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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är en god utgångspunkt att lagstiftningen bör vara sådan att den genom 

tolkning kan anpassas till nya förhållanden och därmed inte behöver ändras 

alltför ofta. I Sverige har vi på fastighetsrättens område gått från de medeltida 

landslagarna via 1734 års lag till dagens JB. Det beror varken på synnerlig 

skicklighet vid formuleringen av lagtexten eller på en i praktiken statisk 

fastighetsrätt. Det Svenska rättsystemet har traditionellt haft en stark 

rättspositivistisk prägel. På fastighetsrättens område råder också en stor 

rigiditet vad gäller tillämpningen av bl.a. reglerna om formkrav vid överlåtelse. 

En konsekvens av detta är att reglerna i framförallt i kommersiella förhållanden 

systematiskt kringgås eller ignoreras mellan parterna. Rätten framstår som 

ologisk och separerad från de faktiska förhållandena i samhället. Exempel på 

detta är bolagisering av fastigheter i syfte att uppnå större avtalsfrihet och att 

undvika stämpelskatt och utnyttjandet av fastighetsreglering för att undvika att 

utlösa gårdsarrendators förköpsrätt och stämpelskatt samt att parterna medvetet 

ingår avtal om sale-and-lease back av fast egendom innehållande ogiltiga 

villkor om lösningsrätt till äganderätten till egendomen.    

I praxis har fastställts att avtalad lösningsrätt till fast egendom som huvudregler 

är ogiltig.1 Ett förbehåll uppställt i samband med gåva är dock giltigt och skall 

antecknas i fastighetsboken.2 Ett skriftligt optionsavtal angående bostadsrätt 

ger till och med rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset, trots att 

avtalet inte innefattar en överlåtelse.3 Även andra har noterat denna bristande 

logik.4  

                                                 
1 NJA 1926 s 336, NJA 1947 s 215, NJA 1971 s. 516, 1973 s. 175, 1974 s. 314, 1974 s. 526, 
1977 s. 509, 1978 s 147, 1984 s. 673, 1987 s. 726, , 1992 s. 66, 1994 s. 69, NJA 2001 s 75 och 
NJA  2002 s  46. 
2 NJA 1981 s 897 och NJA 1990 s 18 
3 NJA 1992 s 66. 
4 Englund Joel, Löften, förbud och villkor vid fastighetsöverlåtelse - Utfästelsers fastighets-

rättsliga giltighet, Examensarbete i civilrätt, Joel Englund, Uppsala universitet HT 2010 s 31ff  

Grauers, F., Fastighetsköp, 20 u, Juristförlaget i Lund, Lund, 2012 s 51 f, Kleineman Jan, Opt-

ionsavtal vid köp av bostadsrätt, JT 1991/92 s 660 och Avtalsrättsliga formföreskrifter och 

allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper, JT 1993/94 s 433  
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Bakgrunden till förbudet är att det i början på 1800- talet var praxis att villkora 

köp av fast egendom, så att köpet skulle gå åter om förvärvaren sålde egendo-

men vidare. Den avtalade lösenskillingen var i regel samma belopp som den 

ursprungliga köpeskillingen. Rättigheten hade full sakrättslig verkan men var 

inte alltid synlig för tredje man.5  I det perspektivet ter sig HDs argument om 

att lösningsrätter kan skapa osäkerhet i äganderätten osv. mer begripligt.6 Frå-

gan är bara hur relevant det är att jämföra dagens Sverige med de förhållanden 

som rådde för 200 år sedan? Då ligger det närmare tillhands att jämföra med ett 

nutida samhälle som demografiskt, geografiskt, politiskt och historiskt uppvisar 

förhållandevis stora likheter med vårt.  

1.2 Syfte 

Undersökningen syftar till att jämföra gällande rätt i Sverige och Norge, sam-

manställa likheter och skillnader mellan rättsystemen, förklara dessa likheter 

och skillnader och göra en komparativ värdering av de nationella systemen. 

Baserat på den komparativa undersökningen konstatera om det finns oklarheter 

eller luckor i respektive lands gällande rätt. Bättre förstå rättighetstypen som 

sådan och vad den innebär samt den strukturella uppbyggnaden av och bak-

grunden till den inhemska rätten. Samt mot bakgrund av ovanstående dra slut-

satser som kan vara till nytta i diskussionen om i vilken utsträckning avtalade 

lösenrätter bör tillåtas i Sverige. 

 

Syftet med att använda den komparativa metoden är att: Konkretisera, bryta ner 

och analysera de problem som befaras kunna uppstå om man skulle tillåta 

lösningsrätt till fast egendom i Sverige. Bedöma den svenska rättsordningen 

utan att vara bunden av vissa rättsliga lösningar, som inom ramen för den 

nationella rätten kan framstå som självklara och oersättlig Inkorporera de 

utländska lösningarna och erfarenheterna i den djupgående problemanalysen7 

För utvecklingen av reglerna i ett land där regleringen vuxit fram genom praxis 

kunna dra nytta av det analytiska arbetet och den rättsutveckling som föregått 

                                                 
5 Malmström, Åke, Till frågan om villkor vid fastighetsköp I , Lundequistska bokhandeln, 1932   
s 66 ff. 
6 NJA 1992 s 66 med hänvisningar. 
7 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2u, Norsteds, Stockholm, 2003 s 27-29 
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och följt att regler som vuxit fram genom praxis lagfästes för 20 år sedan. 

Framförallt reglernas behandling i förarbeten, praxis och doktrin bör kunna 

bidra med en mer konkret och strukturerad argumentation än vad som återfinns 

i de Svenska källorna.  

1.3 Avgränsningar 

Ämnesområdet är civilrätt och har beröringspunkter med en hel rad 

civilrättsliga ämnen. De viktigaste av dessa är fastighetsrätt och avtalsrätt. 

Uppsatsen har också beröringspunkter med allmän rättslära, rättshistoria och 

rättspolitik. För att jämförelsen skall bli begriplig krävs en jämförelse inte bara 

av reglerna om lösningsrätter utan även av reglerna för hur överlåtelseavtal 

angående fast egendom ingås. Jag väljer att begränsa mig till privata 

rättsubjekts möjligheter att avtala om lösningsrätt till äganderätten i fast 

egendom. En komparativ undersökning vinner i kvalitet på att rättsinstitut i sin 

helhet jämförs, snarare än enskilda rättsregler, men en bredare ansats är som 

framgår av Torgeir Ausetnås arbete bättre lämpat som avhandling än 

examensarbete.    

1.4 Material och metod  

1.4.1 Material 

Jag kommer främst att använda mig av material som är tillgängligt via 

Stockholms universitetsbibliotek. Det rör sig om Svenska och Norska 

rättskällor i tyckt och digital form. Angående de Norska rättskällorna kommer 

sannolikt material från databaserna Gyldendal rettsdata och kurslitteratur att 

dominera. Metodlitteraturen utgörs främst av Jan Hellners, Metodproblem i 

rättsvetenskapen, Michael Bogdans Komparativ rätt och Thorstein Eckhoffs 

Rettskildelaere. Föredelen med att använda just Eckhoffs bok om rättskällelära 

är att jag får ett norskt perspektiv på rättskällor på köpet. Den ledande 

monografin på lösningsrättsområdet är Torgeir Austenås avhandling.8 I 

Svenska litteratur är lösningsrätterna betydligt mer sparsamt kommenterade, 

vilket faller sig naturligt eftersom rättighetstypen inte är lika vanligt 

förekommande i svensk rätt som i norsk. Ämnet har behandlats av Åke 

Malmströms avhandling ”Till frågan om villkor vid fastighetsköp”, av Jan 

                                                 
8 Austenå, Torgeir, Løsningsrettigheter – Forkjøps, tillbuds- og kjøperett til fast eiendom, iu, 
Universitetsforlaget, 1976 
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Kleineman i ett par artiklar i JT och i ett examensarbete skrivet av Joel 

Englund.9   

1.4.2 Rättskällor 

Svenska och norska rättskällor och rättskälleläran skiljer sig inte åt vilket inne-

bär att jag använt samma metod för att fastställa vad som är gällande rätt i re-

spektive land. Vad gäller lagstiftningen är det för Sveriges del jordabalkens 

regler som varit av intresse, men information har även hämtats från AvtL, 

Konkl och UB. De norska reglerna är inte samlade i balkar på samma sätt som i 

Sverige utan reglerna om fast egendom finns utspridda i avhendingslova, 

tinglysingslova och løysingslova m.fl., medan reglerna om avtal framgår av 

avtaleloven. Förarbetena är den rättskälla som varit av enskilt störst betydelse 

för den jämförande värderingen. Framförallt förarbetena till jordabalken och 

løysingslova och avhendingslova har varit en viktig källa till information. 

Svensk praxis har haft betydelse främst vad gäller reglerna om lösningsrätt 

medan norsk praxis har haft betydelse för min förståelse av rättsreglerna all-

mänhet och de avtalsrättsliga reglerna i synnerhet. Den svenska doktrinen be-

handlar som sagt inte lösningsrätter i någon större utsträckning medan den 

norska litteraturen, framförallt Austenå och Falkanger har varit avgörande för 

min förståelse för det norska systemet och min källsökning.  

Lagkommentarerna i rettsdata och zeteo har varit till stor hjälp i sökandet efter 

relevanta källor och för förståelsen av det norska systemet. Även sektionen 

praktisk juss i rettsdata som innehåller mallar och checklistor har ökat min 

kunskap om det norska systemet. Vid min rättskälleanvändning har jag inte 

kontrollerat den tryckta formen av lagtexten och inte heller alltid haft tillgång 

till den senaste utgåvan av litteraturen. I den mån lagstiftning och praxis änd-

rats bör detta framgå av de databaser jag använt, men en risk för felaktigheter 

finns ändå. Det centrala för denna undersökning är dock inte enskilda lagrum 

eller respektive lands gällande rätt. Istället är det skillnaderna i förhållningssätt 

till och de olika angreppsvinklar man valt när man behandlar problemen kring 

avtal om lösningsrätt. Dessa bör vara mer bestående över tiden än de enskilda 

rättsreglerna. 

                                                 
9 Se not 4 och 5 
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Flertalet gällande norska lagar finns i databaserna lovdata och rettsdata. Jag 

tillåter mig efter sökning i dem att dra slutsatsen att de bestämmelser som är 

relevanta för mitt arbete finns intagna i databasen. Ett sätt att kontrollera detta 

är att studera tryckta källor och då närmast doktrinen i ämnet. Vad gäller 

referenserna till norsk rätt har jag valt att inte anpassa dem till det svenska 

systemet, utan refererar till dem på det sätt som görs i Norge. Syftet med detta 

är att underlätta lösarens sökning i det Norska källmaterialet. 

1.4.3 Komparativ metod 

Traditionell juridisk metod handlar i första hand om hur man löser konkreta 

juridiska problem inom ramarna för ett nationellt rättsystem.10 De Svenska 

rättskällorna och ger ett begränsat bidrag till en analys av avtal om lösningsrätt. 

Därför har jag valt att använda mig av komparativ metod och gjort en bilateral 

materiell jämförelse på mikronivå11 Undersökningen har gått ut på att jämföra 

relevanta norska och svenska regler och försöka förklara uppkomsten av de 

skillnader som framkommit samt göra en jämförande värdering av dessa.12 

Med denna typ av undersökning följer också vissa metodproblem och en viktig 

del av den komparativa metoden är att behandla dem.13  

1.4.3.1 Reglernas samhälleliga bakgrund och funktion 
Det finns ett starkt drag av gemensamhet mellan det Svenska och Norska sam-

hället. De har samma samhällstruktur och statsskick, de har under perioder 

varit förbundna i union eller haft samma regent, det finns betydande rättslikhet, 

det finns en nordisk rättstradition och det har bedrivits lagstiftningssammar-

beten på det civilrättsliga området. Olikheterna på fastighetsrättens område 

måste förstås och förklaras i en historisk kontext. 14 Genom att rättsordningarna 

är besläktade med varandra och uppvisar stora likheter blir jämförelsen lät-

tare.15  

                                                 
10 Asp, Petter, Om relationistisk metod, eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskp, 
ur Konstena att rättsvetenskapa – den tysta kunskapen i juridisk forskning, red Petter Asp och 
Kimmo Nuotio, Iustus, Uppsala, 2004 s 47 
11 Bogdan s 56 
12 aa. s 18 
13 aa. s 18 och Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972 s 549 
14 Bogdan s 52 och Strömholm s 459.   
15 Bogdan s 37 
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1.4.3.2 Jämförbarhet 
En central fråga i en komparativ undersökning är på vilket sätt objekten är jäm-

förbara. Jämförelsens tertium comparationis avgör vilken hänsyn till olika 

samhällsförhållanden etc. som bör tas i analysen av likheter och skillnader. 

Min jämförelse kommer att avse möjligheten att avtala om lösningsrätt till 

äganderätten till fast egendom. och framförallt bakgrunden till skillnaderna 

mellan Svensk och Norsk rätt på området.  Avvikande samhällsförhållanden 

och en annorlunda rättskultur på fastighetsrättens område lägger inga hinder i 

vägen för jämförelsen. Däremot måste vissa grundläggande likheter och skill-

nader mellan Sverige och Norge och några särskilda komparativrättsliga pro-

blem uppmärksammas innan den egentliga jämförelsen på funktionsnivå tar 

vid.16   

Användningen och tolkningen av rättskällor liksom frågan om primärkällor 

eller sekundärkällor samt källornas aktualitet har kommenterats ovan.17Av det 

faktum att den norska lagstiftning jag studerat till stor del är av modernt datum 

samt att den behandlas i praxis och doktrin har jag dragit slutsatsen att det rör 

sig om levande rätt18 

1.4.3.3. Språket 
En Norsk språklig egenhet vållade vissa problem när jag började läsa de norska 

texterna. De har två skriftspråk, bokmål och nynorsk, som använder olika stav-

ning och ibland har olika ord för samma sak. Bokmål är helt klart den form 

som dominerar, så en nynorsk text kan upplevas som mycket förvirrande för 

den som är omedveten om nynorskans existens. Fördelen med att norska och 

svenska är nära besläktade visar sig här. Termen skøyte har jag valt att inte 

översätta, eftersom jag upplever att en översättning riskerar att förvränga bety-

delsen.19 Vid materialsökning kan språket också vara ett problem eftersom 

sökord ibland måste översättas från det ena skriftspråket till det andra. En sök-

ning i rettsdata på løysingsrett (Bokmål) ger 962 träffa medan løysningsrett 

(Nynorsk) ger två. Här har jag haft stor nytta av både rettsdatas innehållsför-

                                                 
16 Englund s. 9 och Strömholm s 458. 
17 Asp s. 56 och Bogdan s. 42 f. 
18 Bogdan s. 50 ff. 
19 Olsson Katarina, Vila vid denna källa, ur Konstena att rättsvetenskapa – den tysta kunskapen 
i juridisk forskning, red Petter Asp och Kimmo Nuotio, Iustus, Uppsala, 2004, s. 211 ff. 
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teckning och den norska litteraturen. Genom att använda databasens innehålls-

förteckning i en systematisk sökning och termer från litteraturen har jag hittat 

det relevanta materialet. 

1.5 Terminologin 

För att kunna tillgodose kravet på logisk rationalitet eller grundläggande veten-

skaplig metodik krävs att man inte glider mellan olika betydelser av samma ord 

i sina resonemang20 För att kunna diskutera ändamålsskälen bakom gällande 

rätt och för att kunna föra ett lege lata resonemang på ett sätt som uppfyller 

kraven på vetenskaplighet krävs en definition av den eller de rättigheter som 

diskuteras.      

I svenska rättskällor talas om överenskommelse om framtida försäljning, 

utfästelse om fastighetsöverlåtelse/framtidaförsäljning, utfästelse att framdeles 

sälja fast egendom, avtal om förköpsrätt till fast egendom, överlåtelselöfte, 

föravtal, förköpsrätt, optionsavtal och återköpsrätt.21 Den närmare innebörden 

av de rättigheter som diskuteras framstår som oklar. Begreppen är inte tydligt 

definierade och någon översiktlig sammanställning har jag inte hittat i de 

svenska källorna. Detta beror sannolikt på att det rör sig om en rättighetstyp 

som endast i undantagsfall ges rättsverkan i Sverige. Jag har inte för avsikt att 

ta på mig arbetet med att konstruera en egen terminologi. Istället kommer jag 

att använda mig av den som används i Norge. Norsk praxis kring avtalade 

lösningsrätter lagfästes i lov 1994- 12-09 nr 64 om løysingsrettar (løysl.) Lagen 

bygger på Torgeir Austenås avhandling och § 1-1 innehåller följande definition 

av rättighetstypen: 

”Med lösningsrätt22 menas den rätt någon har till att överta en fast egendom 

senare, när egendomen ändå byter ägare, eller vid en annan tidpunkt. En lös-

ningsrätt som bara kan göras gällande när egendomen överlåts eller byter ägare 

                                                 
20 Hellner, Jan, Rättsteori. En introduktion, 2 u, 4 tryckningen, Stockholm, 2000 s 50. 
21 Se LB 1909 II och LB 1909 III, SOU 1947:38, SOU 1960:24-26, SOU 1963:55,Prop. 
1970:20, NJA 1992 s 66, NJA 1990 s 18, NJA 1987 s 726, NJA 1984 s 673, NJA 1981 s 897, 
NJA 1977 s 509, Englund, Grauers, Kleineman, Victorin m.fl. 
22 Lagtexten är stavad på bokmål (løysingsrett) och Ausetnås avhandling på nynorsk (løys-
ningsrett), termen skulle kunna översättas lösenrätt också. Lösningsrätt framstår dock som mer 
vedertaget på svenska enligt både SAOL, SAOB och förarbetena till JB se t.ex. LB 1909 III s 
17.   
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på annat sätt, kallas förköpsrätt.” Terminologin är av stor betydelse i detta ar-

bete varför jag återkomer till den i avsnitt 3. Den Norska terminologin och 

strukturen kommer också att  bli styrande för arbetes utformning, vilket även 

märks genom att jag behandlar de norska reglerna först och sedan jämför med 

de svenska. 

1.6 Disposition 

Eftersom arbetet är en komparativ studie kommer detta att påverka 

dispositionen. Det finns två upplägga att välja mellan; antingen redogör jag för 

rättsläget för ett land i taget och jämför dem sedan, eller så jämför jag en fråga 

i taget. Jag har valt den senare varianten. Jag börjar med en kort beskrivning av 

fastighetsrättshistoria och nordisk rättstradition i avsnitt 2. Sedan följer en 

fördjupning i vad är en lösningsrätt är i avsnitt 3 där något mer om rättskällor, 

terminilogi och lösningsrättens egenskap av avtalstyp eller avtalsvillkor 

behandla. I avsnitt 4 behandlas de begränsningar i rätten att avtala om 

lösningsrätt som respektive rättsordning ställer upp. Avsnitt 5 förklarar hur 

uppkommer avtal om överlåtelse av fast egendom respektive  avtal om 

lösningsrätt uppkommer. Avsnitt 6 redogör för hur lösningsrätten aktualiseras 

och   utnyttjas. Den sakrättsliga sidan av lösninsgrätterna behandlas kort i 

avsnitt 7. Till sist följer i avsnitt 8 där jag kort kommenterara metodvalet, göre 

en komparativ värdering och pekar på vissa områden där det Svensk rätt 

eventuellt skulle vinna på vissa förändringar.  

2. Fastighetsrättshistoria och nordisk rättstradition 

Fastighetsrätten är ett av de rättsområden som traditionellt haft stark nationell 

förankring. Den nationella rätten förändras över tiden och påverkas av politiska 

faktorer på nationell och internationell nivå.23 Kunskap om den fastighetsrätts-

liga historien är en viktig redskap för att förstå dagens Svenska och Norska 

fastighetsrätt24  

I början på 1800-talet hände en hel del på rättsvetenskapens område i både 

Norge och Sverige. Ståndssamhället avvecklades och utvecklingen av en 

                                                 
23 Pihlajamäki, Heikki, Rättsystem i komparativrättsliga konstruktioner: det nordiska perspek-
tivet, De Lege 2011, s. 85-86  
24 Sundell, Jan-Olof, Svensk fastighetsrättshistoria, 1u, Uppsala 2007, s. 7 
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gemensam nordisk rättsidentitet började ta fart.25 På fastighetsrättens område 

hade förändringar i äganderättsbegreppet stor betydelse.26 De svenska 

fastighetsägarnas rätt till att bruka, tillgodogöra sig avkastningen av och fritt 

avhända sig sin fastighet har varierat stort över tiden.27 Den första brytpunkten 

i den utvecklingen kom med 1800-talets liberaliseringsvåg. Den norska rätten 

är starkt präglat av att Norge åter blev självständigt och fick sin Grunnlov år 

1814.28 Trots att Norge sedan 1350-talet varit under utländskt inflytande har 

detta inte haft så stor påverkan på det fastighetsrättsliga området.29  

2.1Tiden före 1800-talet 

Vi har i både Sverige och Norge en rättstradition som sträcker sig mer än tusen 

år bakåt i tiden.30 Den muntliga traditionen nedtecknades som lagatingsla-

gar/landskapslagar. Ett av de första exemplen på rikstäckande lagstiftning i 

Europa var Magnus Lagaböters lands- och stadslag som infördes i Norge 1274 

och 1276 I Sverige infördes motsvarande lagar (MELL och KRLL) ca 1350 av 

Magnus Eriksson.31 Någon rättsvetenskap i modern bemärkelse var det dock 

inte frågan om, de gemensamma drag som finns beror till stor del på liknande 

omständigheter.32 Det är inte möjligt att tala om Norsk rättsvetenskap före 

1800-talet, men de norskfödda rättsvetenskapliga författarna var dominerande i 

Danmark-Norge på 1700-talet33 

                                                 
25 Björne, Lars, Den nordiska rättsvetenskapens historia, Rättshistoriskt bibliotek, Institutet för 
rättshistorisk forskning, Lund, 1995 del 1 s. 3 
26 Björne, Lars, Den nordiska rättsvetenskapens historia, Rättshistoriskt bibliotek, Institutet för 
rättshistorisk forskning, Lund, 1995, del 2 s. 348 ff. 
27 Sundell s. 15 
28 Redan i och med att Drottning Margareta 1363 giftes bort med den Norske kungen enades 
rikena i det som kom att bli Kalmarunionen. Det var dock först 1536 som Norge formellt slu-
tade att vara ett eget kungarike och istället blev en provins i Danmark.  Efter att den siste Kal-
marunionskungen Christoffer av Bayern dött barnlös 1448 valde Sverige och Danmark varsin 
kung. Det norska riksrådet var kluvet men valde tillslut samma kung som Danmark och därmed 
skiljdes Sverige- Finland från Danmark- Norge 
29 Seip, Helge, Nordisk Rettsfellesskap og lovgivningssamarbeid, Den Jyske Historiker, 69-70, 
dec 1994, De nordiske felleskaber, s 230. Danielsson, Rolf, Grunntrek i norsk historie: fra 
vikingtid til våre dager, Universitetsforlaget, Oslo, 1991, s 168. Björne del 1 s 188 och del 2 s 
122 f. 
30 Seip s. 228  
31 Magnus Eriksson blev kung av både Norge och Sverige 1319. Hans mamma prinsessan In-
geborg Håkonsdotter av Norge utövade ett stort inflytande under de första åren av hans rege-
ringsperiod. Det faller sig helt därför helt naturligt att han tog intryck av sin morfars fars 
norska lagstiftning och genomförde en liknande reform i Sverige.  
32 Pihlajmäki s. 87 ff. 
33 Björne del 1 s. 8 ff. 
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Under de nästan 500 år som följde lands- och stadslagarnas införande skedde 

inga större förändringar i lagtexterna på fastighetsrättens område. Även 1734 

års JB, som i stort sett var en kodifikation av den praxis som vuxit fram får 

betraktas som en medeltida lag.34Att lagtexten i både Sverige och Norge var i 

stort sett oförändrad under hundratals år betyder inte att gällande rätt också var 

det.35  Källmateralet begränsar tyvärr vår kunskap om hur lagarna tillämpades 

och efterlevdes under perioden.36 

Från slutet av 1200-talet och fram till 1800-talet hade det svenska samhället en 

formell hierarkisk uppdelning med olika skyldigheter och rättigheter för stän-

derna, liknande den som fanns inom familjerna. Ett manligt överhuvud be-

stämde över hela familjen och dess tillgångar. En kvinna var endast rätts-

kapabel om hon blivit änka och inte gift om sig. Man försörjde sig genom eget 

eller annans brukande av jorden, handel, tillverkning eller lagning av varor. 

Förändring sågs som ett hot mot den rådande Gudomliga ordningen och den 

kanoniska rätten gällde vid sidan av den sekulära rätten.37 I samklang med den 

medeltida samhällstrukturen och människosynen utvecklades en rad rättsregler 

som starkt begränsade ägarens förfogande över den fasta egendomen.  

Det norska samhället liknade det svenska i stort, men på vissa punkter fanns 

särdrag. Digerdöden kom till Norge 1349 och medförde att befolkningen kon-

centrerades till de platser i landet där man bäst kunde försörja sig.38  Den eko-

nomiska kris som digerdöden förde med sig drabbade främst de stora jordägar-

na, d.v.s. kungen, kyrkan och adeln. De lägre samhällskikten fick det tvärtom 

bättre, eftersom den bra jordbruksmarken och kustfisket skulle försörja så 

många färre människor.39 Den viktigaste följden av den demografiska krisen 

var att kungamakten blev försvagad. Man tappade sina intäkter från landlega 

och skatteintäkterna halverades. Samtidigt försvann adeln och därmed möjlig-

                                                 
34Brant Hallanger, norske lovbok, Kong Christian den fjerdes norske lovbog af 1604/efter 
foranstaltning af det Akademiske kollegium ved det Konglige Norske Frederiks universitet, 
udgiven af Fr. Hallanger och Fr. Brandt, Christiania (Oslo), Feilberg & Landmark, 1855, s 5. 
Nygard, Mons Sandnes, Eigedomsavhending i Norsk rettshistorie, Universitetsförlaget, Bergen 
1977, s. 13f. Jan Olov Sundell Svensk fastighetsrättshistoria s 20 
35 Nygard s. 13 f. 
36 Sundell s. 18 och Nygard s. 22 
37 Nygard s. 9 och Pihlajamäki s. 89  
38 Danielsson s. 85 
39 Aa. s. 84 
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heten till att upprätthålla ett centralstyre av landet. Detta öppnade upp för det 

starkare grannlandet Danmark och Norge förlorade sin självständighet.40 Den 

fasta egendom som tillhört norska staten såldes så småningom och större delen 

hamnade tillslut hos självägande bönder. Det fanns också möjlighet till goda 

förtjänster på kustfiske och timmerleveranser.41 De norska bönderna och han-

delsmännen fick alltså en mycket starkare ställning än de svenska. Under denna 

period skapandes indelningen i en öst- och västnordisk rättstradition.42 

2.2 Tiden från 1800-talet och framåt 

I början på 1800-talet började de nationella rättsordningarna växa fram och i 

linje med detta begränsades rättskällorna till det egna landets lagstiftning och 

praxis.43 Rättspositivismen tog över, ius commune erkändes inte längre som 

gällande rätt, och som en biprodukt till den nya nationella rätten uppstod den 

komparativa rätten44 

Pandekträtten fick tjäna som förebild för den hur den nationella rätten skulle 

ordnas vetenskapligt. Under studier i Tyskland fick de nordiska rättsveten-

skapsmännen kontakt med varandra och den nordiska rättstraditionen började 

utvecklas.45 1872 började de nordiska juristmötena och lagstiftningssamar-

betena som följde ledde bl.a. till köp och avtalslagar samt den nordiska äkten-

skapsrätten 461901 nordiska civilrättskomissioner, lagar på förmögenhetsrättens 

och familjerättens områden.  

 

Under skandinavismens inflytande utvecklades en Nordisk rättsidentiteten som 

förutom sin generella praktiska inställning till rätten skiljer sig från den europe-

iska på fyra punkter: Den nordiska privaträtten kodifierades inte under 1800-

talet. Den skrivna rättens betydelse har traditionell varit stor, medan de konkur-

rerande rättskällorna har spelat mindre roll. Det finns inget notariat-institution 

                                                 
40 Aa. s. 91 
41 Aa. s.138 f. 
42 Efter att den siste Kalmarunionskungen Christoffer av Bayern dött barnlös 1448 valde Sve-
rige och Danmark varsin kung. Det norska riksrådet var kluvet men valde tillslut samma kung 
som Danmark och därmed skiljdes Sverige- Finland från Danmark- Norge, se även Seip s. 229 
43 Strömholm s. 459 
44 Pihlajmäki s. 91  
45 Pihlajamäki s. 90  
46 Pihlajamäki s. 91 och Seip s. 230 f. 
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och juridiken som yrkesverksamhet kom relativt sent till Norden.47 Delningen i 

öst- och västnordisk rättstradition bestod också i unionen mellan Sverige och 

Norge. Att demokratiseringsprocessen gick i otakt märktes i lagstiftningssam-

manhang och bidrog till unionens upplösning 1905.48 

 

I Sverige genomfördes under 1800-talet en rad fastighetsrättsliga reformer i 

liberaliserande riktning. Syftet var att skapa ett större utbud, få till en 

marknadsprissättning och ge fastigheters innehavare incitament att vårda 

fastigheten på bästa sätt och därmed öka produktiviteten. 49 I början på 1900-

talet svängde pendeln tillbaka och fastighetsägnas frihet minskade. Genom 

socialisering av delar av äganderätten och begränsning av avtalsfriheten vill 

man i välfärdssamhället motverka skillnaderna mellan olika grupper i 

samhället.50 Arbetet med en ny jordabalk påbörjades på 1800- talet och på gick 

fram till 1972 då den nya lagen trädde i kraft. 

 

1814 tillkom den norska Grunnloven, snart 200 år gammal är den fortfarande i 

bruk. Den utgör grunden i det Norska rättsystemet och är en viktig symbol för 

Norge som suverän stat. I övrigt är den norska lagen inte samlad i en balk utan 

består av självständiga lagar. I och med att Grunnloven kom till i en hast är den 

mycket generellt formulerad och tanken var att den skulle kompletteras. I 94 § 

stadgas att en ny straffrättslig och civilrättslig lagbok skall utarbetas. Den 

straffrättsliga boken kom 1842 men någon civilrättslig bok kom inte till stånd. 

De civilrättsliga reglerna har därför till stor del utvecklats genom praxis och 

länge saknades helt uttrycklig lagstiftning. 1953 återupptog Sivillovboksutvalet 

arbetet och har under tiden fram till det upplöstes utarbetat förslag till en rad 

nya civilrättsliga lagar, bl.a. lov 1997- 07-03 nr 93 om avhending av fast 

eiendom (avhl.) och løysl. 

                                                 
47 Pihlajamäki s. 92 f. 
48 Seip s. 229 
49 Malmström I s. 89 f och Sundell s. 53  
50 Sundell s. 80 f. 
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3. Vad är en lösningsrätt?  

I Norge framgår reglerna om avtalade lösningsrätter numera av løysl. Syftet 

med lagstiftningen var att dels att minska antalet processer genom att göra reg-

lerna mer lättillgängliga för allmänheten dels att införa vissa tvingande be-

gränsningar i avtalsfriheten i syfte att begränsa de möjliga skadeverkningarna 

för fastighetsägaren.51 Lagen gäller alla lösningsrätter som tillkommit genom 

avtal eller andra privaträttsliga dispositioner och även en del lösningsrätter som 

grundas på lag, 1 § løysl.52 Alla lagstadagade lösningsrätter omfattas dock inte, 

1 § 3st løysl. Syftet med vissa lagstadgade lösningsrätter är nämligen så sär-

präglat att man inte ville riskera kollisioner mellan løysl. och dessa rättighet-

er.53 Reglerna i lagen är dispositiva i den mån inget annat framgår, 4 § løysl. 

Skälen till detta är de samma som anges för motsvarande regel i 1-2 § avhl: 

Eftersom ingen av parterna generellt framstår som svagare blir enskilda para-

grafer tvingande för köparen, säljaren eller båda parter.54  

I Sverige har man som sagt valt att reglera frågan genom praxis. I förarbetena 

till JB fanns det förslag til regler om avtalad lösningsrätt som skulle innebära 

både en lagfästning och en utvidgning av gällande rätt. Dessa ströks eftersom 

man ansåg att riskerna för negativa effekter vägde tyngre än behovet av regler-

na.55 I den mån de svenska reglerna inte framgår direkt av domsluten i praxis 

rättsläget fortsatt oklart. Motiven till reglerna om överlåtelseförbud och 

lagstadgade lösningsrätter samt förslagen i förarabetena till JB om avtalade 

lösningsrätter kan tänkas ge viss vägledning. Eventuella analogier måste göras 

med hänsyn till att överlåtelseförbud och lagstadgade lösningsrätter uppställs i 

delvis andra syften än avtalade lösningsrätter och de skäl som anförts mot att 

utvidga området för lösningsrätterna.   

                                                 
51 Ot prp. nr 49 (1993-1994) s 14f NOU 1979:48 s 23 Innst.O. nr 5 s (1994 – 1995) s. 2 
52 Ot. prp. nr 49 (1993-1994) s. 14 ff. 
53 Ot. prp. nr. 49 (1993-1994) s. 15 ff. och 49, Innst. O. nr. 5 (1994-1995) s. 2 f. Sivillovbokut-
valet föreslog ursprungligen att løysl. skulle fungera som utfyllande lex generalis i förhållande 
till alla lagstadgade lösninsgrättigheter, NOU 1984:32 s 8. 
54 NOU 1984:32 s 48 med hänvisning till NOU 1979:48 s 26-27 
55 Prop. 1970:20 Del B 1 s 20 f. 
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3.1 Mer om terminologin 

Innan løysl. infördes var den norska terminologin splittrad och oklar.56 Ett 

första steg till förtydligande togs av Torgeir Austenå i avhandlingen Løsnings-

rettigheter. Han delar in lösningsrätterna i tre undergrupper; köprätter, förköps-

rätter och anbudsrätter.  Köprätter kan göras gällande utan förgående ägar-

skifte, medan förköpsrätter och anbudsrätter aktualiseras först vid ett tänkt 

ägarskifte. Förköpsrätt innebär en rätt att träda in i förvärvarens ställe medan 

anbudsrätten innebär en rätt att få ett anbud om att förvärva före någon annan.57  

Upprensning och förtydligande av terminologin var en viktig del av arbetet 

med løysl.58 Terminologin förenklades därför ytterligare, man införde bara en 

underkategori till lösningsrätter; förköpsrätt. Förköpsrätter aktualiseras genom 

att fastigheten byter ägare, lösningsrätter aktualiseras på annat sätt som framgår 

av avtalet se løysl. §§1, 10 och 11. Den föreslagna terminologin mötte ingen 

kritik från remissinstanserna och infördes även i andra lagar.59 Behovet av att 

särreglera förköpsrätterna i vissa fall, motiveras av att de är den vanligast före-

kommande underkategorin och ger upphov till en rad återkommande frågor 

som lämpligen besvaras i en generell lagstiftning. 60  

Som tidigare framgått är den svenska terminologin angående avtalade lösnings-

rätter i doktrin och praxis splittrad och oklar på ett sätt som liknar läger i Norge 

före løysl. införande.61 Så var det också  innan avtalade lösningsrätter för-

bjöds.62  

Under arbetet med nya JB föreslogs regler om avtalad lösningsrätt.63  Inled-

ningsvis talade man om förköpsrätt och lösningsrätt för att sedan övergå till 

återköpsrätt och förköpsrätt.64 Återköpsrätten aktualiserades om fastighetens 

användning inte längre stämmer överens med syftet med överlåtelsen, t.ex. om 

                                                 
56 Se NOU 1984:32 s 36 för en kortare sammanställning. 
57 Austenå s. 21 
58 NOU 1984:32 s. 37 
59 Innst. O.nr. 5(1994-1995) s. 3 
60 Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 19 
61 Se not 1. 
62 Malmström Åke, Till frågan om villkor vid fastighetsköp I, Lundequistska bokhandeln, 1932 
s. 32 f. 
63 LB 1909 III s 17 ff.   
64 SOU 1947:38 s. 21ff., SOU 1960:24 s. 25 ff. 
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den säljs till någon som avser använda den till annat ändamål än det avsedda. 

Återköpsrätten gällde enbart en fastighet som man själv tidigare ägt och lösen-

summan var den ursprungliga köpeskillingen. Rättigheten skulle enligt försla-

get vara förbehållen staten65. Förköpsrätten aktualiserades vid en överlåtelse, 

lösensumman skulle vara vad någon annan var beredd att betala, d.v.s. mark-

nadsvärdet. Rättigheten skulle vara förbehållen staten och personer som ägde 

angränsande mark.66  

Även gällande lagstadgade lösningsrätterna är terminologin otydlig. I 4 Kap 

aktiebolagslagen (2005:55) finns regler förbehåll om hembud, förköp och sam-

tycke som får ställas upp i bolagsordningen. Samtyckesförbehåll enligt ABL 

4:8 innebär att bolagets samtycke krävs för att få avyttra aktierna. Samtycket 

gäller för begränsad tid, för angiven person och på lika eller strängare villkor 

än dem som angetts, se ABL 4:11 och 4:16. Förköpsförbehåll enligt ABL 4:18 

innebär innehavare av förköpsrätt skall erbjudas köpa en aktie innan den över-

låts till någon annan. Överlåtaren är inte skyldig att uppge vem förvärvare är, 

se ABL 4:19 och 4:20. Hembudsförbehåll enligt ABL 4:27 innebär att lös-

ningsrätthavaren har rätt att förvärva aktie som övergått till ny ägare. Det är 

förvärvaren som är skyldigt att anmäla sitt förvärv till bolagsstyrelsen som se-

dan underrättar lösningsrättshavaren, se ABL. De regler som nu avses med 

hembudsförbehåll, har tidigare kallts för lösningsförbehåll.67 Lösningsrätt en-

ligt ett hembudsförbehåll aktualiseras först efter en fulbordad övergång medan 

samtyckes och förköpsprövningen görs i förväg.68 Förköp och samtycke träffar 

enbart överlåtelser av aktier medan hembud träffar alla äganderättsöver-

gångar.69 Dessutom skiljer sig innebörden av ett hembud ifrån det som används 

i de lagar som behandlar lösningsrätt till faste egendom. I 5 § lagen om arren-

dators (1985:658) rätt att förvärva arrendestället (arrfl.) 6 §§ lagen 

om (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller 

kooperativ hyresrätt (ombildningsl.) avses med hembud en skyldighet för säl-

                                                 
65 SOU 1947:38 s. 24 ff., SOU 1960:24 s. 32 ff. 
66 Se not 59 
67 Sjöman, Erik, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 Kap 7-36 §§ aktiebolags-
lagen, 3u, 2013, Norsteds 2012, s. 23 
68 Aa. s. 75 
69 Aa. s. 24 
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jaren att erbjuda lösningsrättshavaren att köpa innan fastigheten får överlåtas 

till någon annan. 

3.2 Vad är rättighetens objekt?  

Både i Norge och Sverige kan lösningsrätter avse såväl lös som fast egendom. 

Den norska løysl. avser med lösningsrätt huvudsakligen: ” den rätt någon har 

till att överta en fast egendom senare, när egendomen ändå byter ägare, eller 

vid en annan tidpunkt. En lösningsrätt som bara kan göras gällande när egen-

domen överlåts eller byter ägare på annat sätt, kallas förköpsrätt.”, se 1 §. In-

nebörden av den förköpsrätt, återköpsrätt och lösningsrätt som omtalas i 

Svensk rätt faller inom ramen för den norska definitionen.70 

I Norge omfattas både äganderätten till fast egendom och tillbehör, samägda 

andelar, vissa nyttjanderätter till och servitut i fast egendom och vissa typer av 

lös egendom av løysl., se §§ 1-1, 1-2 och 1-3. Lösningsrätt till fast egendom 

var dock det huvudsakliga var föremålet för förarbetena.71 Løysl. hänvisar till 

definitionen av fast egendom i avhl, se løysl. § 1 § 3 meningen,. Av § 1-1 avhl., 

framgår att fast egendom är ”mark och byggnader och annars andra inrättning-

ar som är varaktig förbundna med marken”. Tillbehören enligt §§ 3-4 till 3-6 

avhl. inkluderas i ett förvärv så länge inget annat följer av avtalet.72  

Av NJA 1992 s. 66 framgår att lösningsrätt till lös egendom som huvudregel är 

tillåtet, medan lösningsrätt till fast egendom som huvudregel inte är det. De 

avtalade lösningsrätter som föreslås i förarbetena till JB var begränsade till fast 

egendom och tillbehör, tomträtt och vattenfallsrätt.73  

Vad som är fast egendom i Sverige definieras i JB 1:1 som jord som är indelad 

i fastigheter.  I 2 kap JB finns reglerna om tillberhör till fast egendom. Dessa 

presumeras vara fast egendom så länge ett fysiskt samband mellan dem och 

fastigheten består, JB 2:1-3. Det objekt för lösningsrätten som kommer att dis-

                                                 
70 NJA 1981 s. 897, LB 1909 III s. 17 ff. och 193 ff, SOU 1947:38 s 21ff, SOU 1960:24 s. 25 
ff., SOU 1960:25 s. 101, SOU 1963:55 s. 21 ff. och 180f. och Malmström I s. 5, 83 f. och 89 ff. 
71 NOU 1984:32 s. 11 och 38 
72 Bergsåker, Tryggve, Kjøp av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, 4u, Nor-
ges Eiendomsmeglerforbund, Oslo, 2003.s 278 ff. 
73 LB 1909 del III s. 17 och 193, SOU 1960:24 s 25, SOU 1960:25 s.103 mfl. 



22 
 

kuteras i följande avsnitt är fast egendom inklusive sådana tillbehör som utgör 

fast egendom. 

3.3 Är lösningsrätten en egen avtalstyp? 
I norsk rätt skiljer man på slutligta avtal och förelöpare. Förelöpare känneteck-

nas av att de uppställer en förpliktelse för den ena eller båda parterna att ingå 

ett avtal med ett visst innehåll vid ett senare tillfälle. Ett slutligt avtal däremot 

kännetecknas av att ytterligare avtals tillkomst inte är en förutsättning för full-

görelse av det första avtalet.  Ett köp t.ex är slutgilitgt eftersom det innebär att 

båda parterna är bundna till att uppfylla avtalet omedelbart eller efter en tid 

som framgår av avtalet.. Austenå skiljer på två nära besläktade typer av förelö-

pare, föravtal och lösningsrättigheter. Föravtalet är dispositioner som förpliktar 

den ena eller båda parter att ingå ett slutligt avtal, mao en kontraheringsplikt. 

Lösningsrättigheter innebär antingen att den ena parten ensidigt har rätt att 

upprätta ett slutligt rättsförhållande eller att den ena parten om han vill ingå ett 

slutligt avtal är skyldig att ge en bestämd person företrädesrätt till att bli med-

kontrahent. Lösningsrätthavaren har alltså en företrädesrätt till att förvärva en 

rättighet eller ett förmögenhetsobjekt. 74    

Lösningsrätten betraktas som en egen typ av rättsförhållande och lösningsrätts-

avtalet är en egen avtalstyp.75  Av förarbetena framgår att lagen gäller för alla 

lösningsrätter som inte grundas på lag, alltså både sådana som uppställts genom 

avtal och andra liknande dispositioner.76  Karaktäristiskt för lösningsrätter är 

att rättighetshavaren fritt kan välja om han vill överta egendomen medan äga-

ren är bunden till att överlåta egendomen när rättighetshavaren gör sin rätt gäl-

lande, om villkoren för övrigt är uppfyllda.77 Man skulle kunna tänka sig att det 

också var möjligt att ställa upp en lösningsplikt eller sett ur säljarens perspektiv 

en säljoption. Det innebär att ägaren har rätt att sälja till en viss person på vissa 

i förväg bestämda villkor.78 Det framgår dock uttryckligen av propositionen att 

både förpliktelser att köpa och ömsesidigt förpliktande för avtal inte är lös-

                                                 
74 Austenå, Om forkontrakter og tilgrensende rettsforhold, Rett og humnaisme, festskrift til 
Kristen Andersen 1977, s 40 f. 
75 Austenå, Torgeir, Løsningsrettigheter – Forkjøps, tillbuds- og kjøperett til fast eiendom, iu, 
Universitetsforlaget, 1976 s. 22 ff. 
76 NOU 1984:32 s. 8 och Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 47 
77 NOU 1984: 32 s. 11 och Ot. prp. Nr. 49 (1993-1994) s. 47 
78 Gällande finansiella instrument benämns detta säljoption eller put. 
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ningsrätter.79 Därmed sorterar de under föravtalen. En säljoption syftar till att 

skydda innehavaren av egendomen mot en nedgång i marknadsvärdet.80  Det 

överensstämmer inte heller med de syften med lösningsrätter, som anges i för-

arbetena till løysl. 81 

 

I Sverige behandlas lösningsrätten inte som en egen avtalstyp. Adlercreutz me-

nar att lösningsrätterna sorterar under rättsfiguren föravtal (pactum de contra-

hendo) eftersom de inte anknyter till en viss typ av rättsförhållande. Föravtal är 

inte heller en egen avtalstyp utan ett praktiskt samlingsbergrepp för rättsregler 

sammanhållna av en viss uppgift i rättslivet.82 Vilka rättsverkningar ett giltigt 

föravtal skulle få är oklart i svensk rätt. 83 Om föravtalet är giltigt bör den be-

rättigade enligt Ussing både kunna kräva fullgörelse eller ersättning för utebli-

ven fullgörelse.84  Motsvarande gäller i finsk rätt, där i stort sett samma form-

krav för överlåtelse av fast egendom som i Sverige. Ersättningen uppgår till det 

positiva kontraktsintresset intresset om huvudavtalets form har iakttagits, an-

nars är den begränsad till det negativa intresset.85  

Säljoptioner förefaller inte ha förekommit i Sverige före 1810 års förbud ef-

tersom de överhuvudtaget inte tas upp i problemdiskussionen eller omfattas av 

förbudets ordalydelse.86 Ändå förefaller lösninsgrättens karaktär som en ensi-

dig förpliktelse för ägaren gentemot lösningsrättshavaren inte ha uppmärk-

sammats i svensk rätt.  

                                                 
79 Ot. prp. nr 49. (1993-1994) s. 47 
80 Man kan också tänka sig att säljaren vill att fastigheten skall ägas av en viss person, men i så 
fall krävs även ett överlåtelseförbud kan uppställas med bindande verkan. Frågan faller 
hursomhelst utanför ramen för detta arbete och kommer inte att behandlas ytterligare här. 
81 NOU 1984:32 s 11 och 40 f. 
82 Adlercreutz I s. 97 
83 Adlercreutz SvJt 1987 s. 493 ff. 
84 Ussing s. 97 f. 
85 Godenheim JFT 1958 s. 226  
86 Malmström II s. 11 f. 
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4. Begränsningar i rätten att avtala om lösningsrätt 

4.1 Norge 
Traditionellt sett har man i Norge en mycket stor frihet vad gäller rätten att 

avtala lösningsrättigheter.87 Lösningsrätter avtalas fristående eller i samband 

med annat avtal, Løysl. 1 §.88 I förarbetena till løysl. diskuterades om den rät-

ten skulle begränsas för att motverka de potentiella skadeverkningarna av lös-

ningsrätterna. Slutsaten blev att ett förbud mot vissa typer av lösningsrätter 

skulle föra för långt. Istället har man eftersträvat att ställt upp regler som mot-

verkar de potentiella skadeverkningarna.89 Man identifierade tre olika moment 

av betydelse tidsfaktorn, begränsningen av ägarens rådighet och optionsmo-

mentet.90 Utifrån dessa infördes vissa tvingande regler, se 4 § løysl och vissa 

dispositiva regler med utfyllande effekt. 

 

De långsiktiga verkningarna av avtalet kan vara svåra att överblicka. Både 

partsförhållandena och ändamålet med lösningsrätten kan ha ändrats innan det 

aktualiseras. I løysl. infördes därför som huvudregel en längsta avtalstid om 25 

år, se 6 § 1 st. Rättigheter som tillkommer fast egendom och andelsinnehavare i 

aktiebolag eller samägd egendom omfattas inte, 6 § 2 st. Vidare gäller en 50 

årig längsta avtalstid när rättighetshavaren är ett företag, 6 § 3 st. Reglerna om 

längsta avtalstid är tvingande, 6 § 4 st. I vissa fall kunde tidigare förbudet mot 

fideikommiss i grunnlova 108 § medföra att en lösningsrätt blir ogiltig.91 Sedan 

reglerna om längsta avtalstid infördes bör risken för sådana konflikter ha mins-

kat betydligt.    

Lösningsrätter har normalt sett liten påverkan på ägarens fysiska dispositions-

rätt. Det kan dock tänkas att ägarens dispositioner kan stå i strid med rättig-

hetshavarens rätt och intresse på ett sätt som är rättsstridigt. I Rt 1930 s 87 rös-

tade trea av sju domare för att ägarens disposition var illojal mot rättighetsha-

varen. Lösningsrätten kan också minska ägarens intresse av att göra nödvän-

diga och nyttiga investeringar på egendomen. En fast lösesumma jämkades 
                                                 
87 NOU 1984:32 s. 46 
88 Austenå s. 80 
89 Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 20 
90 Ot. prp . nr. 49( 1993-1994) s. 20, NOU 1984:32 s. 46-47 och Innst. O. nr. 5 (1994-1995) s. 3 
91 Rt 1981 s 10 och Austenå Lösningsrettigheter  s. 98 ff. 
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före lagens införande inte med hänsyn till värdehöjande förbättringar och 

byggnationer, Rt 1894 s. 657. Generalklausulen i 36 § Navtl. är tillämplig på 

vissa lösningsrätter. Gränsdragningen är dock osäker och därför valde man att 

ställa upp en egen jämkningsregel i løysl. 19 och 20 §§. Ägarens juridiska dis-

positionsrätt påverkas i högre grad, särskilt eftersom att han inte kan sälja till 

vem han vill och i vissa fall inte heller själv bestämma om han vill sälja. 

I och med att lösningsrättshavaren ensidigt kan välja om han vill göra avtalet 

gällande eller ej, kan man se det som att risken ligger helt på ägarens sida. Hur 

starkt optionsmomentet blir i det enskilda fallet beror på de hur avtalet utfor-

mats och motiven till att avtalet från början ingicks.92 

I förarbetena till løysl. har man ansett ett förbud mot vissa typer av lösningsrät-

ter liknande det vi har i Sverige som en för stark reaktion på de skadliga verk-

ningar lösningsrätterna kan ha.93  

4.2 Sverige 
I Sverige är möjligheterna att avtala om lösningsrätt till fast egendom begrän-

sade till förbehåll uppställda i samband med överlåtelser genom gåva.94 Lös-

ningsrätter som uppställts i självständiga avtal verkar inte ha förekommit i nå-

gon större utsträckning i Sverige innan förbuden infördes. Enligt förarbetena 

till JB torde det ha varit möjligt att avtala om lösninsgrätter i ett fristående avtal 
95 Lösningsrätten måste numera tas in i gåvohandlingen för att vara giltigt, 4:3 

3 och 29 §§ JB. En förköpsrätt som överenskommits efter att en gåva fullbor-

dats har alltså ingen verkan.96 Av detta följer att lösningsrätten enligt HD inte 

kan utgöra ett självständigt avtal utan istället är att betrakta som ett avtalsvill-

kor i ett villkorligt överlåtelseavtal. Både lösningsrättens koppling till överlå-

telseformen gåva och synen på lösningsrätten som avtalsvillkor snarare än ett 

självständigt avtal har en historisk förklaring. 

4.2.1 Avtalsvillkor vid gåva 
Av den rikhaltiga praxis som finns i Sverige framgår inte reglernas ursprung, 

utan bara att det sedan länge varit gällande rätt. Upprinnelsen till den något 

                                                 
92 NOU 1984:32 s. 47 
93 Ot. prp . nr. 49 s. 20, NOU 1984:32 s. 47 och Innst. O. nr. 5 (1994-1995) s. 3 
94 NJA 1981 s. 897, NJA 1990 s. 18 och NJA 1994 s. 69 
95 1909 s 194 och SOU 1960:102 
96 NJA 1994 s 69 
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märkliga situation vi har idag står inte att finna i motiveringen av förbudet utan 

framgår av historiska förhållanden. Vid 1810 år riksdag antogs med ett par 

dagars mellanrum ett lagförslag som förbjöd avtal om lösningsrätt till fast 

egendom vid köp och byte och ett annat som förbjöd instiftandet av nya fidei-

kommiss och samtidigt införde en tidsbegränsning i giltigheten av förbehåll 

angående förvaltning och äganderätt som uppställdes i samband med gåva eller 

testamente. 97  

I ett modernt perspektiv verkar det märkligt att köp och byte behandlas för sig 

medan gåva och testamente behandlas tillsammans i en annan lag. Förklaringen 

till detta är att testamentet ursprungligen ansågs vara en slags gåva och ÄJB 

och GÄB har båda periodvis innehållit regler om gåva och testamente.98 Rätten 

att ge bort egendom har historiskt sett varit begränsad, till förmån för arvingar-

na. Gåvor och testementen utgjorde i regel donationer till kyrkan och regle-

ringen var en balansakt mellan kyrkans och de jordägande familjernas intres-

sen.99  

4.2.2 KF 1 maj 1810 
Genom KF 1 maj 1810 föreskrevs genom tillägg till 1:2 ÄJB att överlåtare i 

köpe- eller byteshandling om fast egendom inte fick uppställa förbehåll för sig 

själv eller någon annan att framdeles få vinna egendomen åter.  

Bakgrunden var framförallt bondeståndets strävan att behålla jorden inom släk-

ten vid generationsskiften. Bördsmännen hade i regel inte möjlighet att betala 

lösningssummor som motsvarade marknadsvärdet. De riskerade alltså dels att 

förlora den trygghet och försörjning som släkten fick genom jordägandet, dels 

sin representationsrätt i riksdagen. 100 Därför blev det vanligt att man genom-

förde generationsskiftet genom köp till underpris.101 För att kompensera de 

övriga syskonen gjordes förbehåll om lösningsrätt för dem till samma belopp 

som vid den ursprungliga överlåtelsen. Vid beräkningen av lösningssumman 

togs ingen hänsyn till inflation, tidsvärdet av kapital eller de investeringar som 

                                                 
97 Se KF av 1 maj respektive 27 april 1810 och LB 1909 del III s. 194  
98 SOU 1929:22 s 50 f. samt Hafström, Gerhard, Den svenska familjerättens historia, 9 u, Stu-
dentlitteratur, Lund, 1974, s. 130 f. och s. 134 samt Fortfarande gäller att lösningsrätt får ställas 
upp vid testamente, men de faller utanför ämnet för detta arbete.  
99 Hafström s. 129 ff. 
100 Malmström I s 34 ff. 
101 Malmström I s. 44 ff. 



27 
 

ägaren gjort. Det medförde att ägarna till fastigheter där lösningsrättighet upp-

låtits inte skötte dem på bästa sätt.102  

Från början handlade förslaget enbart om förköpsförbehåll med lösningssum-

man satt till samma köpeskilling som för den ursprungliga överlåtelsen. Lagut-

skottet utvidgade det till att gälla alla återvinningsförbehåll med en på förhand 

bestämd lösningssumma. I lagtexten tillkom sedan ytterligare en utvidgning; 

återvinning emot någon i samma avhandling bestämd penningsumma eller 

andra villkor. Någon närmre motivering till utvidgningarna går i dag inte att 

hitta.103  

Man gjorde vid tiden för KF 1 maj 1810 inte klar skillnad mellan lösningsrät-

ter, återköpsförbehåll, resolutiva villkor, hävningsförbehåll, o.s.v. Det var till 

en början oklart i vilken utsträckning vanliga förköpsförbehåll, där lösenskil-

lingen bestäms av marknadsvärdet vid en försäljning, skulle omfattas av förbu-

det.104 Regeln handlar bara om säljarens rätt att ställa upp förbehåll och bara 

om förbehåll efter fullbordat köp, men det finns inga skäl att tro att doktrinens 

skillnad mellan suspensiva och resolutiva villkor haft någon betydelse för stad-

gandets utformning.105 Dessutom gällde inte förbudet retroaktiv, detta hade 

stridit mot RF. För att komma tillrätta med de problem som de gamla förbehål-

len förorsakade antogs KF 1 maj 1849 om att gamla förbehåll måste inskrivas 

för att behålla sin giltighet.106 

 Så småningom växte indelningen i suspensiva och resolutiva villkor fram och 

1:2 ÄJB ansågs ge utryck för att resolutiva villkor var förbjudna vid köp och 

byte av fast egendom.107 Ibland även med tillägget att det endast avsåg sådana 

resolutiva villkor som uppställts till förmån för säljaren eller tredje man, men 

inte sådana som uppställts till förmån för köparen.108 

                                                 
102 Malmström I s. 58 ff. 
103 Malmström I s. 95 och II s. 11 
104 Malmström II s. 13 ff 
105 Malmström II s. 12 
106 Malmström I s 110 f. 
107 Malmström II s. 18 
108 Malmström II s. 19 
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4.2.3 KF 27 april 1810 

Syftet med KF 27 april 1810 var att förhindra att nya fideikommiss eller andra 

liknade begränsningar i äganderätten till fast egendom instiftades. Därför 

infördes ett tillägg till ÄB 16:1. För att inte förbudet skulle kunna kringgås 

stadgades i 3 st att villkor om fast egendoms förvaltning som ställdes upp vid 

gåva eller testamente inte blev gällande längre tid än den första gåvotagaren 

och dess makes levnadstid och villkor om äganderätten inte gällde längre än till 

mottagarens nästa efterträdare. Av 4 st framgick att för villkor i andra 

handlingar eller avtal om fast egendom gällde samma inskränkningar i rätten 

att uppställa begränsningar angående framtida förvaltning och äganderätt. (För 

städja och arrende gällde dock vad som särskilt stadgats.) Av 4 st gamla ÄB 

16:1 kunde man alltså sluta sig till att förbehåll om lösningsrätt uppställda i 

samband med gåva eller testamente var giltiga så länge de höll sig inom 

lagrummets begränsningar. 

Gamla ÄB 16:1 upphävdes 1930, som ett led i ärvdabalksreformen. 3 st. 

ersattes i den del det gällde testamente av 1 kap 2 § i lag (1930:104) om 

testemete medan lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda 

trädde istället för resten av 3 st. och hela 4 st.109 De testamenträttsliga reglerna 

utsträcktes till att gälla lös egendom och gränsen för hur långt förordnanden 

fick sträcka sig förändrades.110 Stadgandet om förvaltningsvillkor ansågs ha 

spelat ut sin roll och togs bort.111 

Varken den nya lagtexten eller dess förarbeten ger något direkt besked om ver-

kan av förbehåll om lösningsrätt o dyl. Ändringen i ÄB verkar inte ha åsyftat 

att förändra gällande rätt angående lösningsrätter. Problemet ligger snarast i att 

regeln inte varit synlig i lag eller praxis på förhållandevis länge. Malmströms 

framställning behandlar främst villkoren vid köp, men han verkar vara av den 

meningen att förbehåll uppställda vid gåva och testamente fortfarande är giltiga 

                                                 
109 Se 2§ lag (1930:105) om införandet av testamentslagen (TP) samt lag (1930:106) om vissa 
rättshandlingar till förmån för ofödda. Stadgandet i TL 1 Kap 2 § överfördes senare till ÄB 9 
kap 2 st.   
110 SOU 1929:22 s. 70 
111 SOU 1929:22 s. 385 
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i den mån de uppställts i överensstämmelse med de begränsningar som följer 

av ÄB 16:1.112  

Genom NJA 1981 s 897 klargjorde HD att förbehåll om förköp/hembud är gil-

tiga vid benefika transaktioner eftersom överlåtelseförbud, som lägger starkare 

band på ägarens handlingsfrihet är tillåtna i motsvarande situation. HD an-

vände alltså reglerna om överlåtelseförbud för att påvisa lösningsrättsregelns 

existens. Det är oklart om det finns något lagrum som under tiden mellan 1930 

och 1966 som kunnat användas för att påvisa giltigheten av lösningsrätter upp-

ställa i samband med gåva. Sammantaget förefaller avtal om lösningsrätt till 

fast egendom ha kunnat ingås med bindande verkan i samband med överlåtelse 

ända sedan 1810.  

5. Bundenhet och avtalsinnehåll  

En grundläggande skillnad mellan de svenska och norska rättsystemen är hur 

bindande avtal om överlåtelse fast egendom kommer till stånd. Denna skillnad 

måste man känna till för att förstå reglerna om lösningsrätter eftersom 

principerna om hur överlåtelseavtal kommer till stånd har betydelse både för 

hur lösningsrätterna uppkommer, aktualiseras och utnyttjas.  

5.1 Norge 

5.1.1 När inträder bundenhet?  

5.1.1.1Överlåtelser 
Huvudregeln i Norsk rätt, formfrihetsprincipen har kommit till uttryck i NL 5-

1-1 ”En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund , Haand og Segl  

lovet og indganget haver. ”Med mund avses muntliga löften och dessa blir 

alltså som huvudregel bindande.113 För vissa typer av avtal görs undantag från 

huvudregeln och viss form krävs för avtalets giltighet.114 Något sådant 

undantag görs inte angående frivillig överlåtelse av fast egendom se §§ 1-1 och 

1-3  Lov 1992.07.03 nr 093 om avhending av fast eigendom (avhl).115 Såväl 

muntliga som skriftliga avtal är bindande, men part har rätt att kräva att 
                                                 
112 Malmström I s. 110 
113 Woxholt,  Geir, Avtalerett, 5 u, Gyldendal, Oslo, 2003s. 29 
114 Woxholt s. 97 
115 Utnyttjande av en lösningsrätt är inte en frivillig överlåtelse. De transaktionerna omfattas 
därför som huvudregel inte av avhl. se Ot. prp. Nr. 66 (1990- 1991) s. 61 
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skriftligt avtal sätts upp, jfr 1-3 avhl. Detta kan ske skriftligen eller muntligen. I 

praktiken sätts alltid avtalet upp skriftligt. Dels har beviskraven för muntliga 

avtal satts så högt att det i efterhand innebär betydande svårighet att bevisa 

deras existens.116 Dels krävs en skriftlig handling eller dom som underlag för 

tingslysningen, 1-1 och 1-3 §§ lov om tingslysing (tingsll). Det finns dock 

inget som hindrar att parterna först förbinder sig muntligen och sedan fäster sin 

överenskommelse på papper. Det är i regel så att skriftligt avtal sätts upp när 

enighet har uppnåtts eller i alla fall innan någon av parterna börjar inrätta sig 

efter det nya rättstillståndet.117 Har köparen tillträtt fastigheten är det vanligtvis 

ett viktigt bevis för att överlåtelse har skett. Vid överlåtelser till nära 

släktningar kan det förhålla sig annorlunda118 

Reglerna för hur bindande avtal ingås följer i övrigt av allmänna avtalsrättsliga 

principer och NAvtl. Avtal kan ingås på en rad andra sätt än enligt Navtl 1 

kap.119 Den centrala frågan är dock alltid, när man har övergått ifrån en 

oförpliktande förberedelse till en rättsligt bindande disposition?120 Normalt 

ingås överlåtelseavtal genom avgivande av anbud och accept enligt modellen 

som ligger till grund för NAvtl. Enligt anbud och acceptmodellen blir den som 

avger ett anbud (löfte) bunden av detta under acceptfristen, så snart motparten 

har tagit del av det, 7 § NAvtl.121 Denna regel ger uttryck för löftesprincipen.122 

När anbudsgivaren mottar accept blir han slutgiltigt bunden vid avtalet, medan 

motparten inte blir bunden av sin accept förrän anbudsgivaren tagit del av den, 

jfr 2 och 7 §§ NAvtl.  

5.1.1.2 Lösningsrätter 
Løysl. gäller för alla lösningsrätter som inte grundas på lag, oavsett rättslig 

grund.123De norska reglerna om ingående av avtal om lösningsrätt till fast 

egendom framgår dels av løysl, dels av samma allmänna avtalsrättsliga princi-

per som gäller för överlåtelseavtal i allmänhet.124 När någon som använder sig 

                                                 
116 Rt 1907 s.314, Rt 1955 s.719 och NOU 1979:48 s. 9f. 
117 RG 1951 s. 170 
118 NOU 1979:48 s. 10 
119 Woxholt s. 85 ff. 
120 Woxholt s 69 ff 
121 Woxholt s. 60 
122 Woxholt s. 72 
123 Ot. prp. nr. 49 s. 47 
124 Falkanger 
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av en förköpsrätt inträder i köparens ställe gäller reglerna i Avhl för köpeavta-

let, trots att det är fråga om utnyttjande av en lösningsrätt och inte en frivillig 

försäljning125 Avtalet får ingås formlöst, men parterna har rätt till skriftlig 

form. 

5.1.2 Avtalets innehåll 

5.1.2.1 Överlåtelser 
Beträffande avtalets innehåll finns inga uttryckliga regler i Avhl utom § 1-2 

som stadgar att vissa av lagens regler är tvingande när det rör sig om 

konsumentköp. Av lov om eiendomsmegling (emgll.) § 3-8 (2) framgår att 

avtalet skall innehålla ”alla villkor som är väsentliga för handeln”. Vilka dessa 

är finns inte närmare angivet i lag, förarbeten eller praxsis. I doktrinen 

förutsätts att en part kan kräva att det skriftliga avtalet ges sedvanligt 

innehåll.126 Ingen av parterna kan ensidigt kräva ett kontrakt enligt § 1-3, som 

avviker från lagens dispositiva regler. Om de ena parten vägrar att medverka 

till att ett skriftligt avtal enligt § 1-3 § sätts upp, kan motparten alltid frånträda 

avtalet127 

5.1.2.2 Lösningsrätter 
Av 4 § løysl. framgår att 5,6,8, och 9 §§ är tvingande. Rätten till skriftligt avtal 

får alltså inte avtalas bort, se 5 § løysl. Inte heller maxtiderna om 25 respektive 

50 år får avtalas bort. Utöver dessa finns inga särskilda regler om avtalets inne-

håll, utan detta följer av samma allmänna principer som gäller för överlåtelse-

avtal, se ovan. 

5.1.4 Byte och gåva 
Vid byte gäller att vardera parten skal anses som säljare av den egendom han 

har lämnat ifrån sig, och som köpare av den egendomen han får i byte. 1-1 (4) 

avhl.128 Det innebär att rätten till hävning och prestationernas återgång gäller 

fullt ut, 4-10 jfrt 4- 13 jfrt-17 avhl.   Eftersom gåva är en benefik transaktion är 

                                                 
125 NOU 1984:32 s 39 
126 Bergsåker, Tryggve, Kjøp av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, 4u, 
Norges Eiendomsmegelforbund, Oslo, 2003, s 18 
127 Rt 1989 s. 659 
128 Vad gäller gränsdragningen mellan köp och byte får den göras utifrån omständigheterna i 
det enskilda fallet, se Bergsåker s 40. Det är oklart i vilken utsträckning avhl. eller kjøpsl blir 
tillämplig när vederlaget för fastegendom helt eller delvis utgörs avlös egendom, Bergsåker s 
38 ff. och Bernestad Anderssen, Harald, Avhendingsloven med kommentarer, 1 u, Gyldendal 
Akademisk, 2008, Oslo, s. 42  



32 
 

det bara vissa av bestämmelserna i avhl. som blir tillämpliga, se 1-1 (5).129 

Detta har ingen betydelse för reglerna om avtalsslut. Däremot innebär 

löftesprincipen att ett formlöst löfte om gåva blir bindande för avgivaren130 

5.2 Sverige 

5.2.1 Överlåtelser   

5.2.1.1 När inträder bundenhet 
Huvudregeln i Svensk rätt är avtalsfrihet vilket innebär att avtal ingås formlöst 

och enligt löftesprincipen, det är tillräckligt att det föreligger överensstäm-

mande viljeförklaringar och ett anbud är ensidigt bindande för den som lämnat 

det, se 1§ 1st lag (1915:218) om avtal och andra rättigheter på förmögenhets-

rättens område (AvtL) 131 Av 1§ 3st AvtL framgår att vid legala formkrav gäl-

ler vad som särskilt är stadgat istället för I Kap AvtL. 132 Principen om avtals-

frihet inskränks alltså av de legala formkraven.133 Det räcker inte med sam-

stämmiga viljeförklaringar, utan för avtalsbundenhet krävs att de formkrav som 

uppställts för avtalet är uppfyllda.134 I JB kap 4, som behandlar överlåtelse av 

fast egendom finns två paragrafer som behandlar två olika typer av formkrav 

för överlåtelse. Den ena handlar om vad som måste finnas med för att avtalet 

skalla var bindande avtal, det andra om villkor som måste framgå av avtalet för 

att vara bindande.  

I enlighet med kontraktsprincipen inträder bundenheten samtidigt för båda par-

ter i och med att den siste av dem skriver under. Fram till dess kan någon av 

dem åberopa återgång. I motsats till vad som gäller enligt löfteprincipen blir 

                                                 
129 Det är osäkert i hur stor utsträckning lagens regler skall tillämpas på blandade transaktioner, 
Bergsåker s. 44 ff. 
130 Giertsen, Johan, Avtaler, 1u, Universitetsforlaget, Bergen, 2006 s. 35 och Woxholt s. 33  
131 Ramberg Jan & Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u, Stockholm, 2010, s. 86, 99 och 

101 
132 Frågan om formalavtalens undantagande från Avtl 1 kap verkar inte ha föregåtts av någon 
större diskussion av propositionen att döma, se prop xxx Det är istället i anslutning till gamla 
och nya JB som frågan diskuterats, mer om detta nedan. Reglerna i AvtL 2 kap gäller såvitt de 
inte avser muntliga fullmakter och  28-31samt 33 och 36 §§ gäller i full utsträckning. Förut-
sättningsläran gäller i princip, men 36 § AvtL minskar behovet av att tillämpa den. Ramberg & 
Ramberg s. 99 
133 Dotevall & Grönfors, Avtalslagen en kommentar, 4u, Nordstedts, Stockholm, 2010, kom-
mentaren till 1 kap. 1 §.   
134 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Avtalsrätt 1, 13 u, Juristförlaget i Lund, Lund, 2011, s.49f. 
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den part som först avger ett avtalslöfte alltså inte bunden av detta löfte förrän 

motparten avgett motsvarande löfte.135 I det fall då underskrifterna inte sker 

samtidigt måste i enlighet med ömsesidighetprincipen den sist underskrivande 

parten utge sin rättshandling till någon utomstående för att den ska kunna göras 

gällande mot den andra parten, se 35 § AvtL e contrario, möjligen också 1§1st 

AvtL.136    

5.2.1.2 Avtalets innehåll 
JB 4:1 1 st innehåller fem minimikrav för att en överlåtelse skall bli bindande. 

Överlåtelse skall ske genom upprättande av en skriftlig handling som skall 

skrivas under av båda parter. Handlingen skall innehålla uppgift om köpeskil-

lingen, en överlåtelseförklaring och uppgift om fastigheten. Saknas något av 

detta är avtalet ogiltigt, se JB 4:3 3 st.   

JB 4:3 innehåller tre typer av villkor som måste anges i köpehandlingen för att 

bli gällande: Återgångsvillkor, friskrivning från hemulsansvar enligt JB 4:21  

samt inskränkningar i köparens förfoganderätt. Äganderätten till den fasta 

egendomen får ändå inte hållas svävande i mer än två års tid om inte köpet 

gjorts beroende av köpeskillingens betalning, JB 4:3 och 4:4.   

5.2.3 Lösningsrätter 
I Sverige finns det ingen lag som ställer upp formkrav för avtal om lösningsrätt 

och därmed undantar dem från reglerna i 1 kap Avtl. Att det ändå är fråga om 

ett formalavtal anser jag framgå av grunderna för formkravet för överlåtelse av 

fast egendom och även analogt av HD i NJA 1992 s 66. För ingående av bin-

dande avtal om lösningsrätt till äganderätten fast egendom bör alltså gälla 

samma avtalsprinciper som för överlåtelse av fast egendom. 

5.2.4 Byte och gåva 

Av JB 4:28 framgår att samma regler gäller för byte i tillämliga delar. Det enda 

undantaget är om förvärvaren kan förlora fastigheten efter klander eller genom 

att annan har bättre rätt vid dubbelöverlåtelse.  Då har han inte rätt att återfå sin 

gamla fastighet utan endast ersättning till det värde fastigheten hade vid bytes-

                                                 
135 Ramberg & Ramberg s. 84 f. 
136

 NJA 2000 s 747 I och II, NJA 2012 s. 1095, Adlercreutz I s. 124, Grauers s. 50, Ramberg & 
Ramberg s. 104 och Victorin JT 2000-01-s 951 samt Adlercreutz JT 2001-02 s 452. 
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tidpunkten, JB 4:28 2 p.137 Eftersom gåvan till skillnad från köp och byte är en 

benefik transaktion är endast ett fåtal av reglerna i 4 Kap tillämpliga, se JB 

4:29. Av de här diskuterade reglerna är det bara JB 4:3 3 p som inte kan bli 

aktuell vid gåva, eftersom grund för hemulsansvar saknas vid en benefik trans-

aktion.  

6. När aktualiseras en lösningsrätt och hur utnyttjas den? 

6.1 Norge 

6.1.1När aktualiseras en lösningsrätt? 
Reglerna i løysl. är i huvudsak dispositiva, endast 5,6,8 och 9 §§ är tvingande 

se 4 §. I den norska terminologin skiljer man på två sorters lösningsrätter den 

allmänna formen, som kan göras gällande utan föregående ägarskifte och den 

särskilda undergruppen förköpsrätter som bara kan göras gällande i samband 

med ett ägarskifte, se løysl. 1§ første ledd. Lagen är uppbyggd så att större de-

len gäller för alla lösningsrätter medan vissa speciella regler endast gäller för 

förköpsrätterna.  

När det gäller lösningsrätterna i allmänhet så finns inga ytterligare regler i la-

gen, utan det är helt upp till parterna att bestämma under vilka förutsättningar 

lösningsrätten aktualiseras. Det vanligaste villkoret är att lösningsrätten kan 

göras gällande inom en viss tid från avtalsslutet, det förekommer också att rät-

ten kan göras gällande först efter att en viss tid förflutit.138 En annan vanlig 

variant är att lösningsrättshavarens behov som utlöser rätten, t.ex. att vederbö-

rande flyttar hem ifrån utlandet.139 Aktualiseringsklausulerna tolkas enligt sed-

vanliga regler för avtalstolkning.140 

Av 11 § framgår när förköpsrätten aktualiseras, om inte annat avtalats. Vid 

överlåtelse blir frågan om det ingåtts ett bindande avtal avgörande, første ledd . 

Vid exekutiv auktion gäller rätten i den utsträckning som framgår av tvangs-

fullbyrdelseloven och kan göras gällande så snart stadfestelsekjennelsen är 

rättskraftig (exekutionstiteln?)Vid arvsrättslig övergång är det arvfallet eller, 
                                                 
137 Prop. 1970:20 del B I s. 229 
138 Austenå Lösningsrättigheter s. 216 f.  
139 A.a s 217 
140 Aa.s 217 
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om rätten bara gäller mot vissa av arvingarna, skiftet som är den avgörande 

tidpunkten, tredje ledd. Eftersom långvarig upplåtelse av nyttjanderätt är ett 

vanligt sätt att försöka kringgå en förköpsrätt utlöser även en upplåtelse på mer 

än 10 år förköpsrätten, även här är den relevanta tidpunkten när avtalet blir 

bindande, fjerde ledd. 141 

Vid arvsrättsliga och familjerättsliga egendomsöverföringar gäller särskilda 

tvingande skyddsregler som begränsar en förköpsrätt till förmån för ägarens 

familj såvitt det gäller bostad eller fritidshus enligt 8 §.  Liknade skydd finns 

för ägaren vid lösningsrätt till bostad som någon fått köpa i samband med ett 

tjänsteförhållande, se 9§. Förköpsrätt kan ändå göras gällande vid bodelningar 

och i tjänsteförhållanden om förköpsrättshavaren har särskilda skäl och det 

efteromständigheterna inte är orimligt mot ägaren, 8 § første ledd tredje punk-

tum och 9 § første ledd andre punktum. 

6.1.1 Hur utnyttjas en lösningsrätt? 
Huvudregeln för lösningsrätter är att det är rättighetshavaren som avgör om 

lösningsrätten skall utnyttjas har modifierats genom løysl.142 Vid förköpsrätt 

har ägaren i løysl. getts möjlighet att ge rättighetshavaren ett skriftligt anbud 

om att köpa. Godtar rättighetshavaren inte detta kan ägaren överlåta till någon 

annan på lika eller strängare villkor och förköpsrätten faller i så fall bort, 10 § 

løysl.143 

Enligt 12 § ska förköpsrätten göras gällande inom sex månader efter att rättig-

hetshavens fått eller borde ha fått kännedom om de förhållanden som utlöser 

rätten enligt 11§. En av parterna kan genom skriftligt besked korta ner fristen 

till två månader, om detta inte sker faller förköpsrätten bort.  

Krav på att göra lösningsrätter gällande skall vara skriftliga och skall riktas till 

ägaren respektive säljare och köpare alternativt tingsrätten, arvingarna eller den 

som har övertagit äganderätten. När sådant krav framfört har ägaren rätt att 

ställa skriftligt motkrav på att lösninsgrättshavaren ställer fullgod säkerhet för 

lösningssumman inom en månad, se 13 §. När lösningskrav har framställts 

                                                 
141 Austenå lov og rett s. 285 
142 Austenå lov og rett s. 281 
143 Austenå lov og rett s. 282 
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skall ägaren beviljas skäligt rådrum med att ge rättighetshavaren tillträde och 

utfärda skjøte.   

6.2 Sverige 
I Svensk praxis har inte frågor om när lösningsrätten aktualiseras eller hur den 

utnyttjas behandlats i någon större utsträckning.  Viss ledning kan hämtas ifrån 

reglerna i lagen om arrfl. och ombildningsl.samt förarbetena till JB. 

6.2.1När aktualiseras en lösningsrätt? 
I NJA 1984 s 673 framgår att förköpsrätt till fast egendom är tillåtet, den vari-

anten finns alltså även i svensk rätt. Vad gäller lösningsrätter som aktualiseras 

på annat sätt än genom överlåtelse har frågan mig veterligen inte behandlats i 

praxis. Det är fullt tänkbart att en lösningsrätt skulle kunna aktualiseras om 

ägaren bryter mot t.ex ett förbud att pantsätta fastigheten som uppställts i sam-

band med gåva. Ett överlåtelseförbud uppställt vid gåva har ansetts innefatta 

även ett förbud mot att pantsätta egendomen, se NJA 1993 s 529. Även andra 

förfogandeinskränkingar är tänkbara, så länge de inte är mer långtgående än ett 

överlåtelseförbud.  

6.2.2Hur utnyttjas en lösningsrätt? 
Av praxis framgår inte hur lösningsrättshavaren skall gå tillväga för att utnyttja 

sin rättighet. I förarbetena till JB åläggs lösningsrättshavaren att göra sin rätt 

gällande genom att stämma köparen. 144 Det är samma förfaringssätt som 

gällde för att göra bördsrätten och andra legal lösningsrätter i 1734 års lag gäl-

lande145 Alternativt kan ägaren hembjuda fastigheten, eller köparen anmäla till 

lösningsrättshavaren att fastigheten bytt ägare.146  Enligt arrfl 8 § och ombild-

ningsl. 7 § utnyttjas rättigheten genom att ägaren gör skriftlig anmälan hos ar-

rendenämnden respektive hyresnämnden. I båda fallen skall ägaren också inge 

ett förslag till köpeavtal innehållande pris och övriga villkor, se 8 § respektive 

7 §. Om rättighetshavaren vill utnyttja rätten, skall denne skriftligen meddela 

arrende- eller hyresnämnden inom viss tid. Sker detta anses parterna ha ingått 

avtal om köp, 10 § arrfl. och 11 § ombildningsl. Troligtvis får även hembud 

eller anmälan om köp till lösningsrättshavaren konsekvensen att denne måste 

                                                 
144 1909del III s 18, SOU 1947 s 21 1960: 24  s 27   
145 1090 del III s 202f 
146 1909 del III s 18, SOU 1947 s 22, 1960: 24  s 26f   
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agera inom viss tid eller riskera att inte kunna utnyttja sin rättighet. Lösnings-

rättshavaren bör även kunna göra sin rätt gällande genom en anmälan till äga-

ren, men den som vill vara på den säkra sidan gör nog klokast i att väcka talan 

vid domstol.             

7. Lösningsrätternas sakrättsliga sida 
I både svensk och norsk rätt anses äganderätten utgöra en samling 

befogenheter. När någon i dagligt tal omtalas som ägare kan detta förklaras 

som att han har rådigheten, vilken består av en samling befogenheter som 

tillsammans utgör äganderätten.147 De olika rättigheter som tillsammans utgör 

äganderätten kan upplåtas var för sig.148 Dessa rättigheter har en faktisk och en 

rättslig sida. Den dynamiska sakrätten handlar om en den rättsliga sidan av 

befogenheten, närmare bestämt förvärvarens skydd mot tredje man.  

7.1 Norge 
Lösningsrätterna räknas till de begränsade rättigheterna, vilket innebär att rät-

tigheten är positivt avgränsad. Rättigheten ger innehavaren en faktisk och juri-

disk rådighet över den eller de äganderättsliga befogenheter som ägaren för 

närvarande har avstått till honom.149  I norsk rätt finns ingen principiell be-

gränsning av vilka rättigheter som kan knytas till fast egendom, däremot finns 

enskilda regler som ställer upp vissa begränsningar150  T.ex. finns begränsning-

ar i lov 29. november om rådrettar over framand eigedom (servitutl.) 11 -16 §, 

för hur länge servitut får upplåtas i skog eller skogsmark. 

Den rättsliga sidan av ett rättighetsförvärv kopplat till skjøtet, en skriftlig hand-

ling som utgör underlag för den formella övergången av den laga åtkomsten.151 

Det står parterna fritt att avtala om de olika uppfyllelsetidpunkterna, tillträde, 

skjøtning och betalning. 152 Om ingenting annat följer av avtalet är huvudregeln 

                                                 
147 Eckhoff, rettskildelaere 4 u 2001 49-51 
148 Falkanger Tingsrett s 72, Falkangenr Eiendomsrett 33-34,Grauers s 80 och 352 Sundell s 
79-80   
149 Falkanger tingsret s. 38 f.  
150 A.a s 61 
151Bergsåker s 78 
152 A.a. s 76 



38 
 

prestation mot prestation.153 Skjøte utfärdas normalt som en bekräftelse av att 

motparten presterat enligt avtalet.  

 

Sakrättsligt skydd uppkommer genom tingslysning, d.v.s. registrering.154  Det 

som registreras är skriftliga dokument som grundar rättigheter till fast egen-

dom, 12 § Tingslysningslova (tgl.), d.v.s. skjøtet. Syftet med registret är att 

säkerställa skydd för rättigheten gentemot tredje man. Registeringen har ingen 

betydelse för avtalets verkan mellan parterna.155 Lösningsrätter kan tingslysas 

trots att de inte är slutliga utan villkorliga rättigheter.156 Tingslysningen medför 

att rättigheten får företräde framför andra rättigheter som införts senare. Rät-

tigheter som införts samma dag är likställda förutom utmätning eller kvarstad, 

som har företräde, 20 § tgl. Äldre rättigheter går före yngre oavsett tingslysning 

om innehavaren av den yngre rättigheten var i ond tro. Rättigheter som upplåts 

i samband med överlåtelse går före rättigheter som härleds från den nye ägaren 

om de framgår av dennes förvärvsdokument eller registerars samma dag som 

detta., 21 § tgl. För att bli gällande i en konkurs eller vid tvångsackord måste 

rättigheten vara införd senast dagen före konkursen eller ackordsförhandlingar-

nas början. 23 § tgl. 

7.2 Sverige 
I Sverige finns fyra olika typer av begränsade sakrätter till fast egendom, 

panträtt, nyttjanderätt, servitut och samfällighetsrätt. I nyttjanderätt ingår hyra, 

arrende, tomträtt och andra nyttjanderätter såsom jakträttsupplåtelse och fiske-

rättsupplåtelse.157 Det är endast dessa rättighetstyper som kan skrivas in och 

uppnå fullständigt sakrättsligt skydd, vilket brukar kallas för sakrätternas nu-

merus clausus. Enligt Hessler är det som särskiljer sakrätterna från andra rät-

tigheter att de har en särskilt kvalificerad grad av skydd. De särskilda rättighet-

erna däremot är inte sakrättsligt skyddade i hela den utsträckning som rättsord-

                                                 
153 Bergsåker s. 76 
154 Falkanger s. 491 f. 
155 Falkanger s. 503 
156 Falkanger s. 504 
157 Hessler s. 4 
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ningen medger, utan rättigheterna varierar från att endast gälla mellan parterna 

och upp till den grad av skydd som gäller för en sakrätt. 158  

Lösningsrätten är alltså en sådan särskild rättighet och frågan blir då om och på 

vilket sätt borgenärs- och omsättningsskydd kan vinnas?159 

Hessler använder beteckningen betingelser som en sammanfattande beteckning 

för olika befogenhetsinskränkningar för ägaren, som inte är bruksrätter eller 

säkerhetsrätter. Han identifierar tre typer: Lösningsrätt, som ger rätt att vid en 

framtida tidpunkt förvärva äganderätt eller särskild rätt till viss egendom. Än-

damålsbestämmelse som ger rätt att använda egendom på ett visst sätt och 

Överlåtelseförbud som innebär förbud att överlåta eller pantsätta egendo-

men.160 

HD har som tidigare nämnts ovan använt reglerna om överlåtelseförbud även 

för förköpsrätt. Förköpsrätter uppställda vid gåva bör alltså kunna uppnå 

samma sakrättsliga skydd som överlåtelseförbud som uppställts vid gåva. Av 

NJA 1981 s 897 framgår att giltiga förbehåll om förköp skall antecknas i in-

skrivningsregistrets fastighetsdel i enlighet med JB 20:14 . Medan överlåtelse-

förbud vid köp på grund av anteckning enligt JB 20:14 anses verksamt mot ny 

ägare, saknar det verkan mot köparens borgenärer JB 4:3 och 20:14 samt UB 

5:5 och KL 3:3, NJA 1993 s 468. För gåvotagare innebär dock reglerna i 5:5 

1st UB som utgångspunkt även skydd mot utmätning161  

Hur lösningsrätter som inte aktualiseras genom överlåtelse skall behandlas är 

en öppen fråga. Å ena sidan kan de behandlas enligt reglerna för överlåtelse-

förbud, om inskränkningen i ägarens rätt inte bedöms vara mer långtgående. 

Annars ligger det nära tillhands att jämföra dem med reglerna om återgångs-

förbehåll. I så fall begränsas de sakrättsliga verkningarna av avtalet av tvåårs-

fristen i JB 4:4. 162  

                                                 
158 Hessler s. 10 ff. och 26. 
159 Hessler s. 55 
160 Hessler s. 54 f. 
161 Grausers s 291f. 
162 Grauers s. 294 f. 
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Lösningsrätterna förköpsrätt och återköpsrätt omnämns i förarbetena till JB 

som egna rättsinstitut och rättighetstypen kategoriseras som en begränsad 

sakrätt till fast egendom i likhet med panträtt, nyttjanderätt, servitut och sam-

fällighetsrätt. Anledningen till att de inte infördes var att flera remissinstanser 

uttryckt oror över de negativa verkningar som dessa lösningsrätter skulle kunna 

få.163 Dels syftade begränsningen av antalet sakrätter till att förenkla regelsy-

stemet, dels argumenterade lantmäteristyrelsen argumenterade för att det fanns 

behov av att begränsa antalet sakrätter för att hantera de konflikter som uppstår 

mellan reglerna om fastighetbildning de begränsade sakrätterna. Dels anfördes 

av bankföreningen att något behov av lösningsrätter inte påvisats och att de 

potentiella skadeverkningarna av lösningsrätterna därför borde medföra att 

avtalade lösningsrätter inte infördes. Lagstiftren valde att gå på denna linje och 

förslaget om lösningsrätter lyftes ur lagen.164     

8 Avslutande analys 

8.1 Metodval 

Norsk och Svensk rätt uppvisar så pass långtgående likheter att jag anser det 

befogat att tala om en gemensam kärna i rättsordningarna.  Likhetspresumtion-

en får anses gälla även om vissa betydande skillnader ändå förekommer.165 

Särskilt stor är skillnaden vad gäller reglerna för avtalsingående, men detta 

kompenseras genom att Norsk rätt uppställer regler om rätt till skriftligt avtal 

och att en skriftlig handling är en förutsättning för sakrättsligt skydd för en 

rättighet. 

Jag valde att använda mig av metoden att bryta ner komparationen i delar och 

jämföra dessa. Fördelen är att det blir tydligare för läsaren när rättsordningarna 

skiljer sig åt. Den som endast vill läsa om en viss del av regelsystemet hittar 

också lätt fram till denna. Nackdelen är att arbetssättet är betydligt mera 

tidskrävande eftersom jag först varit tvungen att skaffa mig en helhetbild av de 

                                                 
163 Se not 1 samt lantmäteristyrelsens yttrande över SOU 1960:24-26 s 10 f. och 20 samt Prop. 
1970:20 del B s 21  
164 Prop 1970:20 del B s. 23 
165 Bogdan 86 f 
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två jämförda systemen. Utifrån framförallt skillnaderna, men även vissa likhet-

er har jag sedan valt ut relevanta underområden och beskrivit dessa. 

Komparationen har inte givit några självklara svar på att det ena eller andra 

systemet är överlägset, mer ändamålsenligt osv. Den stora vinsten med kompa-

rationen är att skillnaderna mellan Norsk och Svensk underlättar förståelsen av 

det Svenska systemets bakgrund och uppbyggnad. Samtidigt belyses underför-

stådda eller outtalade val lagstiftaren har gjort i sin bedömning av vilken om-

fattning t. ex. avtalsfriheten bör ges.   

8.2 Komparativ värdering 

Nedan följer en redogörelse för vissa fördelar och nackdelar som visat sig i de 
skillnader i rättsordningarna som framkommit.  

8.2.1 En historisk förklaring 
En viktig del av bakrunden till den något olika synen på lösningsrätterna i 

Norsk och Svensk rätt kan vara skillnaderna i jordens fördelning mellan de 

olika ständerna och överhuvudtaget maktbalansen i samhället vid ståndssam-

hällets avvecklande. I Norge fanns ingen adel och bönderna var därmed självä-

gande och väsentligt starkare än i Sverige. I Sverige hade adeln och bönderna 

dessutom i praktiken monopol på att äga mark på landet. Borgarna saknade 

alltså möjlighet att skaffa sig tillgång till råvaruproduktionen, vilket inskränkte 

deras möjligheter att skaffa sig kontroll över en större del av produktionsked-

jan. Förbudet mot lösningsrätter var ett av verktygen som användes för att 

bryta banden mellan släkt och jord. Under 1900-talet upprätthölls denna strä-

van, men nu i syfte att jämna ut styrkeförhållandena mellan alla samhällets 

medborgare. I Norge har man inte på samma sätt upplöst den gamla kopplingen 

mellan släkt och jord, sannolikt för att jordägandet varit mer utbrett, men även 

på grund av synen på Odalmannen som en bärande kraft i det norska samhället. 

8.2.2 Lag eller praxis? 
I Norge finns en lagstiftning baserad på en rikhaltig praxis på området och ett 

av syften med lagen var att minska antalet tvister om lösningsrätterna. Reglerna  

gör det tydligt för den som ingår avtal om lösningrätt vilka rättsverkningarna 

av avtalet är. Även om de långsiktiga effekterna kan vara svåra att förutse be-

gränsas de negativa effekterna av detta igenom att avtalets giltighetstid begrän-

sas genom tvingande lagregler. I Sverige finns betydligt färre domslut att tillgå 



42 
 

och majoriteten av dessa behandlar frågan om lösningsrätten är giltig. Eftersom 

den frågan besvaras nekande ger svensk praxis begränsad vägledning angående 

verkningarna av giltiga lösningsrättsavtal.    

8.2.3 Terminologi  
I Norge finns en enhetlig terminologi och tydliga definitioner av rättighets- och 

avtalstypen. I Sverige saknas enhetlig terminologi begreppet hembud används 

t.ex. i olika betydelse i olika lagar beroende på om de avser lös eller fast egen-

dom. Det är en klar fördel att innebörden av en viss rättighet ges en klar och 

entydig betydelse i gällande rätt.  Införandet av motsvarande terminologi i Sve-

rige kräver dock en mer ingående analys än jag kan göra här. Som exempel kan 

nämnas rösträttsproblematiken som uppstår vid hembud men inte vid förköp 

enligt ABL.   

8.2.4 Avtalstyp eller avtalsvillkor? 
I Sverige förekommer det en sammanblandning mellan villkor vid köp och 

lösningsrätter som medför att lösningsrätternas  särdrag förbises. Att lösnings-

rätterna så att säga fastnat i någon slags limbo där det är oklart vilken verkan 

de kan tillmätas utan att skada andra intressen verkar ha medfört avgränsningar 

som gör det mycket svårt att diskutera lösningsrätterna på ett mer strukturerat 

sätt.  

 

Fördelen med indelningen i avtalstyper är att potentiella parter kan koppla in 

sig på den uppsättning normer som gäller för den aktuella typen.166 Det fören-

klar avtalsförhandlingarna och gör det lättare för parterna att förstå varandras 

avsikter och förutse de rättsliga följderna av avtalet.  Gränsdragningen mellan 

olika avtalstyper har betydelse för att fastställa deras rättsverkningar. Faststäl-

landet av avtalstyp påverkar valet av utfyllande regler enl. nu gällande rätt både 

vid obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor. 167  

 

När förköpsrätt uppställs är ofta situationen sådan att rättighetshavren vill köpa 

nu men ägaren inte vill sälja för tillfället, dock är han beredd att gå så långt 

                                                 
166 Austenå Lösninsgsrättigheter s. 23 
167 Adlercreutz II  s. 49 
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som att lova att om han säljer kan lösningsrättshavaren få företräde att köpa.168 

Lösningsrättsavtal anknyter till en mycket bestämd typ av avtal. Genom att 

man inte gjort en lika grundlig och strukturerad analys i Sverige som i Norge 

har man dels i Sverige gjort en kategorisering som bygger på två varianter av 

avtal, utan att identifiera att det relevanta villkoret för indelningen är hur lös-

ningsrätten aktualiseras. Dels har man fortsatt att sammanblanda, villkorliga 

avtal, avtalsvillkor, stående anbud, etc. med lösningsrätter.  Det rör sig om ett 

annat rättsförhållande än t.ex. ett successivt avtalsslut. Huvudsyftet med en 

lösningsrätt är inte att kratta manegen inför ett väntat huvudavtal. Hela po-

ängen med avtalet är att det är oklart om rättigheten kommer att aktualiseras 

eller ej. Vid ett typiskt föravtal är avsikten att det skall komma till stånd, man 

har bara inte alla förutsättningar klart ännu. Det finns inte heller någon lojali-

tetsplikt som påbjuder part som tror sig inte komma att utnyttja lösningsrätten 

att klargöra det för motparten. 

 

Lösningsrätterna skiljer sig på ett par avgörande sätt ifrån pactum de 

contrahendo. Till skillnad från de andra avtalen är det centrala inte att fastställa 

avtalsvillkoren utan att en viss person eller krets av personer i framtiden skall 

ha möjlighet att ensidigt besluta om de vill bli ägare till en viss fastighet eller 

del därav.  Antingen av emotionella skäl, släktskapsskäl eller av rent 

affärsmässiga skäl.  Varken priset eller när rättigheten aktualiseras måste 

framgå av avtalet. Det centrala är att det framgår vem som är berättigad, när 

han är berättigad och hur priset skall fastställas. 

.  

Köpeavtal ett slutligt avtal, båda parter är bundna till att uppfylla det antingen 

omedelbart eller efter en tid som är närmare bestämd i avtalat tillsammans med 

villkoren i övrigt. Ett kännetecken för ett sådant slutligt avtal är att ingåendet 

av ytterligare avtal inte är en förutsättning för att kunna kräva fullgörelse.169 

Det händer ofta att parterna inte bara förhandlar, utan även ingår avtal som 

siktar mot den slutliga överföringen utan att utgöra denna. Det är frågan om 

                                                 
168 Austenå Lösninsgrättigheter. 79 f. 
169 Austenå, Torgeir, Om forkontrakter og tilgrensende rettsforhold, s 40 
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kontraktsrättsliga bindningar mellan parterna innan det slutgiltiga avtalsslutet 

om äganderätten. 

8.2.5 Begränsningar i rätten att avtala om lösningsrätter 
I Norge har man valt att begränsa rätten att avtala om lösningsrätter genom att 
införa en  

Malmström behandlar villkor vid köp, varav återköpsförbehåll är ett. Villkoret 

är en avtalsbestämmelse, som gör ett rättsärendes verkan beroende av en fram-

tida möjlig händelse. Begreppets avgränsning är oklar och viss oenighet råder 

på området.170 Avgränsningen har bl.a. betydelse för om man skiljer på resolu-

tiva villkor, hävningsförbehåll och återgånsförbehåll.171 Besläktad med dessa 

resonemang är också tanken att en överlåtelse är villkorlig endast om villkoret 

har sakrättslig verkan. I annat fall är överlåtelsen ovillkorlig men förenad med 

en obligatorisk villkorsliknande klausul.172  Malmström menar att det nog i 

realiteten inte är någon skillnad.173 

Kopplingen ÄJB 1:2 2st och indelningen i tillåtna suspensiva villkor och för-

bjudna resolutiva villkor: Resonemanget att om ägaderättet råkar ha övergått 

skall inte vara avgörande? Den sakrättsliga sidan får då ingen betydelse? Lös-

ningsrätten anses av Unden inte som en sakrätt utan ett villkor vid överlåtelse. 

Unden förespråkade en förändrad syn på äganderättens, från substantiell till 

funktionell.  

Enligt Malmström s 3 återvinnings- och lösningsförbehåll.   

Lagberedningen skiljer i 1909 års förslag på återgångsvillkor uppställda vid 

gåva som innebär att fastigheten skall gå åter och villkor om förköpsrätt oh 

hembud. Detta illustrerar också skillnaden på resolutiva förbehåll och förbehåll 

om lösningsrätt på ett tydligt sätt. I det ena fallet skall prestationerna enligt 

avtalet återgå, om de inte kan återgå rent fysiskt inträder istället en rätt till 

ersättning, men i detta fall kan villkoret inte få sakrättslig verkan. I det andra 

fallet har någon rätt att mot ersättning bli ägare till fastigheten alternativ. 

                                                 
170 Malmström II s. 7 
171 Malmström II s. 7 f. 
172 Malmström II s. 8 
173 Malmström II s 10 
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Malmström verkar anse att detta är felaktigt och att att man inte skall göra 

skillnad på lösninsgrätter och avtalsvillkor, se del II sista sidorna. 

Villkorade avtal - Resolutiva och suspensiva villkor, avtalet återgår, giltighet 

upphör om res. Villkor infrias. Susp avtalets giltighet hålls svävande tills upp-

fyllt. Res tidigare förbjudna se nu JB 4:4 st. 1. Eng subjects (förbehåll)174 

8.2.6 Löftesprincip eller kontaktsprincip? 
Reglerna som behandlar överlåtelse har liknade struktur i båda länderna. JB 4 

kap och avhl. inleds med reglerna om köp, för att sedan genom hänvisning 

klargöra vilka av reglerna som gäller även för byte respektive gåva. De båda 

ländernas avtalslagar tillkom genom ett nordiskt lagstiftningssammarbete och 

uppvisar därför också stor likhet. En avgörande skillnad är att 1 § 3 st lag 

(1915:215) om avtal på förmögenhetsrättens område (AvtL) utesluter formal-

avtal från I kapitlets  giltighetsområde. Lov 31.05.1918 nr. 4 om avslutning av 

avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer.(NAvtL) saknar mot-

svarande stycke eftersom.  

8.2.7 Formfrihet eller formalavtal? 
Till att börja med kan jag konstatera att fomkravet inte är ett, utan flera olika 

krav, vilka inte var och en för sig motiveras. I mitt tycke vore det önskvärt (och 

mer begripligt) om formkraven uppställdes för att det förelåga övertygande 

bevis för att de vart och ett bidrar till en eller flera önskvärda följder.  

 

Eftersom formkravet fanns redan innan lösningsrätterna förbjöds har reglerna 

inget samband. I modern tid har man dock börjat motivera förbudet med att 

skälen till det är likartade de som ligger bakom formkravet i 4:1.  

  

NJA 2002 s 467 – inte ens obligationsrättsliga verkningar av lösningsrätt som 

uppställts i samband med köp. En lösningsrätt till fast egendom kan inte grunda 

skadeståndsskyldighet eller jämkning av köpeskilling vid bristande 

uppfyllelseav utfästelsen. Bakom formkraven ligger bl.a. intresset av att en 

äganderättsövergång blir klarlagd. Detta har betydelse inte bara för säljare och 

                                                 
174 Adlercreutz I s. 109 
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köpare utan även för tredje man. Se prop. 1970:20 del B 1 s 122 jämför med 

motiveringen till att lösningsrättigheterna togs bort del B 1 s 20 ff. 

Endast i undantagsfall har förköpsrätt eller utfästelse om framtida överlåtelse 

tillmätts rättslig betydelse, samband med gåva, uppdragsförhållande och 

familjerättsligt fång. Detta beror på att lösningsrättigheter anses kunna skapa 

osäkerhet i äganderätten med ogynnsamma verkningar för bl.a. 

fastighetsomsättningen och kreditgivningen.  Skälen är mao likartade dem som 

ligger bakom formkraven vid överlåtelse av fast egendom och 

lösningsrättshavaren äger inte rätt att förlita sig på utfästelsen i strid med de 

formkrav som gäller för överlåtelse av fast egendom enligt JB 4:1 och den 

rättspraxis som utvecklats rörande utfästelser om framtida äganderättsövergång 

av fast egendom. 

Den stora skillnaden ligger som synes inte i om man faktiskt använder skriftlig 

form eller ej, utan i om skriftlig form skall vara en rättighet som parterna kan 

utnyttja eller ett krav som uppställts från samhällets sida samt i vilken utsträck-

ning man ställer krav man ställer på avtalets innehåll.  Det handlar helt enkelt 

om i vilken utsträckning man anser det motiverat att inskränka avtalsfriheten. 

Med ett överlåtelseavtal åsyftas en parmanent övergång av d äganderättsliga 

befogenheterna medan ett lösningsrättsavtal endast syftar till att ägaren under 

viss tid avstår ifrån att utnyttja en eller två av sina befogenheter, nömligen de 

som innefattarrätten att själv välja sin avtalspart och eventuellt rätten att själv 

välja när han vill överlåta fastigheten. 

Inte främst kontraktsprincipen som påverkar utan formkraven och iden att syf-

tet med formkraven är att begränsa avtalfriheten och detta för felas om samma 

rättsförljd kan uppnås på annant sätt. Ter sig ologiskt mht att andra begräns-

ningar avtalsfriheten regelmässigt kringgås i kommersiella sammanhang se 

exemplen i einledningen och hänvisa till NJA 2004 om fastighetsbildning ej 

utlöser arrendatorns förköpsrätt. 

I Norge håller man fast vid att avtal får ingås muntligen. Bakgrunden till detta 

är att man har en annan syn på de nackdelar som följer med ett tvingande krav 

på skriftlig form och en därmed följande begränsning av avtalsfriheten. Därför 
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är regeln om skriftlighet formulerad som en rättighet enligt Avhl § 1-3. Avhl 1-

3§ om rätten till skriftligt avtal och beviskraven för muntligt avatal i Rt 1907 

s314 m.fl. är exempel på kompensationsfenomenet175 

Lösningsrätten medför alltid att ägaren gör avkall på sin avtalsfrihet vad gäller 

rätten att välja sin avtalspart. Av stor betydelse bli också om lösningsrättens 

motiv är helt benefikt. De två villkor som har störst betydelse är priset och om 

lösningsrätten kan aktualiseras utan föregående ägarskifte. Eftersom det idag 

torde vara allmänt känt att en upplåtelse kan påverka värdet av fastigheten ne-

gativ tas detta med i beräkningen när lösningsrättsavtalet ingås. Lösningsrät-

tens uppställande innebär en förmögenhetsöverföring från fastighetens ägare 

till lösningsrättshavaren eftersom den belastning som lösningsrätten utgör med-

för en minskning av fastighetens marknadsvärde. Även om lösningsrättsavtalet 

i sig utgör en ensidig förpliktelse för fastighetsägaren kan lösningsrätten ställas 

upp mot ekonomisk kompensation i form av ett vederlag eller en lägre köpe-

skilling på grund av att fastigheten är belastad med lösningsrätt för att kompen-

sera för förmögenhetsöverföringen..176  Lösningsrätten syftar också till att be-

gränsa en ägares avtalsfrihet rörande ett bestämt förmögenhetsobjekt. Både 

rätten att själv välja sin medkontrahent och beroende på avtalstyp också even-

tuellt rätten att själv välja när han vill ingå avtal begränsas genom avtalet. För-

avtalet syftar till att ett senare avtal skall komma till stånd och eventuellt fast-

ställa vissa av avtalsvillkoren för det senare avtalet utan att för den skull nöd-

vändigtvis innefatta en förmögenhetsöverföring eller en begränsning av avtals-

friheten i ovan angiven mening.177  

Jämför optionshandeln, fördelen för ägaren har redan inträtt. Det som är osäker 

är vems fördel som blir störst. Om lösningsrättshavaren aldrig utnyttjar sin rätt 

har han inte vunnit någonting medan ägren får sitt redan när avtalet upprättas.  

I NJA 2002 s 467  anförs att uttalandet att motivet till förbudet mot lösningsrät-

ter motiveras av skäl som är likartade dem bakom formkravet vid överlåtelse 

                                                 
175 Bogdan s. 88 
176 Austenå, Torgeir, Løsningsrettigheter – Forkjøps, tillbuds- og kjøperett til fast eiendom, iu, 
Universitetsforlaget, 1976, s. 26-39 samt Austenå, Torgeir, Om forkontrakter og tilgrensende 
rettsforhold, Henning Jakhelln, Birger Stuevold Lassen, Peter Lødrup, Knut S. Selmer (red), 
Rett og humanisme Festskrift til Kristen Andersen, Tanum-Norli, Oslo, 1977, s. 40-52, s 43   
177 Ot. prp. nr. 49 (1993-1994) s. 20 
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av fast egendom. JB 4:1 ställer upp krav för hur bindande avtal uppkommer 

motiven anges i rf med hänv. HD presenterade dock ingen särskilt trovärdig 

koppling mellan de skadliga verkningarna och att ge skadestånds eller jämk-

ningsrätt med överlåtelselöftet som grund.178  

Den enda verkningen av lösningsrättsavtalet som inte är beroende av villkoren 

är att ägaren under lösningsrättens levnadstid på avtalsrättslig grund begränsar 

sin egen rätt att välja avtalspart. Det är alltså det enda skälet till att förbjuda 

lösningsrätter. Allt annat handlar om hur man väljer att utforma lagstiftningen. 

I förarbetena till avhl. Avhandlades frågan om man skulle införa ett skrifligt 

formkrav. Redan innan lagen ifördes vadr det normala att avtalet upprättades 

skriftligen framförallt på grund av reglerna om tingslysning. Man poängterade 

att et inte är frågan om ifall man vill att avatl skall ingås mntligen eller skriftli-

gen utan hur mycket som krävs för att parterna sall bli bundna av ett avtal om 

överlåtelse.179  

8.2.8Lösningsrätternas sakrättsliga sida 
Man kan i och för sig tänka sig alla möjliga typer av nyttjanderätter. Så varför 

var behovet så stort att begränsa antalet typer av begränsade sakrätter?  

Bengtsson i NJA  1993 s 468 och 1990 s 18 om överlåtelseförbud verkan mel-

lan parterna och mot förvärvare, medan lösningarätternaingen rättsverkan alls. 

Jämför uttalandet i NJA 2002 s 467 om att förbudet mot lösninsgrätterna är 

motiverat av skäl som liknar dem för formkravet 

Vid införandet av nya JB fanns ett förslag om lagstadgade regler om avtalade 

lösningsrätter, som man valde att inte införa. Motiveringen till detta var att det 

inte ansågs visat att behovet av att kunna avtala om lösningsrätter var så stort 

att man kunde bortse ifrån de möjliga skadeverkningarna av lösningsrätterna.   

I förarbetena till JB behandlas överlåtelseförbud och andra villkor i anslutning 

till reglerna om köp medan lösningsrätterna behandlas i egna kapittel. 180  

                                                 
178 Englund s 20 och Kleineman optionsavtal s 666. 
179 NOU 1979:48 s. 28 

180 SOU 1947:38 s 242 f.  
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I Sverige blir problemet att en lösningsrätt till visst pris visst datum, om den 

medför skyldighet att lämna över egendomen blir detsamma som ett bindande 

anbud, detta går stick i stäv med formkravet. Kolla 1905 II § se not på s 166.  

Detsamma skulle kunna sägas om det fallet att endast ekonomisk ersättning 

skall utgå. Kravet på ersättning skulle sas tvinga fram en försäljning, alternativ 

få upplåtaren på obestånd. I förköpsfallet är ju en försäljning aktuell i alla fall. I 

lösningsrättsfallet kan möjligen anföras att även förpliktelser som inte har sitt 

ursprung i utfästelsen att sälja skulle kunna medföra att en fastighetsägare 

tvingas sälja sin fastighet. En fastighetsägare får normalt sett acceptera att fas-

tigheten ingår som en del av ägarens förpliktelseunderlag.  

I och med 36 § Avtl finns att tillgå finns goda möjligheter att jämka ett avtal 

som annars skulle bli oskäligt.  

Sammanblandningen mellan överlåtelse och upplåtelse har delvis sin bakgrund 

i förordningen 1 maj 1810, där ingen åtskillnad görs mellan villkorligt köp och 

lösningsrätt. Klart är att det är direkt olämpligt att tillåta villkorliga köp över 

lång tid och att ett generellt bruk av villkorlighet dels skulle hämma 

omsättningen och förvaltningen av fastigheterna dels generellt skulle innebära 

ett prisfall.  Nära sammankopplat med denna problematik är det formkrav som 

växte fram i praxis och lagfästes i 1734 års lag. Det innebar nämligen att 

överlåtelsen bara behövde undertecknas av överlåtaren inte av förvärvaren. 

Detta gjorde att det var i stort sett omöjligt att skilja på ett anbud, en 

lösningsrätt och en överlåtelse – alltså osäkerhet i äganderätten mm. 

8.3 Några tankar de lege ferenda 

Ett uppenbart problem med den Svenska situationen är att utan enhetlig termi-

nologi och erkännande av lösningsrätter som en egen typ av rättighet saknas 

förutsättningar för att diskutera i vilken utsträckning avtal lösningsrätter skall 

vara tillåtna, vilka rättsverkningar dessa bör ges och om lagstiftning på området 

är lämpligt. 

Osäkerheten kring de följderna av att tillmäta lösningsrättigheterna fullt sak-

rättsligt skydd bör kunna utredas.  En annan fråga är om man anser att de be-

hov lösningsrätterna fyller motiverar kostnaderna för detta arbete. 
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