmänhet är ett område där rasrisken 

är påtaglig eller att någonting påverkar köparens undersökningsplikt angående 

rasrisken.178 Att riskfördelning för normförändringar inte kan definieras i så svart-vita 

och allmänna termer som i köplagarna framgår också av NJA 2016 s. 346 där HD lämnar 

öppet för ytterligare undantag, utan att exemplifiera.179 

 

3.3 Köp av ny egendom 

3.3.1 Allmänt 

Vid köp av nya varor gäller i och för sig samma regler som för köp av begagnade varor,180 

men egendomens ålder påverkar köparens befogade förväntningar på varan.181 En 

befogad förväntning hos köparen är att en ny vara inte är behäftad med fel som typiskt 

sett uppstår på grund av slitage eller ålder. Ett nytt hus ska inte vara vattenskadat eller 

angripet av insekter.182 En ny bil ska inte vara rostig. Och så vidare. Att 

felbedömningsnormen påverkas av att avtalsföremålet är nytt motiverar en ny diskussion. 

Riskövergången sker vid samma tillfälle som för köp av begagnad egendom vad avser 

den fysiska risken. Frågan är om risken för normförändringar regleras på samma sätt. 

Några rättsfall finns till hjälp för diskussionen. 

I rättsfallet NJA 1997 s. 290 fick ett antal köpare sina nyproducerade småhus utsatta för 

mögel- och fuktskador en tid efter köpet. Skadorna var otvistigt hänförliga till den 

konstruktion som använts vid uppförandet. Precis som i vissa av de fall som diskuterats 

ovan utgjorde konstruktionen branschpraxis och var förenlig med den offentliga 

byggnorm som gällde för tiden. Både tingsrätten och hovrätten gjorde bedömningen som 

senare visat sig bli huvudregeln för den här typen av frågor, nämligen att om den 

                                                 

178 Kihlman s 250 f. 
179 Jfr 12 p. NJA 2016 s. 346. 
180 KöpL 17 § 3 st., KKöpL 16 § 3 st. 3 & JB 4:19 1 st. 
181 Jfr NJA 2010 s. 286 (s. 293). 
182 Jfr RH 1997:22. 
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vedertagna och godkända tolkningen av byggnormen använts kan köparna inte med fog 

förvänta sig annat än att den metoden använts. 

Vad en köpare däremot med fog kan förvänta sig uttrycktes på följande sätt: ”Enskilda 

köpare av småhus måste i normala fall, särskilt när det är fråga om nybyggda hus, kunna 

förvänta sig att husen är allmänt funktionsdugliga och inte har några speciella brister som 

gör dem mindre lämpade till bostäder eller som bereder de boende betydande 

olägenheter”.183 Det finns likheter med bland annat NJA 2010 s. 286 som diskuterats i 

avsnittet om begagnad egendom. I NJA 1997 s. 290 använde HD sig av en annan 

formulering än i 2010 års fall, men slutsatsen är densamma: En byggare som följer 

branschpraxis gör inget fel förutsatt att arbetet är fackmässigt och överensstämmer med 

gällande byggnormer, men det utesluter inte felansvar.184  

Att en husbyggare inte har gjort fel vid uppförandet saknar självständig betydelse för hur 

risken för normförändringar ska fördelas. Att riskfördelningen inte avgörs av hur 

prestationen utförs framgår av att felregeln (i detta fall i jordabalken) inte kräver 

vårdslöshet för att köparen ska ha rätt till ersättning.185 Vårdslöshet är inte heller en 

ansvarsförutsättning vid avtalsbrott.186 Felbedömningsnormen ska enligt rättsfallet också 

ta hänsyn till att huset är allmänt funktionsdugligt, i vart fall när det gäller enskilda köpare 

som förvärvar nybyggda hus. Risken måste i sådana fall läggas på säljaren om köparen 

inte kan förväntas tolerera följderna. Säljaren har alltså ett allmänt ansvar för den sålda 

egendomens funktionsduglighet, det gäller särskilt om säljaren är mer sakkunnig än 

köparen.187 Funktionsansvaret borde också vara strängare mot säljaren desto nyare den 

sålda egendomen är.188 Funktionsansvaret är åtminstone en anledning till att det saknar 

självständig betydelse för riskfördelningen om säljaren har agerat som en bonus pater 

familias eller inte, eftersom rådande partsexterna normer inte garanterar ett gott resultat 

                                                 

183 NJA 1997 s. 290 (s. 298 f). 
184 Uttrycks i domen som ”[d]en som yrkesmässigt bygger hus får normalt anses handla med tillbörlig 

aktsamhet om han följer de allmänna normer för byggande som gäller och även i övrigt utför arbetet på ett 

fackmannamässigt sätt” 
185 JB 4:19. 
186 Håstad s. 73. Se även ovan 2.3.1. 
187 Håstad s. 74. 
188 Kihlman s. 106. 
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utan endast garanterar att det senaste antagandet om vad som är lämpligt används. Vid 

den samlade bedömningen av om köparens befogade förväntningar infrias kan alltså även 

senare tillkomna omständigheter spela in.  

En entreprenör fick bära risken för de normförändringar som innebar att enstegstätade 

fasader inte längre ansågs vara en lämplig metod för att fuktsäkra hus. I vad som blivit 

känt som Myresjöhusfallen har HD i två fall som behandlar en entreprenad som företogs 

1999–2003, framställt några intressanta nyheter.  

I NJA 2015 s. 110 behandlades frågan om det förelåg fel i entreprenaden. En 

felbedömningsnorm är vad som har avtalats mellan parterna, i detta fallet ett 

standardavtal.189  Konsumenttjänstlagen i dess dåvarande lydelse var inte tillämplig på 

entreprenaden. Beställarnas krav enligt avtalet motsvarade dock konsumenttjänstlagens 

bestämmelser om fackmässighet och fel. Därför utgjorde konsumenttjänstlagen enligt HD 

ändå en lämplig utgångspunkt för tolkningen av kraven.190 Konsumentköplagens 

felbedömningsnorm kan vara till hjälp för bedömningen om fel enligt 

konsumenttjänstlagen varför entreprenören svarade för brister som inte motsvarade 

beställarens befogade förväntningar på resultatet. Felbedömningsnormen på 

konsumenträttens område innebär att de befogade förväntningarna innebär ett sorts 

funktionskrav.191 Fackmässighetskravet bör förstås som ett minimikrav, men ett 

fackmässigt utförande som sedan visar sig vara olämpligt befriar inte entreprenören från 

brister som inte svarar mot beställarens befogade förväntningar. Att branschens tolkning 

av offentligrättsliga normer var typgodkända spelade alltså ingen roll för felbedömningen 

när det senare framkom att den vedertagna konstruktionen var olämplig.192 HD gav 

beställarna rätt och husen ansågs vara behäftade med fel. 

I NJA 2015 s. 1040 avgjordes huruvida entreprenören kunde vara ersättningsskyldig för 

det konstaterade felet.193 I avtalet fanns ett villkor som begränsade köparens rätt till 

                                                 

189 ABS 95. 
190 ABS 95 kap. 2 § 6 motsvarar KTjL 4, 9 §§. 
191 Jfr argumenten om funktionskrav i NJA 1997 s. 290. Se avsnitt 3.3.1. 
192 Jfr Prop 2003/04:45 s. 64 ff. 
193 NJA 2015 s. 1040 behandlar också frågan om huruvida entreprenören ska svara i förhållande till 

andrahandsköpare, trots att ett överlåtelseförbud återfanns i avtalet med förstahandsköpare. Svaret på den 
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ersättning.194 Enligt villkoret svarade entreprenören för väsentligt fel som framträder efter 

garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. HD:s 

majoritet (tre av fem justitieråd) inledde med konstaterandet att vårdslöshet, enligt den 

aktuella begränsningsregeln, inte låter sig bestämmas abstrakt eller generellt utan i ett 

avtalsförhållande ska i stället avtalsföremålet och sammanhanget där den eventuella 

vårdslösheten aktualiseras beaktas. En tillämpning av regeln skulle innebära att 

entreprenören kunde undvika centrala delar av sin prestation varför kravet på aktsamhet 

måste ställas högt. Här kan infällas en kort kommentar. De situationer där entreprenören 

genom den vedertagna skadeståndsrättsliga vårdslöshetsbedömningen, orsakar ett 

väsentligt fel och det inte upptäcks förrän efter garantitidens slut framstår som 

lätträknade. Inte heller framstår begränsningsregeln i avtalet som alltför hård mot köparen 

eller frångår sedvanliga riskfördelningsprinciper. Att metoden var branschpraxis och 

typgodkänd hade inte avgörande betydelse för vårdslöshetfrågan enligt HD. HD 

konstaterade också att Myresjöhus inte var medvetna om riskerna med konstruktionen. 

Trots detta, och trots NJA 1997 s. 290 där det uttrycks att normenligt byggande utgör 

normal aktsamhet, ställde HD högre krav i detta fall. Det är för en naturagäldenär inte 

tillräckligt att förlita sig på normen i fråga, utan en egen undersökning av metoden hade 

krävts av Myresjöhus för att säkerställa normal aktsamhet. Detta är enligt domskälen tätt 

sammankopplat med att det är konsumenter som ska flytta in med sina familjer – och 

eventuella skador kan bli ekonomiskt och i övrigt problematiska. Värt att notera är att 

argumentet liknar det som framfördes av HD i NJA 1997 s. 290. Men byggde inte 

Myresjöhus yrkesmässigt hus, och följde de inte de allmänna normer för byggande som 

gäller?195  

Gällande vårdslöshetsnormen diskuterade HD:s minoritet (två av fem justitieråd) 

standardavtalstolkning i ljuset av vedertagna juridiska begrepp, för att undvika 

begreppsförvirring och öka förutsebarhet. Av det skälet ansågs att det inte fanns anledning 

att bedöma Myresjöhus agerande efter någon annan norm än den gällande 

                                                 

frågan är att överlåtelseförbudet inte godtogs, men det saknar relevans för uppsatsen att diskutera den delen 

av rättsfallet. 
194 ABS 95 kap. 5 7 §. 
195 Jfr NJA 1997 s. 290 (s. 298). 
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vårdslöshetsnormen som råder på skadeståndsrättens område. Fyra faktorer framhålls för 

vårdslöshetsbedömningen: Risken för skada, den sannolika skadans storlek, 

möjligheterna att förekomma skadan och möjligheten att inse risken för skada.196 

Agerandet av Myresjöhus skulle knappast ha ansetts vårdslöst enligt den vedertagna 

normen eftersom Myresjöhus, som HD konstaterade, inte kunnat inse risken. Minoriteten 

kunde därför inte bedöma Myresjöhus som vårdslösa, och skadestånd kunde därför dömas 

ut.  

 

3.3.2 Kärnegenskapers tillämplighet utanför köp av fast egendom 

I anslutning till analysen Myresjöhusfallen passar en diskussion om kärnegenskaper, trots 

att kärnegenskaper inte gäller exklusivt för ny egendom. Att säljarens ansvar för 

kärnegenskaper är gällande rätt vid köp av fast egendom är klart.197 Men hur överförbart 

är ansvaret på andra kontraktstyper och rättsområden? Frågan är inte helt enkel att 

besvara. Vid entreprenad framstår det som lämpligt eftersom skillnaden mellan köp av 

fast egendom och totalentreprenad på en nyss förvärvad fastighet är liten.198 Åtminstone 

eftersom kärnegenskaper ofta är hänförliga till byggnaden på fastigheten. Ett argument 

mot ett kärnegenskapsansvar utanför fastighetsrätten går att hitta i att motsvarade regel 

tagits bort från 1990 års köplag men bevarats i jordabalken.199 I litteraturen framhålls 

försiktiga inställningar till huruvida kärnegenskaper kan tillämpas på andra avtalstyper 

än köp av fast egendom, men ett kärnegenskapsansvar avfärdas åtminstone inte som 

omöjligt.200 En ärftlig sjukdom hos en hundvalp som medförde att valpen behövde avlivas 

                                                 

196 Hellner & Radetzki s. 134. 
197 Se ovan 2.3.3. 
198 Att olika lagar automatiskt blir tillämpliga på närliggande kontraktssituationer har diskuterats ovan i 

avsnitt 2.3.1. 
199 Jfr 1905 års köplag 42 § 2 st. Se även Ramberg J., Mysteriet med den tysta utfästelsen, JT 2001–02 s. 

406 f. 
200 Håstad s. 121. Jfr Hellner s. 212. I Hellner, Köprätt, s. 178 uttalades, efter att ha förklarat förekomsten 

av bristande kärnegenskaper som skadeståndsgrund vid köp av fast egendom: ”Motsvarande gäller 

säkerligen även vid köp av lös egendom.” Det bör noteras att uttalandet skedde 1982, före hundvalpsfallet 

från 1989. I Almén, s. 573 f. och 594 ff. diskuteras allmänt frågan om avsaknad av tillförsäkrad egenskap, 

innefattande fall där någon uttrycklig garanti inte lämnats, men begreppet kärnegenskap myntades först 

1966 i Sundberg, s. 136. I denna avhandling diskuterades ett skadeståndsansvar vid hyra av lös sak, vilket 

i sig talar för en mer omfattande tillämplighet än enbart vid köp av fast egendom. 
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innebar inte att djuret saknade en kärnegenskap enligt HD.201 Rättsfallet har dock 

kritiserats i litteraturen.202 Utfallet behöver inte tolkas så att ett ansvar för kärnegenskaper 

inte existerar inom köprätten, eller andra avtalstyper. HD uttalade sig enbart generellt om 

att det är tveksamt om det är lämpligt att tillämpa principen om kärnegenskaper på 

levande djur.  

Ett rättsfall som kan användas i argumentationen för att principen om kärnegenskaper ska 

kunna tillämpas i övriga kontraktsrättsliga situationer är det så kallade Zink-fallet.203 I 

rättsfallet använde HD en tyst utfästelse som grund för skadeståndsansvar för en felaktig 

olja som levererats och skadat köparens tågmotorer, när säljaren måste ha förstått vikten 

av att leverera en zinkfri olja.204 Den tysta utfästelsen, som föranledde ansvar för 

produktskada,205 liknar principen om kärnegenskaper. Det ovan anförda är ytterligare ett 

argument som skulle kunna tala för att säljaransvaret för kärnegenskaper kan användas 

för andra avtalstyper än köp av fast egendom, låt vara att HD uttalat att det inte är lämpligt 

att tillämpa principen på levande djur. Det finns inget krav på att säljaren faktiskt ska ha 

yttrat sig om egenskapen. I specialmotiveringen till bestämmelsen206 framgår att 

utfästelsen som avses i allmänhet grundar sig på vad säljaren uttryckligen har meddelat. 

En sådan utfästelse kan dock föreligga utan att säljaren uttryckligen har lämnat den om 

köparen haft fog att uppfatta egenskapen som särskilt utfäst.207 Ingen uttömmande katalog 

erbjuds utan endast en exemplifiering. Kopplingen till bristande kärnegenskaper, särskilt 

beträffande nya varor, är att de lätt kan uppfattas som garantiavvikelser. Ett potentiellt 

problem med att skadeståndsansvaret för bristande kärnegenskaper och det för 

garantiavvikelser är att undersökningsplikten enbart träffar det förstnämnda.208 

                                                 

201 NJA 1989 s. 156 
202 Hellner J., Skadestånd för avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s. 98 ff. 
203 NJA 2001 s. 309. 
204 Rättsfallet behandlade situationen att ett tågåkeri beställde en olja till sina tågmotorer från ett bolag. Om 

oljan inte var fri från zink skulle tågmotorerna gå sönder, vilket också hände. Rättsfallet handlar skadestånd 

och produktskador (tågåkeriet ville ha ersättning för sina trasiga motorer, inte få prisavdrag för att oljan 

inte var avtalsenlig). Förutsättningen för produktskadeansvar är en garanti, eller särskild utfästelse om en 

produkt. I rättsfallet använde HD en tyst utfästelse. 
205 Om produktskador se bl.a. Håstad s. 213 ff. 
206 KöpL 40 § 3 st. 
207 Prop. 1988/89:76 s. 139 f. 
208 Lind, Johan, i festskrift till Ulf K. Nordensson s. 285. 
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Det är inte långsökt att tala om kärnegenskaper för andra avtalstyper än vid köp av fast 

egendom. Köper man en bil bör man kunna formulera kärnegenskaper som träffar att 

bilen hjälpligt kan framföras, motorn ska fungera, bilen ska ha däck och en växellåda. 

Även renoveringsobjekt har kärnegenskaper, låt vara att kraven är lägre ställda. Köper 

man en bil för 1 kr kanske man inte kan förvänta sig någonting utöver en gammal rostig 

kaross. Annorlunda uttryckt kan sägas att avtalsobjekt som köps till marknadsmässiga 

priser ska åtminstone ha varans kärnegenskaper intakta.209 I väntan på nya avgöranden 

från HD kan som nämnts ansvaret för kärnegenskaper bara med säkerhet konstateras på 

fastighetsrättens område. Frågan är vidare om ett klargörande om kärnegenskaper behövs, 

eftersom man enligt köplagen ansvarar för att varan ska kunna användas normalt. Svaret 

blir antagligen jakande, eftersom köparen i vissa fall enbart har fog för sin förväntning att 

offentligrättsliga normer om konstruktioner eller fackmässighet följts, oavsett resultat. 

Det finns även andra möjligheter för köparen att rikta anspråk mot en säljare även om 

säljaren har utfört sin prestation enligt avtalet och partsexterna normer. I ett rättsfall från 

finska HD, som har det gemensamt med Zink-fallet att det behandlar vad säljaren måste 

ha förstått om köparens krav på varan, hade en köpare beställt sandmorän från en 

grushandlare.210 När sanden levererades till köparen insåg säljaren att köparen behövde 

ett dränerande material. Trots säljarens vetskap om sandens olämplighet som 

dräneringsmaterial dumpades sanden i husgrunden. Fel ansågs föreligga, trots att sanden 

var vad avtalsparterna kommit överens om och säljaren inte innan leveransen vetat vad 

den skulle användas till, eftersom köparen haft fog att förvänta sig att en grushandlare har 

tillräcklig sakkunskap för att inte dumpa sand i en husgrund. Ytterligare en aspekt i 

felbedömningen är alltså i vilken grad köparen har haft att lita på köparens kunskap, vilket 

är beroende av avtalstyp och hur avtalsförhållandet ser ut.211 Domen återfinns i 

litteraturen under ämnet lojalitetsplikt,212 och felansvar.213 Men bristande kärnegenskaper 

som felgrund är inte alternativ till andra felgrunder. Domen behandlas här eftersom 

                                                 

209 Se Håstad s. 119 f. 
210 HD 1991: 153. 
211 Nystén-Haarala, Soili, Lojalitetsprincipen både från domstolens och från rättsanvändarens perspektiv 

(passim). 
212 Munukka s. 64 & s. 368. 
213 Kihlman s. 63. 
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kärnegenskaper är hänförliga till vad avtalsföremålet ska användas till. Vad säljaren 

måste ha förstått om köparens avsikt med köpet kan vara en relevant faktor för att bedöma 

avtalsföremålets avtalsenlighet, särskilt i ljuset av det funktionskrav som ställs på 

exempelvis nybyggda hus. 

 

3.3.3 Utvecklingsfel 

Ytterligare en intressant aspekt som diskuterades i Myresjöhusfallen är huruvida 

entreprenören svarar för utvecklingsfel. Entreprenören åberopade undantaget om 

utvecklingsfel, som återfinns i förarbeten till ändringar för konsumenttjänstlagen,214 för 

att slippa svara för att branschpraxis för fasadtätning har förändrats. Huruvida det i 

rättsfallet var tillämpligt eller inte är inte av största intresse. Det intressanta är i stället att 

undantaget i någon mån existerar eftersom det träffar en central del av uppsatsen. Ännu 

mer intressant är att förarbetet låg till grund för lagändringen som innebär att 

husuppförande inkluderas i konsumenttjänstlagen. Syftet var alltså att entreprenörer inte 

skulle stå för utvecklingsfel när de bygger hus till konsumenter. NJA 1997 s. 290 och 

NJA 2015 s. 1040 pekar i motsatt riktning. 1997 års fall föregick lagändringen med åtta 

år och fallet rörde en felbedömning enligt jordabalkens regler. Idén om att utvecklingsfel 

ska vara ansvarsbefriande fanns dock tidigare än så. Att utvecklingsfel skulle vara 

ansvarsbefriande är på kollisionskurs med hur praxis har definierat naturaborgenärens 

befogade förväntningar. Formellt är utvecklingsfel ett giltigt undantag i 

konsumenttjänstlagen. Men rättsutvecklingen av naturaborgenärens befogade 

förväntningar har kommit att inkludera avvikelser från vad konsumenten inte kan 

förväntas tolerera, vilket närmast innebär ett funktionskrav.215 Ansvarsfrihet från 

utvecklingsfel i konsumenttjänstlagen verkar ta sikta på exakt den situationen som i fallen 

där förändrad branschpraxis medför risker för skada. Det återstår att se om utvecklingsfel 

faktiskt visar sig bli ansvarsbefriande i framtiden inom konsumenttjänstområdet. 

Ansvarsbefrielse från utvecklingsfel är, med hänsyn till nuvarande praxis, strängt mot 

                                                 

214 Prop. 2003/04:45 s 64. 
215 NJA 1997 s. 290 (s. 298 f). 
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beställaren, och borde redan av den anledningen gälla också i jämnare styrkeförhållanden 

där naturaborgenären inte är lika skyddsvärd som konsumenter.  

 

3.3.4 Slutsatser 

Det ska understrykas att det rättsliga materialet gällande köp av ny egendom främst har 

berört konsumenter som gör stora investeringar vilket är en skyddsvärd grupp. Det 

framgår inte minst av NJA 1997 s. 290, Myresjöhusfallen och utvecklingen i allmänhet 

av det konsumenträttsliga området. Det rättsliga materialet kan därför tyckas vara för 

smalt för att säga någonting generellt i frågan. Författarens uppfattning är att HD i de 

aktuella rättsfallen, särskilt i NJA 2015 s. 1040, har haft en svår uppgift att med juridisk 

godtagbar argumentation motivera att risken för normförändringarna ska bäras av den 

starkare parten i avtalsförhållandet. Att det rör sig om köp av ny egendom spelar 

antagligen starkt in på vad köparen haft fog att förvänta sig. Jämför exempelvis NJA 2015 

s. 233 där en konsument köpte en båt vars motor gick sönder vid sjösättningen och där 

konsumenten inte nådde framgång med sin talan. Rättsfallet behandlade i och för sig 

många bevisfrågor men om HD hade önskat ge konsumenten rätt fanns det säkerligen 

vägar att gå. Inte minst om man är beredd att införa nya, strängare krav, på näringsidkaren 

som i NJA 2015 s. 1040. Slutsatsen blir att vid köp av nya varor finns en starkare 

indikation på att säljaren bär risken för normförändringar åtminstone ett tag efter 

fullgörelsen, förutsatt att normförändringen medför en försämring för köparen som 

köparen inte kan förväntas tolerera. Det ligger i linje med köprättsliga argument om 

respektive avtalsparts risksfär, som typiskt sett modifieras av undersökningar och i övrigt 

vad som föregått köpet. Köparens befogade förväntningar påverkas också av priset, vilket 

på ny egendom borde vara relativt högt.216 Främst verkar det handla om omständigheterna 

i det enskilda fallet. Det innebär även här att normens innebörd är högst relevant och 

bedömningar måste göras i det enskilda fallet.  

                                                 

216 Kihlman s. 154. 
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3.4 Partsställningens betydelse 

Av rättsfallen som diskuterats ovan berör 6 fall avtalsförhållanden där ena parten är 

betydligt svagare än sin motpart.217 I alla fall utom ett nådde de svagare parterna framgång 

i tvisterna.218 Konsumenträttsliga argument har i hög grad framförts i domarna, där det 

bland annat sägs att ”enskilda köpare av nybyggda småhus” har rätt att kräva att huset är 

funktionsdugligt, trots huvudregeln om att normer för uppförandetiden bör höra till 

köparens risksfär. För att kunna döma ut skadestånd till svagare parter har HD sänkt 

tröskeln för vårdslöshet, när entreprenörens skadeståndsskyldighet var villkorad av sådan. 

Detta trots att det hade krävts enorma resurser för entreprenören att utreda sina metoder 

innan de används vilket vore kostsamt och opraktiskt – och från entreprenörens sida på 

sikt antagligen slagits ut över köparkollektivet. Tidigare hade HD, i ett fall där vårdslöshet 

inte var ett krav (för prisavdrag), uttryckt att det är normal aktsamhet av en entreprenör 

att följa godtagna tolkningar av fackmässighet och offentligrättsliga krav. Utfallet vid 

jämna styrkeförhållanden har snarare varit det omvända, där enbart ett fall innebar att en 

privatsäljare fick bära risken för normförändringen.219 Tendensen är att partsställningen 

framstår som en viktig variabel att beakta innan respektive parts risksfär bestäms gällande 

normförändringar efter avtalsingåendet. 

 

3.5 Normens innebörd och auktoritet 

För att säljaren ska bära risken för normförändringar på det sättet att ett fel anses föreligga 

när avtalsföremålet inte motsvarar de nya kraven krävs att avtalsföremålet sjunker i värde, 

eller åtminstone riskerar att sjunka i värde. Med det avses inte fallet att avtalsföremålet 

sjunker i värde på grund av att en uppgraderad version lanseras som motsvarar nyare krav 

                                                 

217 NJA 1997 s. 290, NJA 2010 s. 286, NJA 2015 s. 233, NJA 2015 s. 110, NJA 2015 s. 1040 och NJA 

2016 s. 303. 
218 NJA 2015 s. 233. Det kan dock sägas att ett fel faktiskt konstaterades föreligga, men den yrkade 

kompensationen uteblev.  
219 NJA 1986 s. 670 I. 
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och efterfrågan på den gamla versionen sjunker. Exempelvis kunde inte konsumenten i 

NJA 2015 s. 233 med fog förvänta sig att en uppgraderad standard skulle gälla 

konsumentens båt. För att ett fel ska föreligga måste det ursprungliga avtalsföremålet 

försämras enbart genom normförändringen. Det måste därtill vara en norm som innebär 

att avtalsföremålet försämras på ett sätt som inte ska behöva tolereras. De tydligaste 

exemplen på det har i uppsatsen visat sig vara hälsorisker (inte nödvändigtvis bekräftade), 

som medför att ett avtalsföremål kommer att betinga ett lägre pris om det skulle 

vidareförsäljas på grund av den nyupptäckta hälsorisken. Men det kan också röra sig om 

branschpraxis där konsekvenser på ett godtagbart sätt inte kunnat förutses, och följden 

blir stora ekonomiska skador för en part som drabbas särskilt hårt av skadorna. Normens 

innebörd måste ha en påtagligt negativ ekonomisk effekt för att risken för den måste bäras 

av säljaren.  

I de fall som handlar om radonhalter220 framstår normförändringar som innebär att 

tidigare okända hälsofaror framträder som en säljarrisk. Det är oklart exakt varför det är 

skillnad på tidigare okända hälsofaror och kända hälsofaror som uppstår genom en 

bristfällig konstruktion. När det gällt tidigare kända hälsofaror har HD varit mer 

restriktiva med att låta säljaren bära risken om ingenting annat har motiverat det. Men 

effekten av hälsofaror borde vara densamma för den som utsätts för dem. Det är dessutom 

mätbart i pengar, eftersom det mesta går att åtgärda med kostsamma reparationer. Vid 

köp av fast egendom kan man i och för sig argumentera för att undersökningsplikten 

omfattar sådant som kan medföra kända hälsofaror. Men undersökningsplikten sträcker 

sig inte så långt som att man som köpare ska förvänta sig att de konstruktioner en hel 

bransch använder sig av kommer att orsaka fukt- och mögelskador några år fram i tiden. 

Köpare får ingen ideell ersättning för att en ny hälsofara upptäcks. Köpare får ersättning 

för att kunna åtgärda problemen. Vad, utöver undersökningsplikten, som skiljer kända 

och okända hälsofaror är därför oklart. 

När det kommer till normens auktoritet finns några konstateranden som kan göras. Det 

finns ingen tydlig indikation på att en viss auktoritet krävs för att normförändringen ska 

                                                 

220 NJA 1986 s. 670 I och NJA 2016 s. 303. 
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kunna påverka avtalsförhållandet. Varken ursprung eller format är avgörande. 

Rekommendationer och råd från myndigheter har varit avgörande i vissa fall, och 

utredningar om varför enstegstätade fasader inte var en bra idé kom från Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut (SP). Ingen typisk normgivare, och normförändringen som 

följde var en förändring av branschpraxis – alltså ingen särskilt auktoritär norm.     

 

3.6 Andra plausibelt relevanta faktorer 

3.6.1 Tidsaspekten  

Det har ovan konstaterats att naturagäldenären i vissa fall bär risken för normförändringar 

en viss tid efter fullgörandet. Den naturliga följdfrågan som uppkommer är hur lång tid 

efter fullgörandet som risken kan bäras av naturagäldenären. Dessvärre finns inget enkelt 

svar på frågan. Det går inte att hitta stöd för hur lång tid en säljare bär risken för sådana 

normförändringar i någon rättskälla. Det enda som med säkerhet kan sägas är att i NJA 

1986 s. 670 I bar säljaren risken för en sådan normförändring åtminstone två år efter 

köpet. I Myresjöhusfallen byggdes husen under tidsperioden 1999–2003, och rapporter 

som dömde ut enstegstätade fasader publicerades tidigast 2007. Det verkar alltså vara 

möjligt med en relativt lång tid av riskbärande för säljaren. I Myresjöhusfallen ansågs 

dock entreprenören har agerat oaktsamt genom att tillämpa en byggmetod som inte hade 

prövats av entreprenören eller av annan grundligt utförd utredning, vilket kan hävdas 

saknar samband med den senare normförändringen, men som i praktiken nog hade stor 

inverkan. Potentiellt kan risken bäras av säljaren hela vägen fram till preskriptionstidens 

avbrott, som inträder vid olika tillfällen beroende på avtalstyp.221 

 

                                                 

221 Jfr dock skiljaktiga meningen. Se ovan 3.2.4. 



57 

 

3.6.2 Olika avtalstyper 

Skiljer sig risken för normförändringar för olika avtalstyper? Det finns inte alltför mycket 

som talar för att det enbart är vissa särskilda avtalstyper där naturagäldenären skulle 

kunna bära risken en tid efter prestationens fullgörelse. De rättsfall som diskuterats i 

uppsatsen rör främst köp av fast egendom och entreprenad. Men det betyder inte att det 

är uteslutet att samma riskfördelning gäller även för andra avtalstyper. Hyra har varit 

aktuellt och hyresvärden bär risken för vissa normförändringar som påverkar 

boendekvaliteten hos hyresgästen. Som tidigare nämnts i uppsatsen är det ibland både 

naturligt och lämpligt att överföra vissa principer och regler från en avtalstyp till en 

annan.222 Analogislut är dock en svårbedömd verksamhet och enbart att de inte kan 

uteslutas innebär inte att det går att uttala någonting med största säkerhet om att de är 

troliga som ett inslag i gällande rätt. Avtal som har ett bostadsändamål kan tänkas vara 

en gemensam nämnare för entreprenad, hyra och köp av fast egendom. Gemensamt för 

avtalstyperna är att både husköpet och hyresavtalet är särskilt skyddsvärt, speciellt när 

hyresgästen eller köparen är svagare part.223 I allmänhet har de rättsfall där köparen nått 

framgång med sin talan varit i en position som har ett visst skyddsvärde.224 Om 

skyddsvärde är en faktor som vägs in vid bestämmandet av vem som bär risken för 

normförändringar innebär det att avtalstypen inte är avgörande.  

  

                                                 

222 Se ovan 1.3. 
223 Om konsumentutvecklingen inom svensk rätt se t.ex. Håstad s. 225 f. Att bostadshyra är särskilt 

skyddsvärt framgår bland annat av JB 12:46 om direkt besittningsskydd. 
224 Se ovan 3.4. 
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4 Diskussion 

4.1 Inledning 

I uppsatsen har konstaterats att naturaborgenären i vissa fall har att räkna med att 

avtalsprestationen ska överensstämma med de normer som gällde vid avtalstidpunkten – 

i andra fall att prestationen ska vara funktionsduglig, vilket i praktiken kan innebära att 

prestationen ska bedömas efter den nya normen som tillkommit efter prestationernas 

fullgörelse. En slutsats som har kunnat dras är att svagare, eller annars skyddsvärda, parter 

har lättare att undvika att risken övervältras på dem i ett tidigt skede, medan både starkare 

och jämbördiga parter – med någon övervikt – har att förhålla sig till normer som gällde 

vid avtalstidpunkten, och förmodligen alltid så om en näringsidkare anskaffat begagnad 

egendom av en privatperson. På ämnet saknas praxis om kommersiella avtal, troligen för 

att sådana tvister regelmässigt slits i skiljedomstol snarare än vid de allmänna 

domstolarna.225 Avsaknaden av praxis angående köp av fast egendom i kommersiella 

relationer kan vara en anledning till att domstolen ibland framstår som generös mot 

köparen.226 

Om en konsument beställer ett hus av en entreprenör har konsumenten goda chanser att 

nå framgång med påståendet att risken bör bäras av entreprenören. Om naturagäldenären 

är den starkare parten i avtalsförhållandet är det möjligt att denne bär risken för 

normförändringar en tid efter fullgörandet. Säljer konsumenten i nästa led vidare huset 

till en privatköpare, är den nya privatköparen möjligen i ett sämre läge än den 

ursprunglige konsumenten var när huset förvärvades av entreprenören. Vissa rättsfall som 

behandlats i uppsatsen tar hänsyn till att ett husköp är en av de största investeringar en 

privatperson gör i livet och potentiella skador kan bli särskilt betungande, varför köpet är 

känsligt och därför skyddsvärt. Men är det inte lika skyddsvärt för köparen i andra ledet? 

NJA 2015 s. 1040 tillsammans med NJA 2014 s. 760 kan medföra att andrahandsköpare 

inte har en så utsatt position som den jämna partsställningen motiverar eftersom det är 

                                                 

225 Jfr t.ex. Hellner, Särskilda avtal s. 34.  
226 Jfr Lind, Johan, i festskrift till Ulf K. Nordensson s. 285. 
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möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot tidigare led.227 Det är dock en möjlighet som i 

vissa avseenden är mer begränsad än att rikta kontraktuella anspråk mot sin egen 

avtalspart. Hänsyn måste tas till preskriptionsregler och garantitider vilket medför att en 

privatköpare i andra ledet ändå har en sämre ställning jämfört med konsumenten som köpt 

samma hus. Ur ett strikt köparperspektiv är det svårt att motivera, särskilt med tanke på 

motiveringarna i NJA 1997 s. 290 och NJA 2015 s. 1040, men ur ett 

styrkeförhållandeperspektiv är det lättare att förstå. Enligt NJA 1986 s. 670 I bär en 

privatköpare inte alltid risken för normförändringar ens efter tillträdet. För att säljaren ska 

bära risken krävs troligtvis en normförändring som medför en allvarligare situation för 

privatköparen än vad som hade krävts för att en näringsidkare i ett konsumentförhållande 

skulle bära risken. Det ska igen understrykas att rättsfallet sticker ut från mängden, och 

domslutet kanske kan förklaras på andra sätt.228 

Att risken för normförändringar som utgångspunkt bärs av entreprenören vid uppförande 

av hus framgår av NJA 1997 s. 290 och NJA 2015 s. 1040. För rätt till prisavdrag krävdes 

i 1997 års fall ingenting utöver en tillämpning av den normala felbedömningsnormen. HD 

uttryckte dessutom att entreprenören hade agerat med tillbörlig aktsamhet. I 2015 års fall 

var rätten till skadestånd villkorad av att entreprenören hade varit vårdslös vilket HD:s 

majoritet också kom fram till. HD verkar inte vara helt överens med lagstiftaren i frågan 

om vem som borde bära risken för normförändringar i konsumentrelationer. Det kan dock 

inte sägas vara en allmän regel eftersom normens innehåll spelar roll för bedömningen. I 

fallen som berör fastighetsköp eller entreprenad kan normens innehåll ersättas med den 

tidigare normens grad av negativ påverkan på avtalsföremålet. Normförändringar som 

innebär högre ställda krav på avtalsföremålet medför inte automatiskt att prestationen är 

felaktig, förutsatt att det inte innebär en stor ekonomisk förlust. Tendenser till ett sådant 

krav syns i dels NJA 2015 s. 233 där nyare krav inte kunde ställas på en äldre båt och i 

NJA 1986 s. 670 I där nyare krav medförde att någonting som tidigare var okänt medförde 

                                                 

227 Munukka, J. Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot avtalspart. JT 

2015–16 s. 410 ff. Det ska dock noteras att det krävs en sakskada för att rikta ett sådant anspråk. 
228 Se ovan 3.2.4. 
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en brist på påverkade avtalsföremålets värde. Att ett visst väsentlighetskrav skulle finnas 

vore väl förenligt med den restriktivitet som bör råda vid retroaktiv normtillämpning.229 

Ett systematiskt argument som har framförts i uppsatsen är att det är lämpligt att ha så få 

tidpunkter som möjligt att förhålla sig till inom kontraktsrätten. Det skulle kunna innebära 

att risken för normförändringar skulle vara identisk med den fysiska risken enligt 

köplagarna. Den fysiska risken enligt köplagen går dock att motivera med att lös egendom 

normalt transporteras till eller hämtas av en köpare och är av den anledning föremål för 

olycksrisk. Olyckor i förvarings- eller transportsituationer är tillräckligt tänkbara för att 

motivera en lagstadgad riskreglering. Risken för normförändringar motiveras av andra, 

mer abstrakta skäl. Eftersom normens innebörd och effekt har en viss betydelse för vilken 

av avtalsparterna ska bära den är det svårt att formulera en reglering av frågorna. 

Dessutom går risken över vid andra tidpunkter gällande rådighetsinskränkningar och 

vissa sakrättsliga belastningar. Att det skulle vara systematiskt smidigt med en tidpunkt 

är inte skäl nog att motivera en fast tidpunkt för när risken för normförändringar går över 

på motparten.   

När risken för normförändringar i ett visst avtalsförhållande har definierats finns det dock 

skäl att titta på hur den fysiska risken regleras och flyttar mellan avtalsparterna. En 

avtalspart ska inte kunna hamna i en bättre position genom att begå avtalsbrott. I köplagen 

bär köparen risken efter den avtalade avlämnandetidpunkten om köparen inte medverkat 

till avlämnandet.230 Därför finns goda skäl att inte längre låta säljaren bära den fysiska 

risken för att köparen försvårar avlämningen. Samma princip borde gälla för risken för 

normförändringar. Låt säga att en avtalspart har en god uppfattning om vem som bär 

risken för normförändringar. Avtalsparten kan då inte fördröja sin eller motpartens 

avtalsprestation för att hamna i en bättre position. I den delen borde riskfördelningen för 

normförändringar vara identisk med vad som gäller inom kontraktsrätten för den fysiska 

risken.  

                                                 

229 Jfr ovan 2.1. 
230 Enligt KöpL 13 § 2 st. KKöpL är mindre sträng mot konsumenten och risken går inte över på 

konsumenten förrän varan avlämnats, KKöpL 6 §, KKöpL 8 § 2 st., om det inte gäller vissa färskvaror, 

KKöpL 20 § 2 st. 
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Det finns ingenting i författarens analys som tyder på att varken normgivaren eller 

formatet behöver vara särskilt auktoritärt.231 Tvärtom har majoriteten av rättsfallen 

behandlat byggkonstruktioner och varit beroende av branschpraxis och syn på 

fackmässighet – inte de offentligrättsliga kraven som branschen hade att förhålla sig till. 

Alltså varken en typiskt auktoritär normgivare eller form. 

 

4.2 Vem bär risken för normförändringar efter avtalsingåendet? 

4.2.1 Huvudregeln 

Huvudregeln för vem som bär risken för normförändringar kan sägas vara att den som 

ingår avtal har att förvänta sig att de normer som är kända vid tidpunkten för 

avtalsingåendet kommer att följas. Argumentet är snarare hänförligt till allmänna 

avtalsrättsliga principer än till kontraktuella eller konsumenträttsliga principer. Om 

avtalsföremålet redan existerar innan avtalstillfället har en köpare att förvänta sig att 

normer som gällde för tiden vid tillverkningen har följts. Köparen bär risken för 

normförändringar som påverkar köparen negativt efter avtalstillfället. Säljaren bär 

motsvarande risk för normförändringar som påverkar säljaren efter avtalstillfället. 

Huvudregeln som fastställs i NJA 2016 s. 346 ligger i linje med det ovan anförda.  

 

4.2.2 Undantagen 

Partsställningen kan motivera att den starkare partens risksfär utökas och inkluderar 

risken för normförändringar. Myresjöhusfallen är bra exempel på att HD fördelat risken 

till fördel för den svagare parten. I NJA 1997 s. 290 framhålls att enskilda husköpare har 

en lägstanivå för vad de kan förväntas tolerera, oavsett vilka normer som gällt. NJA 2016 

s. 303 ger uttryck för samma idé.  

                                                 

231 Se ovan 3.5. 
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Normförändringens innebörd och effekt har en stor betydelse för vem som bär risken. Att 

normförändringar som innebär att tidigare okända hälsorisker kan beaktas även efter 

avlämnandetidpunkten framgår av NJA 1986 s. 670 I och NJA 2016 s. 303. Hellner 

noterar att en viktig typ av fel är fastighetens farlighet.232 Intressant att notera här är att 

ekonomiska värden ändå verkar styra, trots att det framstår som att det handlar om 

hälsoskäl. Det ansågs inte vara klarlagt att radonhalter som översteg gränsvärden i något 

av de nämnda fallen faktiskt medförde en ökad cancerrisk. Men enbart att det indikerades 

att radonhalterna medförde ökad cancerrisk sänkte värdet på fastigheten, och 

bedömningen av vad en skälig hyra var. I 1986 års fall fick köparen rätt till prisavdrag 

motsvarande skillnaden mellan köpeskillingen och den nya värderingen av huset efter att 

problemet med radonhalten uppdagats. I 2016 års fall fick hyresgästen sänkt hyra för att 

det nya gränsvärdet var ägnat att medföra ett obehag som påverkade den ideella 

boendekvaliteten. I NJA 1997 s. 290 uttrycktes att säljaren bär risken för sådana 

normförändringar som påverkar avtalsföremålet på ett sätt att köparen inte förväntas 

tolerera det. Det undantaget bör tillämpas restriktivt, eftersom det språkligt ligger nära 

den grundläggande felbedömningsnormen om köparens befogade förväntningar. Att 

rättsfallet kanske inte har ett särskilt brett tillämpningsområde betyder däremot inte att 

bedömningskriterier inte kan identifieras. För det första anges i rättsfallet att köparens 

befogade förväntningar är väldigt höga på ett nyproducerat avtalsföremål och att säljaren 

därför bär risken för att normen som använts skulle medföra ett gott resultat. För det andra 

bekräftas bedömningskriteriet att partsställningen spelar en stor roll och kan påverka 

riskfördelningen.  

I NJA 2016 s. 346 uttrycktes att även andra undantag kan aktualiseras. Det uttrycket 

bekräftar i viss mån att normens innebörd har en central betydelse för vem som ska bära 

risken. Alla dessa bedömningskriterier medför att trots utgångspunkten, att vardera parten 

bär risken för sina egna ansvarsförutsättningar, kan det vara lämpligt att ha en annan 

riskfördelning. Exempelvis framstår det som motiverat om en normförändring efter 

avtalsingåendet medför en bristande kärnegenskap hos avtalsföremålet. 

                                                 

232 Se Hellner, Särskilda avtal s. 55. 
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4.3 Avslutande anteckningar om uppsatsens allmänna giltighet 

Som kapitel 3 har visat varierar riskplaceringen beroende på en mängd omständigheter. 

Avtalstyp, avtalsparternas ställning, skyddsvärde och normens innebörd och dess följder 

är exempel på detta. Rättsfall och argumentation har hämtats från bland annat köprätt, 

fastighetsrätt, entreprenadrätt och hyra. Hur kan man då motivera att regler och praxis om 

exempelvis köp av fast egendom kan ha en bredare giltighet? Köp av fast egendom 

särregleras och har formkrav bland annat på grund av att fastigheter är viktiga för 

kreditsäkerhet, och en säkrare överlåtelseform för köp av fast egendom än övriga köp är 

därför motiverad.  När det kommer till fel är fastighetsrätten däremot utmärkt att titta på 

för att hitta allmänna kontraktsrättsliga principer både om avtalstolkning och om 

felbedömning.233 När det handlar om hyra av lös egendom kan man anta att viss 

argumentation kan gälla för situationer där partsställningen och skyddsvärdet liknar det 

vid bostadshyra. Författaren har medvetet försökt använda så allmänna argument som 

möjligt från dessa avtalstyper.  

Att det behövs en riskfördelning för normförändringar är självklart, någon av 

avtalsparterna kommer i slutändan bära risken för att en normförändring inträffar. Det är 

däremot inte klarlagt att det finns en generell princip, eller en bestämd tidpunkt, som kan 

tillämpas på varje avtalstyp för varje normförändring, utan svaret är klart mera komplext. 

I avtalsförhållanden där en köpare befinner sig i en särskilt utsatt position, genom 

styrkeförhållanden och storleken på affären, kan säljaren potentiellt bära risken för alla 

normförändringar vars följder köparen inte kan förväntas tolerera.234 Det kan vara 

relevant främst vid ojämna partsställningar eftersom utgångspunkten är att en köpare har 

att förvänta sig att normer som gällde vid uppförande eller tillverkning följs och därför 

konkurrerar dessa ställningstaganden med varandra. 

                                                 

233 Se Hellner s. 22. 
234 Se ovan 3.4. 
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Vissa rättsfall om fastighetsköp eller entreprenad – som talar i en viss riktning angående 

risken för normförändringar – gäller inte nödvändigtvis enbart inom de avtalstyperna. 

Exempelvis har genom NJA 1997 s. 290 enskilda köpare av småhus, där säljaren är 

näringsidkare, en ställning som gör att de inte bär risken för normförändringar som kan 

påverka dem i alltför negativt ekonomisk bemärkelse, under en viss tid efter avlämnandet. 

Det måste inte vara så att rättsfallet enbart är tillämpligt på den specifika situationen att 

konsumenter förvärvar småhus för bostadsändamål, det kan också tänkas handla om andra 

stora ekonomiska värden för en typiskt sett skyddsvärd part även i andra avtalstyper, 

särskilt där den ena avtalspartens befogade förväntningar utgör den huvudsakliga 

felbedömningsnormen. Troligen gäller det inte vid avtal där syftet är att spekulera i 

ekonomiska värden, men samtidigt är det svårt att tänka sig en särskilt utsatt part som 

spekulerar med stora värden på det sättet. En av anledningarna till att köparen inte alltid 

bär risken för sina egna avtalsförutsättningar, vad gäller normförändringar i de fallen som 

diskuterats, kan vara att ett avtal som innebär att köpa ett hem till sin familj typiskt sett 

inte är spekulativt.235  

Som avslutning på denna uppsats kan följande medskick lämnas. Det kan inte sägas något 

med absolut säkerhet om vem som bär risken för normförändringar efter avtalstillfället. 

Författaren anser att det går att argumentera för att tolka och tillämpa undantagen snävt 

eller extensivt. Ett argument om att tolkningen ska vara snäv är behovet av förutsebarhet 

och presumtionen mot retroaktiv normtillämpning. Ett argument om att undantagen ska 

vara mer generella är att situationerna som uppstått i rättsfallen är jämförbara med andra 

avtalstyper och situationer, samt att möjligheten till andra undantag än de som bekräftats 

i uppsatsen principiellt har lämnats öppet av HD. Författarens uppfattning är att varken 

lagstiftare eller HD hade kunnat undvika den, i viss mån, oklara situation som råder idag. 

Det är helt enkelt svårt att uttala sig om vad en lämplig lösning vore. Den mest förutsebara 

lösningen är i stället att det är upp till avtalsparterna att lösa frågan om vem som ska bära 

risken för normförändringar genom avtalsvillkor. Detta kan tänkas ge mindre lämpliga 

utfall i enskilda situationer om denna reglering blir slentrianmässig. En lösning som följer 

av Fastighetsägarnas lokalhyreskontrakt är dock att parterna inför varje avtalsingående 

                                                 

235 Jfr ovan 3.3.4. 
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överväger vem som ska bära risken, något som talar för större medvetenhet inför 

frågan.236  

  

                                                 

236 Se ovan 2.2.3. 
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