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Sammanfattning 
Endast var tredje bostad är idag hyresrätt. I övrigt är den enskilde bostadsbehöv-

anden utelämnad till att köpa sig sin bostad. För det köpet gäller vitt skilda regler 

för undersökningen av bostaden som i sin tur kommer att reglera det felansvar 

som gäller för säljaren i en eventuell framtida tvist. En sådan ordning kan bara 

motiveras av att egendomsslagen är så olika till sin natur att felreglerna måste ha 

annan utformning för att tillgodose parternas intressen. 

 

Formerna för avtalets ingående är lika genom att det finns krav på särskild form 

vid köp av ägarlägenhet som av bostadsrätt. Felreglerna för respektive egendoms-

slag är också i all väsentlighet lika, med undantaget för att säljaren har en lagstad-

gad upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt i befintligt skick. En sådan upplys-

ningsplikt har i praxis kommit att gälla för alla fastigheter oavsett om friskrivning 

skett. Felreglerna påverkas av köparens undersökningsplikt som avgör om ett fel 

kan anses vara relevant. En sådan besiktning sker ofta vid köp av såväl ägarlägen-

het som bostadsrätt. De uppgifter som reglerar omfattningen av köparens under-

sökningsplikt är i all väsentlighet lika. Skillnaden är dock att den normala under-

sökningens omfattning skiljer sig åt. Ägarlägenhet har en lagstadgad reglering av 

undersökningsplikten medan bostadsrätt ofta undersöks efter säljarens uppmaning. 

Vad gäller säljarens upplysningsplikt kan konstateras att vid ägarlägenhet, om säl-

jaren brister, denna kan komma att läka en otillräcklig undersökning något som 

inte kan ske vid köp av bostadsrätt. 

Uppsatsens slutsats är att köp av bostadsrätt för köparen är en mer riskfylld trans-

aktion vilket motiverar en snävare undersökningsplikt något som redan idag gäl-

ler. Säljarens upplysningsplikt vilken är strängare mot säljare av ägarlägenhet är 

dock inte motiverad då lite tyder på att säljaren av ägarlägenhet skulle ha mer om-

fattande kunskap om bostaden och dess egenskaper än vid bostadsrätt. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Behovet av bostad är ett av de mer grundläggande behoven som människor har. 

Tak över huvud ger både välmående, trygghet och värme. I Sverige finns det idag 

över 4 500 000 lägenheter som innehas av fysiska personer genom någon form av 

rättighet1. De tre typer som står till buds för varje individ som söker bostad är 

äganderätt som regleras av jordabalken (SFS 1970:994)2 [cit. JB], hyresrätt eller 

bostadsrätt. Det finns ungefär 1 600 000 hyresrätter vilket innebär att var tredje 

bostadshavande har möjlighet att bo i en rättighet som enbart innefattar en månat-

lig hyra. De övriga två upplåtelseformerna sker genom köp av en rättighet där det 

ofta krävs att den bostadssökande initialt erlägger en betydande köpeskilling. Det 

kan i sammanhanget inte ha undgått någon att priserna vid köp av bostäder – oav-

sett upplåtelseform – har skjutit i höjden under senare år och genomsnittspriset har 

legat mellan två och två och en halv miljon kronor för bostadsrätter respektiv små-

hus.3 Om priset på bostäder ses mot bakgrund av att medelinkomsten för ett hus-

håll är 325 700 kronor4 kan konstateras att bostadsköpet är en mycket viktig affär 

särskilt då köpeskillingen uppgår till ungefär tio beskattade årsinkomster för en 

familj. Köparen står alltså en betydande ekonomisk risk för än att bostaden avvi-

ker från vad köparen antagit vid anbudsgivningen. 

 

Det är viktigt att utreda vilket ansvar som åligger köparen och säljaren före avtals-

slutet för att hindra att köparens förväntningar på bostaden är felaktiga och vilka 

åtgärder som måste vidtas för att förhindra att ansvaret för en avvikelse placeras 

på någon av parterna. Inom det fastighetsrättsliga området benämns dessa åtgärder 

främst undersöknings- och upplysningsplikt men även vid köp av bostadsrätt – 

som utgör lös egendom – aktualiseras frågor om dessa skyldigheter och hur långt-

gående de är. 

 

                                                 
1 Statistiska centralbyrå, Bostadsbestånd efter hustyp, upplåtelseform och region 2010-2012. 
2 Senast omtryckt SFS 2014:337. 
3 Svensk mäklarstatistik, Mäklarstatistik – t.o.m. januari 2015. 
4 Statistiska centralbyrån, Disponibel inkomst – hushåll efter hushållstyp 
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Undersökningsplikten möjliggörs främst genom den visning av bostaden som äger 

rum före budgivningen där de potentiella köparna får gå omkring fritt i bostaden 

och undersöka den. Det hör inte heller till ovanligheten att köparen även efter att 

ha vunnit budgivningen undersöker bostaden ytterligare en gång för att få möjlig-

het att bedöma egenskaperna ännu noggrannare.  

 

Trots den dubbla möjligheten att undersöka bostaden innan köpeavtalet underteck-

nas hör det inte till ovanligheten att bostadens egenskaper ändå avviker från köpa-

rens förväntningar och i sådant fall aktualiseras frågan om vem som ska stå risken 

– vem som ska betala – för att försätta bostaden i ett för köparen acceptabelt 

skick.  

 

Genom lagändringen SFS 2009:1835 så finns numera möjligheten att bilda tredi-

mensionella fastigheter och att skapa så kallade ägarlägenhet. En ägarlägenhet ägs 

med lagfart och är avgränsad på samma sätt som en bostadsrätt är begränsad i det 

tre-dimensionella rummet. För förvaltningen av gemensamma utrymmen och 

huskroppen tillskapas en samfällighet eller förening som ska ansvara för dessa de-

lar. Skillnaden mellan bostadsrätt och ägarlägenhet torde därför för köparen upp-

levas som liten då det i båda fallen finns en juridisk person som ansvarar för sköt-

seln av allt annat än bostaden och till vilken en avgift erläggs för det syftet.  

 

Det skapar ytterligare en dimension på problematiken vad gäller undersöknings-

plikten när en ägarlägenhet ska undersökas enligt 4 kap. 19 § JB medan när en bo-

stadsrätt ska undersökas med hänsyn till 20 § KöpL. Att köparen vid ett bostads-

köp har att beakta helt skilda regelverk beroende på vilket typ av ägande det rör 

sig om, när bostadsutrymmet i alla annan väsentlighet är identiskt, kan inte vara 

ändamålsenligt om det inte finns särskilda egenskaper i upplåtelseformen som 

motiverar en sådan skillnad. En inledande slutsats måste därför vara att en fortsatt 

undersökning vad gäller undersökningsplikten är högst angelägen. 

 

                                                 
5 SFS 2009:183 ändrade fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Redan innan analysen av undersökningsplikten för de olika egendomsslagen kan 

konstateras att det riskerar att uppkomma väsentliga skillnader mellan undersök-

ningsplikten för bostadsrätt och ägarlägenhet av den enkla anledningen att under-

sökningsplikten i de två olika fallen regleras av olika lagar. Det riskerar att skapa 

en otydlighet för köparen hur denne ska agera inför ett köp och kanske ännu mer 

så om man antar att ägarlägenhet och bostadsrätt är väsentligen likvärdiga i sin 

funktion som bostad för en potentiell köpare. I en sådan situation riskerar olika 

regler att skapa förvirring och kan därför inte vara lämpliga om de inte är nödvän-

diga. Uppsatsen kommer därför att lägga ett perspektiv som innebär att om skill-

naden i undersökningsplikten inte är motiverad av att ägandet skiljer sig åt i ka-

raktär, så är skillnaderna olämpliga. 

 

Syftet med uppsatsen är inte att föreslå några lagändringar för att i större grad har-

monisera de olika systemen utan den syftar dels till att redogöra för och analysera 

skillnader mellan undersökningsplikten för bostadsrätt och ägarlägenhet för att 

finna skillnader mellan dem, dels diskutera om dessa skillnader är motiverade 

med hänsyn till att bostäderna skiljer sig åt i ägandeform. Skillnader riskerar att 

skapa situationer där en part inte är medveten om sina skyldigheter eller känner 

till vilka krav som kan ställas på motparten.  

 

Syftet med den fortsatta framställningen är att undersöka hur långtgående under-

söknings- och upplysningsplikten är beroende på egendomsslag och hur dessa 

skiljer sig från varandra. Uppsatsen ska även diskutera huruvida eventuella skill-

nader är motiverade av att de olika egendomsslagen till viss del skiljer sig åt och 

slutligen försöka avgränsa eventuella problem som kan uppkomma om egendoms-

typerna blandas ihop så som risken är med ägandelägenheter eftersom en del av 

fastigheten vanligen upplåts med bostadsrätt.  
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1.3. Metod 
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är rättspositivistisk, vanligen be-

nämnd rättsdogmatisk metod. För att kunna göra en jämförelse mellan egendoms-

typerna måste det först göras ett försök att klarlägga vad som är gällande rätt be-

träffande undersökningsplikten. Det sker lämpligen genom en rättspositivistisk 

ansats där källor får sin betydelse genom hur de tillkommit.6 I svensk rätt tilläm-

pas rättskälleläran för att avgöra betydelsen av en rättskälla. Den är i grunden hie-

rarkisk och källorna följer ordningen; 

  

- lag – förarbeten – rättsfall – doktrin. 

Utan en sådan rangordning av rättskällorna skulle en eventuell konflikt dessa te 

sig närmst omöjlig att lösa. Genom inordningen i en hierarki blir det också tydligt 

att ett avgörande som går emot en lags lydelse åtminstone förlorar i värde som 

rättskälla och samma sak gäller naturligtvis för övriga jämförelser. Uppsatsen 

kommer främst att behandla köprätt och fastighetsrätt och då köp enligt 4 kap. JB. 

Det bör framhållas att båda dessa avtalstyper är nästan uteslutande dispositiva vil-

ket innebär att det står parterna fritt att avtala om vad som ska gälla.7 Det finns an-

ledning att återkomma till vikten av att området är dispositivt8 men det medför en 

viktig del vad gäller metod nämligen att alla rättskällor, även lag, måste ses i lju-

set av parternas avtal i varje fall. Genom att så är fallet måste rättsfall – praxis – 

tillmätas en något annorlunda betydelse än vad som normalt är fallet. Då praxis 

och doktrin som har möjlighet att revideras allt eftersom, och med beaktande av, 

att avtal formuleras och parternas beteende – i det närmsta någon form av sed-

vänja – ändras finns det anledning att värdera rättsfallens ställning som rättskälla 

något högre än vad som den traditionella rättskälleläran påbjuder. Att göra ett så-

dant ställningstagande vad gäller praxis som rättskälla lämpar sig väl med beak-

tandet av den rådande digitaliseringstrenden av rättsmaterial. Strömholm beskriver 

det väl redan på 1970-talet när han menar att rättskällor ska värderas med kriteriet 

                                                 
6 Wacks (2009), s. 83. 
7 Se vidare 3 § KöpL samt 4 kap. 3 § JB. 
8 Se avsnitt 2.1.2. 
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att de ska finnas tillgängliga hos den som har anledning att beakta dem.9 Det ver-

kar alltså finnas god grund både i doktrin och med beaktande av dispositiviteten 

inom rättsområdet att värdera rättsfallen högre som rättskälla. 

 

De övriga rättskällorna behöver inte behandlas lika ingående möjligtvis med ett 

undantag för förarbeten. Svenska förarbeten har en tradition av att vara väl ge-

nomarbetade och grundligt övervägda varför förarbeten har behållit sin ställning 

som rättskälla. Genom Sveriges inträde i EU har detta kommit att ändras något 

och många av de lagförslag som numer behandlas i riksdagen sker på initiativ av 

EU eller med anledning av gemensamma ramlagar. Lagstiftningsprocessen har 

som resultat blivit allt mer hektisk och har resulterat i mindre genomarbetade för-

arbeten än vad som varit vanligt i svensk rätt.10 Det bör därvid noteras att köpla-

gen (SFS 1990:931)11 [cit. KöpL] är en lag som är baserad på CISG.12 Förarbe-

tena till köplagen bör därför ses i ljuset av detta och värderas med viss försiktig-

het. Det finns sammantaget god anledning att beakta även soft-law vid tolkningen 

av de lagar som införts eller reviderats med beaktande av europeiska ramlagar.13 

 

I samband med den renodlade rättspositivistiska framställningen av problem angå-

ende undersökningsplikten omfattning sker en jämförelse mellan hur undersök-

ningsplikten är beroende på egendomsslag och vad som kan utöka respektive in-

skränka köparens skyldighet i respektive fall. Syftet med att väva in denna analys 

i den annars deskriptiva framställningen är att skapa möjligheter att uppmärk-

samma eventuella skillnader. Tanken är att detta sedan ska mynna ut i en rättspoli-

tisk analys som ska, med beaktande av skillnaderna i undersökningsplikten och 

den för uppsatsen grundläggande idén om att egendomsslagen bör behandlas lika, 

diskutera huruvida skillnaderna kan motiveras av de skillnader som annars existe-

rar mellan egendomsslagen eller om dessa existerar endast som ett resultat av att 

de utgör olika egendomsslag. Rättspolitik som juridiskmetod är inte lika tydligt 

etablerad inom rättsvetenskapen som t.ex. naturrätten men flertalet författare har 

                                                 
9 Strömholm (1976), s. 368. 
10 Munck (2014), s. 203. 
11 Senast omtryckt SFS 1996:776 
12 Ramberg, Herre (2013), kommentaren till 20 §. 
13 Se även NJA 2013 s. 1174 där Högsta domstolen refererar till CISG. 
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använt metoden för att utvärdera och tolka lagar utifrån ett samhälleligt perspek-

tiv.14 Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka om regelverken är ändamålsen-

liga när de ställs mot varandra måste metoden ändå anses lämplig. 

 

Den för uppsatsen sista metodfrågan blir den om hur arbetsgången ser ut för att nå 

fram till en slutsats huruvida fel föreligger enligt 4 kap. 19 § JB. Här finns två 

skilda arbetsmetoder som främst berör i vilken ordning de olika frågeställningarna 

tas upp i analysen. Vilken metod som kommer att användas i uppsatsen kommer 

att behandlas i avsnitt 2.1.2. 

 

1.4. Avgränsningar 
Eftersom uppsatsens fokus ligger i att besvara de problem som beskrivs i syfte 

och frågeställningen så kommer något internationellt perspektiv inte att läggas. 

Uppsatsen kommer därför endast att vara fokusera på det svenska rättsområdet. 

Kärnan i analysen ligger i skillnaderna mellan undersökningsplikten vid köp av 

fast och lös egendom och därför kommer, för att förenkla denna analys, endast bo-

stadsrätter och ägarlägenheter i flerbostadshus att behandlas. Andra fastigheter – 

såsom småhus – kommer inte att analyseras men samma regler är tillämpliga på 

såväl ägarlägenheter som småhus.15 Det bör dock anmärkas att de rättsfall som be-

rör undersökningsplikten vad gäller fast egendom alla behandlar frågor om små-

hus. Detta domar är fullt tillämpliga på ägarlägenheter.  

 

Uppsatsen kommer endast att behandla köp, ej andra onerösa och benefika för-

värv. Felreglerna i 4 kap. JB är tillämpliga även på andra förvärv men för att hålla 

fokus på felreglerna kommer dessa att lämnas utan vidare problematisering. Kon-

sumentköp faller utanför uppsatsens avgränsningar.  

 

Vidare kommer inte påföljderna vid avtalsbrott att diskuteras närmare då det 

skulle krävas en annan infallsvinkel i problemet för att att analysera lämpligheten 

i av hävning kontra prisavdrag. Köparens rätt till skadestånd är av intresse för den 

fortsatta analysen då denna i stor utsträckning är beroende av säljarens beteende, 

till skillnad mot hävning som är beroende av att felet är väsentligt, varför rätten 

                                                 
14 Olsen (2004), s. 106. 
15 I båda dessa fall så tillämpas felreglerna i 4 kap. JB. 
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till skadestånd kommer behandlas.16 För uppsatsen gäller att säljaren inte har fri-

skrivit sig från ansvar med annat än ”befintligt skick” och att frågor om reklamat-

ionsfrister inte behandlas. 

 

31 § KöpL kommer att lämnas utan vidare diskussion. Även om en undersökning 

även ska vidtas efter tillträdet så har den undersökningen ingen betydelse på vad 

som ska anses utgöra fel i egendomen.17 

 

1.5. Disposition 
Uppsatsen kommer att bestå av fyra huvuddelar. Den första delen – avsnitt två – 

syftar till att tydliggöra några viktiga skillnader mellan köp av lös respektive fast 

egendom. Andra delen – avsnitt tre – kommer att behandla gällande rätt vad be-

träffar undersökningsplikten och jämföra skillnader i denna mellan de olika egen-

domsslagen. I avsnittet kommer lagrum, praxis och doktrin delas att upp separat 

men det går inte att behandla rättskällorna helt självständiga. Rättskällorna kom-

mer därför att användas samtidigt vilket är nödvändigt för att förstå den praktiska 

innebörden av normerna.  

 

Tredje delen – avsnitt fyra – behandlar skillnader mellan de olika egendomsslagen 

vilka uppstår till följd av dess unika egenskaper. Skillnader i bostaden, förvaltning 

av gemensamma utrymmen och funktioner och även förfoganderätten behandlas 

kortfattat. I den sista delen – avsnitt fem – analyseras undersökningsplikten med 

utgångspunkt i de skillnader som identifierats i avsnitt fyra. Målet med analysen 

är att undersöka om eventuella skillnader kan uppfattas som ändamålsenliga.  

 

  

                                                 
16 Om väsentlighetskravet se 37 och 38 §§ KöpL samt 4 kap. 12 § JB. 
17 Ramberg (2013), Kommentaren till 31 § KöpL. 
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2. Avtalets ingående och formkrav 
 

2.1. Ägarlägenhet 
Bildandet av ägarlägenheter möjliggjordes år 2009 i syfte att skapa en större 

mångfald bland de olika boendeformer som då stod medborgarna till buds.18 Tidi-

gare stod valet mellan att hyra en lägenhet eller att köpa en bostadsrätt vilka båda 

innebär att boende upplåts med nyttjanderätt istället för ett direkt ägande av bo-

stadsutrymmet. Syftet med ägarlägenheter är att skapa en boendeform som inne-

bar att bostadsutrymmet ägs direkt av den boende och som då i större utsträckning 

kan disponeras fritt. Eftersom FBL tidigare hade ändrats för att möjliggöra bildan-

det av tredimensionella fastighetsutrymmen och lagen hade fungerat väl så ansågs 

det lämpligt att tillämpa reglerna om tredimensionell fastighetsbildning för att 

skapa ägarlägenheter. Fastighetsbildning innebär att ägarlägenheten blir en egen 

fastighet inkapslad i ett skal, i form av en huskropp. Då ägarlägenheten ingår i fas-

tighet utgör den, i enlighet 1 kap. 1 § JB, fast egendom. 

 

I normalfallet överlåts egendom genom avtal. Egendom kan också övergå på an-

nat sätt – t.ex. universalsuccession. Avgränsningarna i uppsatsen gör att fokus lig-

ger på singulärsuccession, närmare bestämt köp. Hur ett avtal uppkommer regle-

ras främst i avtalslagen (SFS 1915:218) [cit. AvtL] där det anges att avtal upp-

kommer genom anbud och accept. Avtalslagen är tillämplig på köp av alla egen-

domsslag även på fast egendom. Undantag gäller dock enligt 1 § 3 st. AvtL där 

krav, i annan lag, på viss form medför att 1-9 §§ AvtL inte är tillämpliga. Närmst 

kan detta liknas vid en kodifierad version av principen lex specialis legi generali 

derogat. Detta innebär att 4 kap. JB ska tillämpas på köp av fast egendom. Enligt 

4 kap. 1 § JB gäller för köp av fast egendom krav på skriftlig köpehandling. Att 

köpehandling ska upprättas utgör ett s.k. formkrav enligt 1 kap. 1 § 3 st. AvtL. 

Köp som sker på annat sätt är ogiltigt, alltså ett avsteg från huvudprincipen om 

formlösa avtal genom anbud och accept. 

 

 

                                                 
18 Prop. 2008/09:91, s. 36. 
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2.1.1. Formkravet 

Att köp av fast egendom är underkastat formkrav hör mer till vanligheten än mot-

satsen vid en internationell jämförelse. Redan enligt den romerska rätten var över-

låtelse av mark underkastat krav på skriftlighet.19 Formkravet var också en del av 

svensk rätt redan år 1734 när jordabalken infördes. Det har ansetts vara viktigt att 

överlåtelse av fast egendom har krav på särskild form p.g.a. de stora värden, både 

ekonomiska och sociala, som mark och bostad ofta utgör. Dock uttalar departe-

mentschefen i samband med införandet av nya jordabalken att fastighetens ekono-

miska värden inte längre motiverar särskild form.20 Att fast egendom fortfarande 

anses ha ett stort socialt värde kommer till uttryck t.ex. genom 7 kap. 5 § äkten-

skapsbalken (SFS 1987:230)21 [cit. ÄktB] av vilken framgår att makar ej får sälja 

fast egendom som utgör gemensam bostad om bostaden utgör giftorättsgods. I 

propositionen till nya jordabalken fokuseras dock främst på två andra intressen 

vilka motiverar fortsatt krav på särskild form vid köp av fast egendom. Att sälja-

ren ges möjlighet till moget övervägande i frågan om denne vill överlåta sin fas-

tighet och att formkravet motverkar förhastade beslut.22 Betoningen av moget 

övervägande står i linje med det sociala skydd som etableras i äktenskapslagen. 

Det andra motivet bakom formkravet är att möjliggöra ett fungerande inskriv-

ningsväsende vilket i sin tur leder till ett rättvisande fastighetsregister. Detta torde 

utgöra de främsta motiven till att formkravet inte ändrades vid revideringen av 

jordabalken. 

 

Kravet på särskild form kom dock att delvis revideras i samband med nya jorda-

balkens införande. Före 1970 fanns ett heltäckande formkrav vilket innebär att 

hela avtalet var underkastat skriftlig form. Det innebar att alla avtalsvillkor skulle 

införas i köpehandlingen. Säljarens utfästelser utöver avtalet var därför inte till nå-

gon nytta för köparen.23 I praxis kom det strikta formkravet att luckras upp då det 

visade sig allt för svårt att upprätthålla.24 Departementschefen anslöt sig därför till 

uppfattningen att ett fortsatt formkrav för alla villkor i avtalet inte var lämpligt.25 

                                                 
19 Mer härom Kaser, Knütel (2003), s. 94. 
20 Prop. 1970:20 del b, s. 122. 
21 Senast omtryck SFS 2014:376. 
22 Prop. 1970:20 del b, s. 121. 
23 Grauers (1977), s. 18. 
24 Se t.ex. NJA 1921 s. 636.  
25 Prop. 1970 del b, s. 142 ff. 
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Endast villkor som var av allmänt intresse skulle i fortsättningen underkastas 

formkrav.26 

 

2.1.2. Felreglerna 

Reglerna om fel i fastighet finns i 4 kap. 15-21 och 24 §§ JB.27 Gemensamt för 

reglerna är att de anger när köparen kan ställa krav på säljaren att vidta viss rät-

telse i förhållande till köparen. Reglerna är dispositiva vilket innebär att parterna i 

sina förhandlingar inför ett förestående köp kan välja att inskränka eller utvidga 

parternas skyldigheter och rättigheter i förhållande till vad som är stadgat i lag. 

Reglerna är inte heller föremål för formkrav med undantag för vissa konkreta fel i 

4 kap. 19 § 1 st. JB.28 

 

Tidigare har konstaterats att det finns två separata metoder för att lösa problem 

som rör fel i fastighet. Oavsett metod kommer resultatet att bli detsamma men ut-

gångspunkten för analysen blir olika. Tvåstegsmetoden bygger på att det först 

måste konstateras att det föreligger ett fel i egentlig mening. Först ska alltså avgö-

ras om det föreligger fel enligt någon av 4 kap. 15-21 och 24 §§ JB. Om det kan 

konstateras att avvikelsen utgör fel sker en relevansbedömning som avgör om kö-

paren kan göra felet gällande mot säljaren.29 Den andra metoden, som har tilläm-

pats av bland annat Högsta domstolen30, innebär att ungångspunkt tas i köparens 

undersökningsplikt. Metoderna kommer alltid att nå samma resultat eftersom båda 

innehåller samma moment dock i olika ordning. Den senare metoden har dock fått 

kritik då den kan riskera att missa frågan huruvida ett fel enligt någon av reglerna 

faktiskt föreligger.31 Eftersom det i övrigt inte finns skäl att tillämpa den metod 

som använts av Högsta domstolen så kommer tvåstegsmodellen att tillämpas 

framöver.32 

                                                 
26 Minimikraven för ett giltigt köp är att parterna, fastigheten och köpeskillingen anges. Utöver dessa så behöver 

villkor för förvärvets fullbordan och bestånd samt ansvar för konkreta fel och inskränkt hemulansvar framgå av 

köpehandlingen. Ska köparens rätt att disponera över fastigheten inskränkas behöver detta också framgå. 
27 Paragraferna kom att revideras i och med SFS 1990:936. Förändringarna skulle dock inte innebära någon änd-

ring av gällande rätt för vad som utgör fel. Se härom Hellner, Hager och Persson (2015). 
28 Jfr 4 kap. 3 § JB e contrario. 
29 Grauers (2012), s. 132 ff. 
30 NJA 1985 s. 871. 
31 Grauers (2012), s. 133 ff. 
32 Jfr Carbell (1984), s. 190. Högsta domstolen domskäl i målet T 261/82 kritiserades då domstolen hade grundat 

sin analys i köparens undersökningsplikt. Carbell föreslår istället att domstolen först skall avgöra om avvikelsen 

kunde utgöra fel som sådan. I all väsentlighet liknar den föreslagna modellen den av Grauers redogjorda 

tvåstegsmodellen. 
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Vidare ska skiljas mellan konkreta och abstrakta fel vilka kommer redogöras för 

nedan. Konkreta fel består av två typ av garantier och bör hållas skilda från ab-

strakta fel då konkreta fel innebär att köparen har rätt till skadestånd enligt 4 kap. 

19 § 1 st. 2 m. JB. De fel som får anses utgöra konkreta fel är dels uttryckliga ga-

rantier med verkan att säljaren har velat bli bunden av sin utfästelse men också så-

dana enuntiationer – här vidare utfästelser – som köparen rimligen kunnat förlita 

sig på.33 För att anspråk ska kunna rikas mot säljaren med anledning av felet 

krävs, som tidigare beskrivits, även att felet är relevant för köparen. En uttrycklig 

garanti som tagits upp i köpehandlingen torde alltid vara relevant.34 Bedömningen 

huruvida en utfästelse är relevant är något svårare. Under köpets gång kommer 

mäklare och säljare att tillskriva fastigheten många positiva värden men frågan 

blir om köparen kan förlita sig på alla eller bara några. Det kan konstateras att kö-

paren inte har rätt att ta fasta på allt för generella värdeomdömen som närmst kan 

beskrivas som lovprisande.35 Ett uttalande om att skolorna i området är utmärkta 

kan inte förstås som en önskan från säljarens sida att bli bunden i frågan. Inte hel-

ler kan sådana uppgifter där köparen måste förstå att säljaren misstar sig vara rele-

vanta om köparen inte begär ett klargörande i frågan.36 Slutsatsen vad gäller kon-

kreta fel måste vara att köparen ska kunna förlita sig på uppgifterna om han inte 

har skäl att misstänka att säljaren misstar sig. 

 

Den andra typen av fel, abstrakta, består av rättsliga-, rådighets- och faktiska fel.37 

Vad gäller relevansbedömningen av dessa fel kommer köparens kunskaper att 

vara av vikt när säljarens ansvar ska bestämmas. Inledningsvis kan konstateras att 

det inte finns någon undersökningsplikt angående rättsliga fel.38 För att säljaren 

ska undgå hemulansvar (21 §) måste detta ha intagits i köpehandlingen.39 Därför 

bör frågan om relevans aldrig uppkomma. På samma sätt torde det i dubbeldispo-

sitioner (24 § hänvisar till 21 §) aldrig bli en fråga om relevans. Angående köpa-

rens möjlighet att få lagfart (15 §) samt om fastigheten är intecknad (16 §) gäller 

                                                 
33 Victorin, Hager (2011), s. 131. 
34 Jfr Grauers (2012), s. 157 samt Victorin, Hager (2011), s. 131. 
35 Hellner, Hager & Persson (2015), s. 57. 
36 Grauers (2012), s. 157. 
37 Felen kan även vara konkreta men kan då ses som konkreta fel eftersom den särskilda egenskapen är utfäst. 
38 Hellner, Hager & Persson (2015), s. 81. 
39 Jfr 4 kap. 3 § JB. 
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huvudprincipen att fastigheten överlåts fri från inteckningar och att full lagfart kan 

fås. Dock gäller att köparen inte får ha varit i ond tro vid köpet för att få göra 

rättsliga fel gällande mot säljaren.40 Säljaren får alltså anses ha en fullständig upp-

lysningsplikt vad gäller köparens möjlighet att få full lagfart och vilka inteck-

ningar som belastar fastigheten.41 Det rättsliga felet, om fastigheten besväras av 

nyttjanderätt (17 § 1 st.) eller när annan ägde tillbehör på fastigheten (17 § 2 st.), 

behandlas på samma sätt som rådighetsfelet (18 §). Här gäller för fel enligt 17 § 

att fastigheten ej är belastad och rådighetsfel att förutsatt rådighet kan fås. Felet är 

dock bara relevant om köparen är i god tro42 varför säljaren bör upplysa köparen 

om omständigheter som annars skulle kunna utgöra fel.43 Eftersom kravet på kö-

paren är att han är i god tro så får denne inte heller blunda för sådana omständig-

heter som upptäcks i samband med köpet t.ex. vid en sådan undersöknings som 

kan vara påkallad enligt 4 kap. 19 § JB. Upptäcks i samband med en sådan under-

sökning att fastigheten t.ex. besväras av nyttjanderätter i form av hyresrätt kan ett 

sådant fel inte påtalas mot säljaren. Detta innebär dock inte att köparen har en 

undersökningsplikt i frågan om nyttjanderätt som besvärar fastigheten eller vid rå-

dighetsfel utan kravet på köparens goda tro gäller för att kunna göra fel gällande. 

 

2.1.2.1. Abstrakta faktiska fel. 

I 4 kap. 19 § framgår dels att köparen har rätt att till prisavdrag och hävning för 

det fall att fastigheten inte stämmer överens med vad som har avtalats men också 

att även andra avvikelser kan medge en sådan rätt om fastigheten ”avviker från 

vad köparen med fog kunnat förutsätta”. En sådan avvikelse behöver inte kunna 

inrymmas inom något särskilt av de rådighets-, rättighets- eller faktiska fel som 

berörts ovan utan momentet är tillämpligt på alla köparens befogade förvänt-

ningar.44 

 

Innebörden av momentet är att säljaren ansvarar för att fastigheten håller en nor-

mal standard.45 Köparen befogade förväntningar kan alltså e contrario definieras 

                                                 
40 Grauers (2012), s. 164 och 169. 
41 Victorin, Hager (2011), s. 115. 
42 NJA 1994 s. 85. 
43 Victorin, Hager (2011), s. 119. 
44 NJA 1990 s 536. Om att även andra fel än faktiska fel träffas av 4 kap. 19 § JB. 
45 Prop. 1970:20 del b s. 45. 
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så att köparen har rätt att förvänta sig att fastigheten inte avviker från normal stan-

dard.46 Det som kvarstår blir alltså att avgöra vad som är innebörden av normal 

standard och kanske än viktigare är hur en köpare ska kunna bilda sig en uppfatt-

ning om vad som är normal standard i det enskilda fallet. Konstateras kan att det 

är skillnad mellan normal standard beroende på just de unika egenskaperna i varje 

enskilt fall och att det därför är svårt att ange specifika regler för hur normal stan-

dard ska bedömas.47 

 

Några generella aspekter har dock gått att utröna sedan jordabalkens infördes 

1972. Tydligt är att köparen inte kan förvänta sig att fastigheten har bebyggts på 

ett sätt som avviker (i positiv riktning) från gällande byggnorm vid uppförandet. 

 

NJA 2010 s. 286. En fastighet som överläts 1996 var uppförd mellan åren 1972-74. 

Efter överlåtelsen visade det sig att fuktskador uppkommit på grund av att det sak-

nats kapillärbrytande skikt mellan grund och träreglar en konstruktion som var 

förenligt med på tiden rådande byggnorm. Domstolen konstaterade att eftersom 

köparen inte haft fog att anta annat än att huset var uppfört enligt byggnorm så 

kunde fastigheten inte anses avvika från köparens befogade förväntningar. 

 

Att normal standard innefattar att fastigheten är förenligt med, vid tiden för uppfö-

randet, gällande byggnorm innebär alltså att köparen får förvänta sig att följdska-

dor med anledning av bristfälliga byggnormer kan komma att existera. För att 

skydda sig mot de kostnader som skadorna kan innebära måste särskilt skick avta-

las för att på så sätt kunna angripa felet så som ett konkret fel alternativ undersöka 

om skadan finns.48 Köparen har dock fortfarande rätt att förvänta sig att huset är 

funktionsdugligt.49 Det även om huset uppförts enligt byggnorm.50 

 

Den kanske viktigaste aspekten vid bedömningen av normal standard är fastighet-

ens ålder.51 Att tala om fastighetens ålder riskerar att bli något konstlat då fastig-

heten, marken, funnits mycket länge. Med fastighetens ålder menas oftast åldern 

                                                 
46 Lagrummen 4 kap. 16-18 §§ JB bör alltså läsas så att det däri klargörs vad som är normal standard.  
47 Grauers (2012), s. 198. 
48 Mer om köparens undersökning i avsnitt 3. 
49 Victorin, Hager (2011), s. 135. 
50 Köparen har fortfarande rätt att förvänta sig att huset går att använda för bostadsändamål. Se NJA 1997 s. 290. 
51 Hellner, Hager & Persson (2015), s. 58. 
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på det som har byggt på fastigheten vilket bör skiljas från markens ålder. Det är 

dock naturligt att anta att köparen med rätta kan förvänta sig mera av ett helt ny-

byggt hus än ett som uppförts strax efter förra sekelskiftet. Ett nybyggt hus har till 

skillnad från ett gammal varken utsatts för bruksslitage eller väder. Normal stan-

dard ska alltså utgå från vad köparen med fog kan förvänta sig av fastigheten med 

anledning av husets ålder.  

 

I samband med jordabalkens tillkomst uttalade departementschefen att köparen 

bör kunna förutsätta att fastigheten är fullt brukbart för sitt ändamål.52 Här riskerar 

det att uppkomma oklarheter om köparen och säljaren har olika uppfattning om 

fastighetens framtida bruk. Ett exempel som behandlas i propositionen är att köpa-

ren bör kunna räkna med att dricksvattnet är tjänligt något som kanske förefaller 

naturligt för det fall att det rör sig om försäljning av en fastighet ämnat för perma-

nentboende men som kanske inte är en egenskap som är av samma betydelse om 

det är en jordbruksfastighet som säljs. Det blir alltså viktigt för köparen att det 

tydligt framgår för både säljaren och i avtalet vad dennes primära syfte är med kö-

pet så att den normala standarden bedöms enligt rätt ändamål.53 I förarbetena utta-

las även att köpeskillingen kan komma att få betydelse för att bestämma vad som 

är normal standard. En köpare av ett hus till betydligt lägre pris än vad som är 

vanligt för jämförbara fastigheter har alltså att förvänta sig att fastigheten kan vara 

behäftad med fel som vid en normal nivå på köpeskillingen denna inte rimligen 

hade behövt tåla. Bedömningen i fråga blir alltså först en fråga om vad som är be-

fogade förväntningar med anledning av husets ålder och skick för att sedan se till 

köpeskillingen och om denna sänker eller höjer köparens befogade förväntningar 

eller med andra ord om köpeskillingen påverkar förbättrande eller försämrande på 

normal standard för det enskilda fallet.  

 

Hittills har antagits att det finns en skarp gräns mellan konkreta och faktiska fel. 

Konkreta fel har beskrivits som utfästelser eller enunciationer vilket vid första an-

blick kan tyckas vara lätta att skilja från abstrakta fel som istället är baserade på 

köparens befogade förväntningar om normal standard. Här finns dock en gråzon 

                                                 
52 Prop. 1970:20 del b, s. 211. 
53 Se även a.a. s. 211 ff. om att även hussvamp och dolda svagheter är sådana defekter som köparen ej ska be-

höva tåla. 
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som rör egenskaper som säljaren får anses ha utfäst även om denne inte explicit 

har uttalat något i frågan eller därom avtalat. Genom att sälja en bostadsfastighet 

får säljaren antas ha garanterat vissa egenskaper som är nödvändiga för att fastig-

heten ska kunna brukas som sådan.  

 

NJA 1978 s. 307. Målet gällde om skadestånd kan utgå då vattenledningar lagts i 

golv på ett sätt som står i strid mot gällande byggnormer. I frågan diskuterades om 

avlämnandet av ritningar till sin förhandlingspart kan utgöra en utfästelse något 

som då skulle innebära att egenskapen är särskilt avtalad och en avvikelse skulle 

då utgöra ett konkret fel. Domstolen fann att så inte var fallet utan att det krävs 

särskilda omständigheter för att överlämnandet av ritning ska utgöra en utfäs-

telse.54 HD ansåg att en sådan ”allvarlig och fundamental avvikelse” knappast 

kunde vara annat än en brist i kärnegenskap som får anses utfäst oaktat om frågan 

berörts i förhandlingarna.  

 

I rättsfallet ansågs vattenledningarnas placering och utförande ej ha behandlats av 

parterna utan skulle normalt ha behandlats som en avvikelse från köparens befo-

gade förväntningar. Köparen hade dock begärt skadestånd med anledning av felet 

vilket endast utgår vid svek eller konkret fel vilket medförde att domstolen hade 

anledning att behandla frågan. Det blir därför extra tydligt att frågan huruvida ett 

fel är konkret eller abstrakt inte enbart kan besvaras med det ena eller andra svaret 

utan i vissa fall så, som ovan, kan svaret vara båda. Problemet kan initialt te sig 

akademiskt men beaktas bör att utfallet av frågan är avgörande för köparens rätt 

till skadestånd. Att säljaren får anses ha utfäst vissa egenskaper, kärnegenskaper, 

har vida behandlats i doktrin.55 

 

2.1.2.2. Befintligt skick. 

Tidigare har berörts att felreglerna i jordabalken är dispositiva. Det resulterar allt 

som oftast i att säljaren försöker friskriva sig ifrån ansvar för fel genom en frisk-

rivningsklausul något som ofta benämns som att man avtalar om befintligt skick. 

Säljs något i befintligt skick är huvudregeln att köparen står risken för att föremå-

                                                 
54 Om ritningarnas utförande särskilt har behandlats av parterna bör överlämnandet kunna utgöra en sådan utfäs-

telse. 
55 Se Carbell (1984), s. 173 och Hager (2009), s. 212. 
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let som säljs avviker från de förväntningar som köparen kan tänkas ha på föremå-

let. Köparens ansvar sträcker sig dock inte längre än att denna måste ha kunnat 

upptäcka felet vid en av omständigheterna motiverad undersökning. En sådan 

undersökning har, till skillnad från köp av lös egendom56, lagstöd i 4 kap. 19 § 2 

st. JB. I praxis har också framkommit att det får anses att alla fastigheter säljs i be-

fintligt skick57 vilket då tillsammans med den lagstadgade undersökningsplikten 

bör medföra att avtal om befintligt skick är utan egentlig verkan.58 

 

Innebörden av ovanstående är dock ej att säljaren inte kan friskriva sig från fel. 

Friskrivningar får dock inte vara så allmänt hållna så som befintligt skick.59 Även 

om en sådan friskrivning skulle vara utan verkan bör den försiktige köparen inse 

att det kan finnas ett ökat behov av noggrannhet i inspektionen av fastigheten.60 

Om säljaren helt friskriver sig från ansvar innebär det en betydande risk för köpa-

ren eftersom avvikelser i dennes förväntningar kan innebära stora kostnader när 

åtgärder är nödvändiga. Därför måste en friskrivning som helt fritar säljaren från 

ansvar vara tydlig så att köparen inser att den tar en betydande risk i och med kö-

pet av fastigheten. I praxis så har formuleringen ”avstår från alla anspråk” ansetts 

tydlig nog för att med verkan frita säljaren från köparens krav.61 En sådan formu-

lering kan dock motverka en utfästelse från säljaren om att fastigheten har viss 

egenskap.62 Sammanfattningsvis innebär det att köparen kan känna sig trygg i säl-

jarens utfästelser men också att inga allvarliga fel finns i vad som kan anses vara 

fastighetens kärnegenskaper trots att säljaren har gjort en heltäckande friskrivning. 

 

Något som tidigare har berörts är köparens undersökningsplikt vilken även den 

kommer att vara begränsande på köparens befogade förväntningar. Denna fråga 

kommer att behandlas vidare i avsnitt 3 och tillsammans bilda en heltäckande bild 

över vilka abstrakta fel som en köpare kan göra gällande mot säljaren då fastig-

heten avviker från köparens förväntningar.  

 

                                                 
56 Se vidare avsnitt 3.3.1. 
57 NJA 2007 s. 86. Se sammanfattning av rättsfallet i avsnitt 3.2.4. 
58 Frågan är om ”befintligt skick” och ”sådan som den är” kan tillmätas värde som friskrivning överhuvudtaget. 

Se härom Carbell (1984), s. 177. 
59 Prop. 1970:20 del b, s. 212. 
60 Vidare om utökad undersökningsplikt i avsnitt 3.2.2. 
61 Se NJA 1975 s. 545 och NJA 1976 s. 217.  
62 Grauers (2012), s. 232. 
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2.2. Bostadsrätt 
Bostadsrätter är en viktig boendeform på den svenska bostadsmarkanden. Även 

om möjligheten att inneha ägarlägenheter numera finns så har principen om en-

skilt ägande av mark och fastigheter funnits under en mycket lång tid. Under se-

nare delen av 1800-talet började det bildas föreningar som ägde fastigheter med 

flerbostadshus vars syfte var att ge medlemmarna en bostad. Även om principen 

om en juridisk person som hyresvärd inte var något nytt så var ändå konstrukt-

ionen med en förening som ägare för fastigheten och enbart ett indirekt ägande för 

medlemmarna något nyskapande i svenskt rättstradition. Eftersom idén om ge-

mensamt ägande genom förening inte kommit från lagstiftaren utan från samhället 

kom dessa föreningar att lyda under samma lag som övriga ekonomiska före-

ningar.63 Eftersom det ansågs olämpligt att reglera föreningsmedlemskap i ekono-

miska föreningar på samma vis som föreningsmedlemskap med tillhörande bostad 

infördes 1930 den första lagen om bostadsföreningar.64 Den lag har kommit att re-

videras två gånger och finns nu som bostadsrättslag (SFS 1991:614) [cit. BRL]. I 

och med denna första lagen om bostadsrättsföreningar kom medlemmen att istället 

vara medlem i en sådan istället för en traditionell ekonomisk förening. Den nära 

kopplingen till ekonomiska föreningar har dock bevarats genom att den tillämpas 

enligt 1 kap. 1 § 2 st. BRL. Det ska påpekas att likheten med hyresförhållandet har 

bevarats tills idag genom föreningens rätt att ta ut en avgift av medlemmen för ge-

mensamma kostnader enligt 7 kap. 14 § BRL. 

 

Eftersom rätten att nyttja bostaden kommer från innehavet av andel i föreningen 

så är det andelen som överlåts istället för den faktiska bostaden. Skillnaden mellan 

överlåtelse av bostadsrätt och ägarlägenhet är alltså att i det senare fallet så över-

låts en fastighet medan i det förra en andel av föreningen. Köparens mål med an-

delsköpet måste dock anses vara att tillgodogöra sig bostaden varför överlåtelsen 

av andelen, om än bekant för många, får anses vara rätt ovidkommande ur parter-

nas perspektiv. Skillnaden mot överlåtelse av andelar i traditionella ekonomiska 

föreningar är att de tenderar att byta hand som ett resultat av köparens intresse i 

den ekonomiska avkastningen medan vid köp av bostadsrätt är det istället intresset 

av nyttjandet av bostaden som står främst. Eftersom överlåtelsen av andelen sker 

                                                 
63 SFS 1895:66. 
64 SFS 1930:115. 
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genom avtal blir första frågan huruvida avtalslagen är tillämplig. Lik som i ägarlä-

genhetsfallet gäller enligt 6 kap. 4 § BRL särskild form för överlåtelse av bostads-

rätt varför avtalslagens första kapitel inte äger tillämpning enligt 1 § 3 st. AvtL. 

Köpets bestånd är, utöver formkravet, också beroende av att köparen antas som 

medlem i föreningen enligt 6 kap. 5 § BRL. 2 kap. 3 § BRL föreskriver att före-

ningen endast får vägra inträde av två anledningar. Om stadgarna ställer upp vissa 

villkor för inträde så får dessa beaktas65 och att föreningen skäligen kan acceptera 

köparen som medlem. Det senare villkoret åsyftar främst huruvida köparen kan 

fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen.66 

 

2.2.1. Formkravet 

Till skillnad från vid fast egendom finns det normalt inte krav på särskild form vid 

köp av lös egendom. Istället används avtalslagens principer om anbud och accept 

samt formlöshet som norm för lös egendom. Köp av bostadsrätt har dock mera ge-

mensamt med fast egendom än andra köp i sitt eget egendomsslag. 6 kap. 4 § 

BRL anger de krav på särskild form som gäller för köp av bostadsrätt. Dessa är 

inte lika omfattande som de formkrav som gäller för köp av fast egendom utan 

ställer främst bara krav på skriftlighet, att lägenheten identifieras samt uppgift om 

köpeskillingen. Motiven bakom formkravet får till viss del anses vara samma so-

ciala hänsynstagande som gäller för fastigheter, att förhindra ogenomtänkta för-

säljningar av bostaden med allvarliga följder för den enskilda. Krav på skriftlighet 

ska också skydda makarnas rätt att kräva samtycke av den andra vid försäljning, 

enligt 7 kap. 5 § ÄktB. I förarbetena motiverades formkravet med att det är viktigt 

att precisera avtalsvillkoren67 men utfallet av lagstiftningsprocessen blev att det 

enda avtalsvillkor som måste vara skriftligt är köpeskillingen. Slutsatsen kan 

knappast vara annan än att statens intresse för formkrav främst handlar om att 

möjliggöra en korrekt beskattning av försäljningen. Det bör noteras att det likt 

som vid fast egendom kan finnas villkor vid sidan av det skriftliga avtalet. Form-

kravet är alltså endast ett krav på att vissa villkor måste ha skriftlig form för att 

vara giltiga och det skriftliga avtalet måste uppfylla vissa villkor. Den sista skill-

naden som bör nämnas mellan de olika formkraven är att ett löfte om skriftligt 

                                                 
65 Ett vanligt villkor, för det fallet att det finns ett, är avhållsamhet. 
66 RH 2000:22. 
67 Prop. 1981/82:169, s. 61. 
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försäljning av bostadsrätt är bindande68 till skillnad mot löfte om att sälja och 

köpa fast egendom. Lagstiftaren har sannolikt inte sett ett behov av att i samma 

utsträckning tydliggöra ägandet för bostadsrätter då det till skillnad mot fastig-

heter inte finns något allmänt register för bostadsrätter. 

 

2.2.2. Felreglerna 

Vilka regler som ska användas vid avtal om köp av lös egendom framgår av 1 § 

KöpL69, att lagen är tillämplig på lös egendom. Det innebär att köplagens felregler 

tillämpas vid köp av bostadsrätt med undantag att 3 § KöpL anger att lagen inte 

tillämpas om annat följer av avtalet eller om sedvänja eller handelsbruk har upp-

kommit mellan parterna. I enlighet med avgränsningarna för uppsatsen kommer 

det att antas att ingen friskrivning finns mellan parterna annat än befintligt skick 

och en begäran från säljaren att köparen ska besiktiga bostadsrätten. Redogörelse 

nedan kommer att beskriva gällande rätt både med eller utan avtal om befintligt 

skick.  

 

Även om reglerna i köplagen gäller bör noteras att det i förarbetena till lagen dis-

kuteras om det är lämpligt att ibland avvika från lagen om det finns andra författ-

ningar som är bättre lämpade att hantera det specifika fallet. Propositionen konsta-

terar att det ibland kan vara motiverat att avvika från köplagens felregler.70 Även 

om köp av bostadsrätt kunde vara lämpat för en sådan avvikelse har detta inte 

kommit till uttryck i praxis. Det får alltså antas att KöpL är tillämplig fullt ut på 

bostadsrättsköp.  

 

Uppdelningen av fel är i all väsentlighet densamma som gäller vid fel i köp av fast 

egendom. Skillnaden mellan konkreta och abstrakta fel som uppdelningen mellan 

rådighets-, rättighets- och faktiska fel återfinns i felbedömningen vid köp av lös 

egendom. Det kan därför vara lämpligt att tillämpa samma tvåstegsmodell71 som 

användes vid köp av fast egendom. Kritik har dock riktats mot att tillämpa 

tvåstegsmodellen vid fel på lös egendom då det som utgör ett fel i fast egendom, 

men som säljaren inte svarar för, inte är ett fel överhuvudtaget i lös egendom.72 

                                                 
68 NJA 1992, s. 66. 
69 Undantaget är internationella köp. 
70 Prop. 1989/90:70, s. 83 ff. 
71 Se avsnitt 2.1.2. 
72 Kihlman (1999), s. 173. 
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Även om kritiken i alla väsentlighet är motiverad så riskerar den att skapa viss pe-

dagogisk förvirring vad gäller begreppet fel. Fortsättningsvis måste alltså beaktas 

att de fel som skulle blivit irrelevanta pga. att köparen bort upptäckt det vid köp 

av fast egendom kan komma att inte utgöra ett fel i lös egendom. Rättsföljden för 

parterna blir dock den samma. 

 

Säljarens ansvar för konkreta fel regleras i 17 § 1 st. KöpL där det anges att varan 

ska vara avtalsenlig i fråga om art, mängd, kvalité, andra egenskaper och förpack-

ning. Stycket är så generellt utformat att det går att dra slutsatsen att bostadsrätten 

ska vara såsom följer av avtalet. I likhet med fel i fast egendom så utgör en sär-

skild utfästelse i avtalet en garanti där säljaren får stå risken för att bostadsrätten 

avviker från vad som är bestämt mellan parterna men även sådant som utlovats 

muntligen i samband med avtalsförhandlingarna utgör naturligtvis avtalsinne-

håll.73 Uppgifter som lämnas av en part behöver dock inte nödvändigtvis uppnå 

dignitet som avtalsinnehåll utan vissa uppgifter måste anses vara rena värdeomdö-

men. Här emellan finns en gråskala av uppgifter som kan tänkas vara av sådan ka-

raktär att köparen kommer att förlita sig på korrektheten av uppgiften i sitt köpbe-

slut men också sådant som köparen lämnar utan avseende. I 18 § 1 st. KöpL regle-

ras säljarens, och dennes sysslomäns, ansvar för sådana uppgifter. Där det tydlig-

görs att även sådana uppgifter kan medföra ansvar för säljaren om denne i sin 

marknadsföring har lämnat uppgift som bostaden som kan ha inverkat på köparens 

beslut. Det är här viktigt att notera att kravet är att det ”kan antas ha” påverkat och 

det behöver därför inte bevisas att haft sådan påverkan. Även parternas uppträ-

dande i allmänhet kan bli relevant för bedömningen av avtalsinnehållet.74 En upp-

gift som i och för sig inte kan anses ha sådan dignitet att den kan grunda ett fel en-

ligt ovanstående lagrum kan dock tänka sig påverka köparens befogade förvänt-

ningar enligt 17 § 3 st. och därför påverka bedömningen av ett eventuellt abstrakt 

fel. Det finns alltså, likt fast egendom, en flytande gräns mellan konkreta och ab-

strakta fel.  

 

 

 

                                                 
73 Muntliga villkor är dock olämpliga ur ett bevishänseende. 
74 Ramberg (2010), s. 165. 
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2.2.2.1. Abstrakta fel. 

Om bostadsrätten inte avviker från avtalet kan det fortfarande föreligga ett ab-

strakt fel som medför att säljaren ska svara för avvikelsen. I 17 § 2 st. KöpL fram-

går i punkterna ett och två att varan, bostaden, ska vara ägnad för det ändamål 

som bostäder normalt används till samt att köparen har rätt att förvänta sig att 

kunna använda bostaden för något särskilt ändamål om säljaren vetat om detta än-

damål och köparen kunnat förlita sig på säljarens bedömning kring lämpligheten. 

Eftersom säljaren sällan får antas ha särskild sakkunskap kring bostäder och punk-

terna 3-4 i andra stycken inte är relevant för bostäder kan det antas att bedöm-

ningen enbart bör utgå från första punkten tillsammans med tredje stycket. 

 

17 § 2 st. 1 p. KöpL innebär att en bostadsrätt ska vara tjänlig. Den ska alltså gå 

att använda till det som jämförbara bostadsrätter går att använda till. Det följer 

därför av stadgandet att bostaden ska ha en funktionsduglighet så som bostad.75 

Utöver funktionsdugligheten som föreskrivs i första punkten anger 17 § 3 st. att 

varan är felaktig även om den avviker på något annat sätt, än vad som föreskrivs i 

17 § 1-2 st., från köparens befogade förväntningar. Säljaren behöver dock inte 

vara medveten om säljarens förväntningar utan det är tillräckligt att köparens för-

väntningar är befogade vilket ska bedömas objektivt.76 Dessa två stadganden får 

antas utgöra grunden för köparens rätt att förvänta sig att bostadsrätten håller nor-

mal standard. Liksom vid fast egendom är begreppet normal standard allt för vitt 

att redogöras fullständigt för utan fokus måste ligga i vissa mer grundläggande 

aspekter av bedömningen. När det hus som utgör grunden för bostadsrätten byggs 

så efterlevs, precis som vid uppförandet av byggnad på fastighetet, byggnormerna 

vi den tiden. Dessa tenderar att ändras över tid när de visar sig otillräckliga eller 

allt för kostsamma. Byggnadens ålder måste därför utgöra grunden i felbedöm-

ningen och vad köparen kan ha för befogade förväntningar på bostadsrätten. Inte 

enbart för att det vore obefogat att ställa förväntningar på att huset har uppförts 

enligt andra än vid tiden rådande byggnormer utan även för att ett gammalt hus 

har utsatts för slitage både genom bruk och av väder. Köparen har alltså inte fog 

att förvänta sig nyskick av ett äldre hus. De egenskaper som räknas upp i 17 § 2 

st. är alltså på intet sätt uttömmande utan även andra egenskaper kan komma i 

                                                 
75 Håstad (2009), s. 75. 
76 Håstad (2009), s. 78. 
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fråga vid bedömningen enligt tredje stycket.77 Även om huset är uppfört enligt, 

vid tiden rådande, byggnormer så går inte alltid säljaren fri från ansvar. 

 

NJA 1997 s. 290. Ett flertal villafastigheter uppfördes i slutet av 1970-talet enligt 

då gällande byggnormer. Trots att åtgärder vidtogs som vid tiden ansågs tillfreds-

ställande för att förebygga fuktskador fanns betydande fuktskador bara några år 

efter inflyttning. HD konstaterade att köparna inte försummat sin undersöknings-

plikt varför bedömningen gick vidare till att bedöma huruvida deras förväntningar 

var befogade. Domstolen konstaterar att köpare av småhus i normala fall måste 

kunna förvänta sig att dessa är funktionsdugliga och att det inte finns brister som 

gör dessa mindre lämpade som bostäder och att betydande fuktskador får anses 

vara en brist som enligt det nu redogjorda ska anses som fel. 

 

Rättsfallet behandlar köp av fast egendom men bedömningen av vad köparen har 

rätt att förvänta sig är densamma. Både 4 kap. 19 § JB och 17 § 3 st. KöpL hänvi-

sar till köparens befogade förväntningar. Av domskälen i NJA 1997 s. 290 att 

döma verkar det rimligt att anta att en köprättslig bedömning av samma slag 

skulle göras enligt 17 § 2 st. 1 p. KöpL och att köparen har rätt att förvänta sig att 

bostadsrätten har vissa kärnegenskaper som gör den lämpad så som bostad. Att 

bostadsrätten saknar en kärnegenskap medger dock inte, i motsats till fastighets-

rätten, köparen rätt till skadestånd då den rätten regleras enligt det så kallade kon-

trollansvaret.78 När det gäller byggnormer kan köparen inte förvänta sig mera av 

bostadsrätten än vid tiden för uppförandet rådande byggnorm dock med undanta-

get att köparen fortfarande har rätt att förvänta sig att bostadsrätten har vissa 

grundläggande kärnegenskaper.  

 

Utöver skick och utförande vilka båda är i högsta grad beroende på ålder och bruk  

kan även köpeskillingen påverka vad som anses vara en normal standard.79 Om 

priset på bostadsrätten avviker från vad som normalt utgår vid försäljning av jäm-

förbara bostadsrätter kommer det att påverka vad köparen med fog kan förvänta 

sig av bostaden. För det fall att köpeskillingen uppgår till betydligt mindre än vad 

som är normalt har köparen att förvänta sig att vissa avvikelser kan förekomma. 

                                                 
77 Prop. 1988/89:76, s. 87. 
78 Ramberg (2009), s. 224. 
79 Prop. 1988/89:76, s. 85.  
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Skulle priset istället avvika uppåt kan köparen ställa högre krav än vad denne an-

nars skulle kunna. Häri bör också säljarens så kallade acceptpris kunna ligga till 

grund då denna uppgift får anses utgöra säljarens bedömning av bostadsrättens 

skick. 

 

41 § KöpL utgör grunden för köparens rätt att förvänta sig att bostadsrätten är fri 

från rättsliga fel. Normal standard för en bostadsrätt är enligt 41 § att säljarens är 

rätt ägare, att den inte är pantsatt och att den inte är belastad med andra rättigheter. 

Av första stycket framgår att den normala standarden kan begränsas genom avtal 

men inte på annat sätt. Det finns inget krav på god tro från köparens sida utöver 

att rätten till skadestånd kräver god tro. Köparens kännedom om den rättsliga be-

lastningen innebär därför inte att köparen inte kan göra felet gällande. Den rätts-

liga frågan blir då om belastningen ska ha godtagits av köparen och därför blivit 

avtalsinnehåll eller om köparen förväntade sig att belastningen skulle varit av-

hjälpt vid tillträdet.80 Skillnaden mellan lös och fast egendom vad det gäller rätts-

liga fel är en effekt av att det är svårt för en köpare att klargöra ägandet och pant-

sättningen av lös egendom medan det framgår tydligt av fastighetsregistret om fast 

egendom är intecknad och vem som är ägare av fastigheten.  

 

Rådighetsfel finns inte specifikt reglerade i köplagen. Det är diskutabelt huruvida 

en framställning om rådighetsfel därför ens är möjlig i fråga om lös egendom.81 

Frågan är då huruvida man kan göra en bedömning av rådighetsfel enligt 17 § 3 st. 

KöpL genom att köparen har befogad anledning att förvänta sig kunna använda 

bostadsrätten på visst sätt eller genom förutsättningsläran utröna att köparen förut-

satt att kunna nyttja den på visst sätt.82  

 

NJA 1938 s. 321. Säljaren till en häst hade oriktigt uppgett att hästen fick tävla un-

der viss tid. Uppgiften var felaktig redan vid köptillfället. HD konstaterade att säl-

jarens felaktiga uppgift givit köparen befogad anledning att tro att hästen kunde 

nyttjas på ett sätt som den inte kunde varför prisavdrag skulle medges eftersom fel 

förelåg. 

                                                 
80 Håstad (2009), s. 150. 
81 Ramberg (2009), s. 112. 
82 Håstad (2009), s. 134. 
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Det finns vissa motstridiga uttalanden i förarbetena kring huruvida rådighetsfel 

ska bedömas enligt 17 § eller enligt förutsättningsläran.83 Det verkar dock finnas 

stöd för en bedömning i linje med NJA 1938 s. 321, vilket hänvisar till köparens 

befogade förväntningar, att tillämpa 17 § 3 st.84 En sådan bedömning medför att 

köparens befogade förväntningar inte enbart behandlar frågan om fysiska förhål-

landen utan även köparens möjlighet att nyttja bostaden kommer ifråga. Att sälja-

ren ansvarar för de utfästelser som denne lämnat om rådigheten framgår av 17 § 1 

st. om att bostaden ska följa avtalet men det tycks klart att säljarens ansvarar för 

rådighetsfel som denne känt till om köparen med fog kunnat förvänta sig rådig-

heten.85 För det fall att säljaren inte känt till inskränkningen är läget mer oklart.86 

 

2.2.2.2. Befintligt skick. 

Hitintills har antagits att bostadsrätten har sålts utan någon generell friskrivning 

såsom befintligt skick. Vad är då rättsläget när en sådan friskrivning har skett i vid 

köpet. Befintligt skick och liknanden generella friskrivningar avser normalt att 

säljaren ska friskriva sig från allt ansvar rörande kvalité och egenskap hos objek-

tet, något som är fullt möjligt eftersom köplagen, i sin helhet, är dispositiv.87 19 § 

KöpL behandlar när varan är felaktig trots att säljaren har gjort en generell frisk-

rivning. Först ska klargöras att en generell friskrivning av denna karaktär inte fri-

tar säljaren från ansvar för konkreta fel som följer av avtalet. I övrigt framgår av 

19 § att köparen inte längre kan ställa krav på bostadsrätten enligt 17 § 2-3 st. och 

18 §. Istället så är 19 § 1-3 p. grunden för bedömningen av abstrakta fel. Första 

punkten liknar 18 § fast i inskränkt bemärkelse. Köparen kan inte längre förlita sig 

på uppgifter i samband med marknadsföringen eller som en syssloman avgivit. I 

övrigt har köparen fortfarande att förlita sig på uppgifter som säljaren lämnat före 

köpet. Parterna måste dock ha inlett avtalsförhandlingar för att köparen ska kunna 

ta fast på uppgiften.88 Tredje punkten föreskriver att bostadsrätten måste avvika 

från köparens befogade förväntningar väsentligt för att fel ska kunna göras gäl-

lande. Köparens befogade förväntningar är i alla väsentlighet de samma som i 17 

§ 3 st. men för det fall att säljaren vill avtala om befintligt skick måste köparen 

                                                 
83 A.a., s. 140. 
84 Se Hultmark (1992), s. 166 och Ramberg (2009), s. 112. 
85 Håstad (2009), s. 135. Se särskilt NJA 1935 s 57 om rivningsrisk.  
86 A.a., s. 137. 
87 3 § KöpL. 
88 NJA 1991 s. 808. 
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inse att säljaren önskar att inskränka sitt felansvar vilket i sin tur bör föranleda att 

köparens förväntningar sänks.89 Kravet på att felet väsentligen ska avvika från kö-

parens förväntningar bör inte ägnas närmare eftertanke på då 17 § 3 st. är formule-

rat på ett sätt som inte medger kompletterande regler. Istället bör en klausul om 

befintligt skick enbart verka sänkande på köparens förväntningar.90 Vad köparen 

kan förvänta sig av en bostadsrätt i befintligt skick bör avgöras främst av den pris-

rabatt denne får från säljaren för införandet av klausulen.91 Tar säljaren ut ett pris i 

samma nivå som begärs för jämförbara bostadsrätter föreligger sannolikt ingen 

sänkning alls av köparens befogade förväntningar.  

 

Slutligen anger 19 § 2 p. KöpL att säljaren har en upplysningsplikt mot köparen 

för det fall bostadsrätten har sålts i befintligt skick. För att köparen med framgång 

ska kunna hävda att säljaren har brustit i sin upplysningsplikt krävs dock att för-

hållandet var ett väsentligt sådant, alltså ska inte säljaren behöva upplysa köparen 

om alla förhållanden som föreligger. Vidare måste säljaren antas ha känt till för-

hållandet. Det krävs alltså inte att säljaren vidtar en egen undersökning utan det är 

fullt tillräckligt att denne upplyser om det säljaren känner till. Det finns dock ett 

visst ansvar för culpöst ovetande. Köparen måste också haft anledning att förvänta 

sig att bli upplyst om förhållandet. Detta rekvisit torde vara oproblematiskt vad 

gäller egenskaper som alla köpare eftersöker men för det fall att köparen har vissa 

särintressen bör denne då informera säljaren om hur bostadsrätten ska nyttjas för 

att då få fog för sin förväntning. Slutligen måste underlåtelsen ha inverkat på kö-

parens köpbeslut.  

 

Har säljaren begärt att bostadsrätten ska besiktigas före köpet kan inte köparen 

åberopa, som fel, sådant den borde ha fått kännedom om vid en sådan besiktning, 

enligt 20 § 2 st. KöpL, så vida säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. 

 

RH 1999:138. 1994 såldes aktier i ett fastighetsaktiebolag till vilka var knutna en 

nyttjanderätt av en bostad. Friskrivning fanns i form av avtal om befintligt skick. I 

en av garderoberna i bostaden löpte det för huset gemensamma sopnedkastet vilket 

                                                 
89 Ramberg (2013), Kommentaren till 19 § KöpL. 
90 Kihlman (1999), s. 167. 
91 Håstad (2009), s. 86. 
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inte var utmärkt på ritningar. Innan tillträdet hade säljaren bjudit in köparna till 

årsmöte och samtidigt upplyst dem om sopnedkastets existens. Han uppgav dock att 

han endast vid två tillfällen hade störts av ljud därifrån. Det är dock klarlagt att 

han vid flera tillfällen framför klagomål på sopnedkastets ljud och odör. Domsto-

len bedömde sammantaget att säljaren måste varit medveten om omfattningen av 

störningen och att det var väsentligt för köparens att få reda på omfattningen. Säl-

jarens handlande fick därför anses strida mot tro och heder. 

 

Inte heller får köparen åberopa sådant som han/hon känt till vid köpet om inte kö-

paren haft fog att förvänta sig att avvikelsen skulle komma att åtgärdas.92 Köparen 

måste dock inte ha vidtagit en undersökning för att inte få göra felen gällande. Det 

är fullt tillräckligt med att felet skulle ha upptäcks om köparen vidtagit en under-

sökning. Således är köparens inskränkta rätt att påtala fel inte kopplat till dennes 

faktiska kunskap om felen utan till huruvida köparen borde upptäckt dem. 

 

2.3. Avslutande synpunkter 
Felreglerna för de olika formerna av köp är i alla väsentlighet likartade. De kan 

delas in i konkreta och abstrakta fel såväl som i rådighets-, rättsliga- och faktiska 

fel. Köplagen har till skillnad från jordabalken inte tydliggjort skillnaderna i 

samma utsträckning men felen låter sig fortfarande placeras in som sådana. An-

ledning till detta måste vara att jordabalkens regler om skadestånd är direkt kopp-

lade till säljarens ansvar för konkreta fel och kärnegenskaper medan köplagens 

regler om skadestånd utgår från kontrollansvaret. Vidare bedöms de faktiska felen 

i alla väsentlighet på samma sätt oavsett egendomsslag med ålder, byggnormer 

och pris som tydligaste rikslinjer för vad som ska anses vara normal standard. Rå-

dighetsfel har inte kommit att behandlats i köprätten i samma utsträckning som 

vid fastighetsköp av den enkla anledningen att fastigheter är mer utsatta för olika 

typer av myndighetsreglering än vad lösöre är. Kanske är detta en anledning till 

att separera bostadsrätter från köplagen så som diskuterades i förarbetena då dessa 

i likhet med fastigheter i större utsträckning är reglerade av myndigheter. Vad gäl-

ler rättsliga fel så är dessa lika. Normal standard är obelastade av rådighetsfel så-

tillvida att köparen är i god tro. 

 

                                                 
92 Se ovanstående diskussion om rådighetsfel. 
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Säljaren har vid fastighetsköp inte någon lagstadgat upplysningsplikt något som 

finns stadgat för lös egendom i 19 § 2 p. Jordabalken innehåller ett krav på under-

sökningsplikt medan köparens besiktning av lös egendom sker på grund av avtal. 

Vidare kan köparen inte åberopa fel som denne bort upptäckt vid en besiktning så-

tillvida att säljaren inte har handlat mot tro och heder. En köpare av fast egendom 

får dock inte åberopa sådant som en undersökning, grundat i objektiva kriterier, 

skulle upptäckt. Det är rimligt att anta att det finns en viss diskrepans mellan vad 

som skulle ha upptäckts i de olika fallen. Det kan antas att jordabalken, som läg-

ger ett stort ansvar på köparen, kräver en noggrannare undersökning än vad som 

krävs enligt köplagen som istället fokuserar på vad en person i köparens ställning 

skulle upptäckt.  

 

Gemensamt för köp av fast egendom och köp av bostadsrätt är att 3 kap. AvtL är 

tillämplig. Detta innebär är att 36 § AvtL om jämkning av oskäliga avtalsvillkor 

såväl som ogiltighetsreglerna kan komma att tillämpas på avtal om köp. De van-

ligaste ogiltighetsgrunderna torde vara 33 § AvtL om rättshandlingar som strider 

mot tro och heder och 30 § om svekligt förledande.  

 

I redogörelsen för fel i fastighet konstateras att alla fastigheter får anses säljas i 

befintligt skick som en följd av en utveckling i praxis, främst NJA 2007 s. 86. 

Domstolen kom att motivera utgången med att fastighetens unika egenskaper 

gjorde att den alltid fick anses vara begagnad. Denna argumentation borde även 

vara tillämplig på försäljning av bostadsrätt i andra led och senare. I första ledet 

mellan byggherre och första bostadsrättsinnehavare93 är bostadsrätten ny men i se-

nare led har den brukats varför det finns anledning att betrakta den som begagnad. 

Frågan som då uppkommer är om bostadsrätt som säljs i andra led och senare där-

för får anses säljas i befintligt skick oavsett vad som har att avtalats. 94 

  

                                                 
93 När byggherren lämnar ifrån sig fastigheten till föreningen brukar normalt sett en bostadsrättshavare omedel-

bart börja bruka nyttjanderätten. 
94 Huruvida en upplysningsplikt finns för lös egendom som inte sålts i befintligt skick har behandlats i NJA 1991 

s. 808. Det går dock inte med säkerhet att avgöra om högsta domstolen menat att en sådan skyldighet ska före-

ligga eller om syftet var att inrätta en princip om god tro vad gäller rådighetsfel. 
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3. Undersökningsplikten 

3.1. Besiktningen 
Såsom har diskuterats i avsnitt 2 så kommer köparens rätt att påtala fel för säljaren 

att begränsas av köparens undersökning av bostaden, ägarlägenhet eller bostads-

rätt. Skyldigheten att besiktiga bostaden är inte en skyldighet att de facto under-

söka den utan ett sätt att placera felansvaret på köparen för det fallet att besikt-

ningen hade uppmärksammat köparen om felet. En besiktning går normalt till så 

att köparen i två steg undersöker fastigheten. En första besiktning sker i samband 

med en visning dit allmänheten är inbjudna och där köparen får en möjlighet att 

översiktligt undersöka bostaden. När sedan köparen har vunnit budgivningen så 

sker ytterligare en besiktning som är både mer ingående och eventuellt med be-

siktningsman. Anledningen att besiktningen kan ske i två steg är för att köparen 

inte är skyldig att köpa bostaden direkt efter budgivningen eftersom det finns 

formkrav för ingåendet av köp av bostäder. 

 

Det finns ingen begränsningar vad gäller egenskaper som kan komma ifråga för 

besiktningen och vilka sinnen som köparen är skyldig att nyttja i sina observat-

ioner. Således kan både synintryck, lukter och känsel komma att begränsa vad kö-

paren kan påtala för fel. Normalt anses undersökningsplikten omfatta främst fak-

tiska fel, fysiska avvikelser, men under köparens undersökning kan det även fram-

komma uppgifter som försätter köparen i ond tro angående rättsliga- och rådig-

hetsfel. Köparen kan då inte längre påtala dessa fel för säljaren då köparens befo-

gade förväntning på bostaden då inrymmer inskränkningen i dessa frågor. Nedan 

följer inledningsvis en kortfattad beskrivning om vad som köparen kan behöva 

undersöka följt av en redogörelse för omfattningen av undersökningsplikten och 

vad som kan begränsa alternativ utöka skyldigheten. 
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3.2. Jordabalksbesiktning 
 

3.2.1. 4 kap. 19 § JB. 

Jordabalksbesiktningen är den allmänna termen för den besiktning som genomförs 

enligt 4 kap. 19 § 2 st. JB inför ett köp av fast egendom. En fastighet består inte 

enbart av marken som är indelad i fastigheten utan även uppförda hus, ibland viss 

bruksmark men också diverse nyttjanderätter. Undersökningsplikten gäller alla de-

lar av fastigheten men ägarlägenheter kan knappast innehålla mark och än mindre 

bruksmark. Ägarlägenheter består istället av en bostad med eventuella nyttjande-

rätter. Vad gäller ägarlägenheter är det därför rimligt att anta att köparens uppgift 

att undersöka lägenheten är mindre omfattande än vad som gäller andra fastig-

heter. För de delar av ägarlägenheter som faktiskt finns så ska dock köparens 

undersökning hålla samma kvalité som en vanlig jordabalksbesiktning. 

 

Undersökningen har avgörande betydelse för de fel som köparen kan påtala för 

säljaren. Enligt tvåstegsmodellen så är ett fel, enligt avsnitt 2, men som är upp-

täckbart inte relevant och kan därför inte grunda ett krav på prisavdrag eller häv-

ning. Redogörelsen för undersökningsplikten kommer därför att handlar om vad 

köparen borde upptäcka och vad som då inte kan utgöra relevanta fel.  

 

Undersökningsplikten utgår ifrån vad en normalt bevandrad köpare skulle kunna 

upptäcka.95 Rekvisitet är uppställt som ett objektivt rekvisit som alltså inte är be-

roende av köparens personliga kunskaper eller svagheter. Att en särskilt kunnig 

köpare inte kan hålla säljaren ansvarig för sådant som köparen känt till bör dock 

falla naturligt. Det vore önskvärt att kunna exakt beskriva vad en köpare bör vidta 

för åtgärd för att leva upp till lagens krav på undersökning. En sådan ordning är 

dock omöjligt att ange eftersom varje fastighet är unik och felen kan ha olika ka-

raktär och placering. Undersökningsplikten måste dock anses ha två delar i att kö-

paren först måste vidta den undersökning som krävs men också sedan förstå sina 

observationer. Således måste köparen inte bara vidta åtgärderna som krävs av den 

bevandrade köparen utan även komma till de insikter som kan förväntas av en så-

dan.96 En köpare måste alltså förstå sammanhanget mellan sina observationer och 

                                                 
95 Grauers (2012), s. 213. 
96 Även om en köpare observerar att el är draget bredvid vattenledningar gäller det alltså att denne förstår att 

denna konstruktion är otillfredsställande.  
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avvikelser från sina förväntningar. Vad gäller vilka åtgärder som köparen måste 

vidta kan först konstateras att denne naturligtvis måste undersöka bostadens ytor 

som är lättillgängliga och kan observeras genom rundvandring i bostaden. Ytterli-

gare har köparen en skyldighet att undersöka fastighetsregistret för att säkerställa 

att fastigheten är intecknad och belastad med nyttjanderätter på så sätt som sälja-

ren påstår.97 Även sådana utrymmen som är svåråtkomliga måste besiktigas. 

 

NJA 1980 s. 555. I målet var ostridigt att rötskador fanns i byggnadens bjälklag 

vid tillträdet. Byggnaden var försedd med krypgrund genom vilket bjälklaget kunde 

undersökas. Eftersom huset var över 30 år gammalt och skicket i allmänhet var av 

sliten karaktär ansåg domstolen att en av köparen med tillbörlig omsorg och sak-

kunskap utförd undersökning skulle ha innefattat en undersökning inne i krypgrun-

den. 

 

Krypgrunden kan naturligtvis variera i storlek från bara några decimeter hög till 

över en meter. I NJA 1980 s. 555 gällde det en krypgrund tillräckligt stor att pre-

cis inrymma en person. Domstolen ansåg att en köpare ska undersöka det utrym-

met. En ägarlägenhet är inte på samma sätt utsatt för fukt men har inte heller lika 

många trånga utrymmen. Avgörandet måste dock innebära att köparen har att in-

spektera alla utrymmen som är svåråtkomliga.98 I avgörande framgår vidare att 

fastigheten ålder är avgörande för bedömningen vad gäller köparens undersök-

ningsplikt.99 Det förefaller naturligt att så är fallet eftersom köparen inte kan på-

tala fel som faller utanför den normala standarden för vilken ägarlägenhetens ålder 

är en viktig bedömningsgrund. Köparen har alltså att vidta en betydligt noggrann-

nare undersökning på en äldre lägenhet än på en helt nybyggd.  

 

Även om köparen står risken för sådant som han/hon borde ha upptäckt vid en 

undersökning av svåråtkomliga utrymmen så är frågan om köparen har ansvar att 

undersöka otillgängliga utrymmen där det kan tänkas uppstå skador. Vill man som 

köpare vara säker på att köpa en fuktfri bostad bör den aktsamme rimligen under-

                                                 
97 Om säljaren inte yppar något om belastningar så är normal standard obelastad. Köparens undersökning kan 

dock sänka dennes befogade förväntningar vad gäller belastningar. 
98 Exempel på sådant kan vara att köparen måste undersöka även under badkar och köksskåp. 
99 Se även Grauers (2012), s. 209. 
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söka även bakom badrumskaklet. Frågan är dock om köparen står risken för en så-

dan fuktskada eller om denna kan underlåta att inspektera otillgängliga utrymmen 

med vetskapen att säljaren står risken. Frågan har behandlats flertalet gånger i 

praxis. 

 

NJA 1979 s. 790. På en fastighet som överläts 1974 hade år 1970 uppförts en ny 

avloppsanläggning i form av en trekammarbrunn och sjunkbrunn. Fastigheten fick 

sitt dricksvatten från en egen färskvattenbrunn. Efter tillträdet konstaterades att 

vattnet var förorenat som en följd av att sjunkbrunnen var underdimensionerad och 

avloppsvattnet kontaminerade dricksvattnet. Huruvida vattnet var kontaminerat 

redan vid tillträdet var oklart. Frågan som HD hade att ta ställning till var 

huruvida att sjunkbrunnen var underdimensionerad utgjorde ett fel och i sådana 

fall om felet skulle upptäckts av köparen. HD konstaterar inledningsvis att det fak-

tum att vattnet var kontaminerat bara månader efter tillträdet måste inneburit att 

det redan vid tillträdet fanns en betydande risk för att vattnet skulle bli otjänligt 

och i förlängningen då påverka saluvärdet. Ett fel förelåg därför. Vidare redogör 

HD för att det faktum att sjunkbrunnen i sin helhet var förlagd under marken och 

för att undersöka brunnen skulle krävas åtgärder som köpare normalt sätt inte har 

anledning att vidta. Köparen hade inte försummat sin undersökningsplikt. 

 
NJA 1983 s. 865. En 50 år gammal fastighet förvärvades år 1977 från en kommun. 

I annonsen inför köpet hade säljaren angivit att golvet var nyrenoverat och moder-

niserat år 1975, alltså två år innan överlåtelsen. När väl köparen hade tillträtt bo-

staden konstaterades att bjälklaget under golvet var angripet av såväl röta som in-

sekter. HD konstaterar att skadorna rör sig om en väsentlig avvikelse från normal 

standard. Frågan blev då om köparna försuttit sin rätt att påtala felet genom otill-

räcklig undersökning. För att kunna observera felet hade köparna varit tvungen att 

riva bort takbeklädnaden i källaren vilket HD konstaterar inte kan krävas för att 

uppfylla sin undersökningsplikt. 

 

Det framstår alltså som klart att en normalt aktsam köpare in behöver orsaka åver-

kan på bostaden i syfte om att tillförsäkra sig om att den är skadefri. Sådana fel är 

alltså dolda varför säljaren står risken för dem. Det innebär att köparen undersök-

ningsplikt inte omfattar att tränga sig in i oåtkomliga utrymmen även om köparen 

fortfarande måste undersöka svåråtkomliga ytor. Detta utgör gränsdragningen 

mellan köparen och säljarens felansvar i normalfallet. 
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3.2.2. Utvidgad undersökningsplikt 

Undersökningsplikten kan också komma att utvidgas från vad som hittills fram-

kommit. Den något generella beskrivningen av omfattningen ovan är ett försök att 

fastställa gemensamma grunder för undersökningsplikten. I varje enskilt fall kan 

dock framkomma uppgifter som skulle få en normalt bevandrad köpare att vidta 

extra åtgärder för att säkerställa bostadens skick. I sådana fall kan köparens under-

sökningsplikt komma att utvidgas till att omfatta även sådant som normalt sett 

skulle fall utanför skyldigheten. Det kanske tydligaste exemplet är om säljaren vill 

infoga en klausul om befintligt skick i avtalet. Även om fastigheter får anses över-

låtas i befintligt skick skulle den aktsamme köparen fråga sig varför säljaren insi-

sterar på detta och därför undersöka noggrannare än annars.100 Att då identifiera 

vad som behöver undersökas närmare kan för köparen te sig svårt, för att inte säga 

omöjligt, varför det rimligen inte går att fästa allt för stor vikt i säljarens begäran 

om befintligt skick. Uppgifter av mer preciserad natur kan dock öka köparens 

undersökningsplikt till den grad att säljaren inte alls svarar för fel. 

 

NJA 1985 s. 871. Genom ett transportköp förvärvade köparen år 1979 en bostads-

fastighet. Under sin besiktning kunde köparen konstatera att elen i delar av huset 

var nyinstallerad och trots parternas olika uppfattning kan konstateras att säljaren 

lämnat uppgift om att denne själv ombesörjt arbetet i köket och att utrustningen 

var ny. Köparen kunde efter sitt tillträde konstatera att elen inte hade installerats 

på ett fackmannamässigt sätt vilket medförde fara för boende. HD konstaterade att 

en uppgift om att något var nytt inte i sig kan anses utgöra en utfästelse som fritar 

köparen från sin undersökningsplikt och att köparens observationer borde gett in-

trycket av att anläggningen inte var fackmannamässigt utförd. Köparens undersök-

ningsplikt utvidgades genom dennes observation till att innefatta en mer noggrann 

undersökning. HD konstaterar även att i det fall som köparen saknar erforderliga 

kunskaper för att göra en meningsfull bedömning får han då anlita en fackman.  

 

Eftersom köparen dels hade observerat egenskaper som han/hon borde tolkat som 

ej fackmannamässiga samt diskuterat frågan med säljaren som uppgivit att den 

själv ombesörjt installationen fann domstolen att köparen hade att vidta en grund-

ligare undersökning än vad som annars hade varit tillräckligt. HD behandlar också 

                                                 
100 NJA 2007 s. 86. 
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frågan om köparen kan vara tvungen att anlita en fackman som kan utföra en mer 

utförlig undersökning. En normalt bevandrad köpare ska i normalfallet inte be-

höva anlita fackkunskap för att utföra sin sedvanliga undersökning dock ger fallet 

ovan för handen att felsymptom som upptäcks och som köparen inte är förmögen 

att bedöma vidden av kan innebära att undersökningsplikten kommer att omfatta 

även särskild fackkunskap.101 Felsymtom kan också innebära att köparen har an-

ledning att tränga in i utrymmen som annars skulle vara otillgängliga för under-

sökning.102 

 

NJA 1975 s. 545. I en försåld fastighet saknades den diffusionsspärr som normalt 

sett finns i vindsbjälklaget. En sådan spärr syftar till att förhindra att fukt passerar 

mellan spärren och således skydda byggnaden från fuktskador. I HovR:ns domskäl, 

som HD refererar till, framgår att det inte fanns några särskilda skäl för köparen 

att misstänka att diffusionsspärren saknades och att särskilda åtgärder därför inte 

kunde krävas. 

 

Av rättsfallet framgår att några särskilda felsymptom som tydde på fel saknades. 

HovR:n uttalar dock att om det funnits anledning att misstänka ett fel skulle köpa-

ren varit tvungen att vidta särskilda åtgärder. Det verkar rimligt att anta att det 

med det menas att göra hål i vindsväggen för en noggrannare undersökning. Att 

ett upptäckbart felsymptom kan utvidga köparens undersökningsplikt till den ni-

vån att denne måste göra åverkan på fastigheten verkar därför klarlagt. I det en-

skilda fallet blir det då en diskussion mellan parterna hur kostnaden för intrånget 

ska fördelas mellan parterna alternativt vem som ska svara för eventuellt fel om 

köparen inte gör intrång. Här blir det alltså en fråga om en ren ekonomisk riskför-

delning om säljaren inte medger åverkan.103 

 

Om köparen upptäcker felsymptom och efter en diskussion med säljaren får en 

förklaring, som köparen kan ta fasta på, till varför felsymptomen uppenbarar sig 

                                                 
101 Grauers (2012), s. 213. 
102 Se även NJA NJA 1983 s. 865 och NJA 1979 s. 790. 
103 Säljarens inställning till köparens eventuella begäran att få skada fastigheten bör rimligen vara negativ. För 

det fall att ett allvarligt fel upptäcks minskar sannolikt köparens intresse av fastigheten samtidigt som fastigheten 

har försatts i ännu sämre skick genom den nya skadan. Upptäcks inget fel så måste någon part fortfarande bära 

kostnaden för intrånget. 
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behöver vidare undersökning ej vidtas.104 Den förklaringen kan, i och för sig, 

sänka köparens befogade förväntningar. Det är också fullt tillräckligt att nöja sig 

med en sådan förklaring och då inte gå vidare i undersökningen efter flera fel. Inte 

heller krävs av köparen att han/hon ska förstå förhållandet mellan felsymptom och 

felet i alla fall. 

 

NJA 1986 s. 670. 1978 såldes en fastighet vars mark innehöll höga värden av ra-

don. Två år efter tillträdet kom socialstyrelsen riktlinjer om gränsvärde för sanitär 

olägenhet. Markradonet på fastigheten översteg dessa värden. Köparens gjorde 

gällande att fel förelåg och begärde nedsättning av köpeskillingen. HD konstaterar 

att radon över gränsvärdet var en bristfällighet som kan komma att påverka fastig-

hetens värde. Det rörde sig alltså om fel. Säljaren invände att köparen brustit i sin 

undersökningsplikt och att han skulle ha uppmärksammat radonhalten. HD konsta-

terar att köparna var okunniga om förhållandet mellan radon och skaderisken. 

Okunnighet är normalt sett inte en ursäkt för att brist i undersökningsplikten dock 

så var radonproblamtiken inte så allmänt känd att den normala fastighetsköparen 

skulle undersökt saken. Köparna hade därför inte brustit i sin undersökningsplikt. 

 

Klart är alltså att undersökningsplikten inrymmer en förståelse för förhållandet 

mellan felsymptom och fel till den grad förhållandet är allmänt känt. I annat fall så 

kan köparen inte förväntas förstå innebörden av sina observationer. I dagsläget 

måste radonundersökningar omfattas av vad en normalt bevandrad köpare skulle 

förta eftersom det under längre tid varit uppmärksammat i den allmänna debat-

ten.105 

 

3.2.3. Minskad undersökningsplikt  

Nästa fråga blir vilka uppgifter som kan minska köparens undersökningsplikt på 

så sätt att köparen inte längre behöver stå risken för fel. Tidigare har klarlagts att 

en uppgift som skapar osäkerhet angående skicket på fastigheten kan verka utö-

kande därför förefaller det naturligt att även motsatsen är möjligt. I fallet med 

sjunkbrunnen fann HD att köparen inte hade behövt undersöka en fyra år gammal 

sjunkbrunn, med brukslängd på 30 år. Utöver det faktum att brunnen var otill-

gänglig fäste HD vikt vid att den var relativt ny och därför hade köparen in samma 

                                                 
104 Carbell (1984), s. 182. 
105 Grauers (2012), s. 217. 
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fog att undersöka den.106 Det ska också anmärkas att säljarens kommentar om att 

”det är dåligt med vatten” inte gav köparen anledning till vidare undersökning och 

kan till och med ha minskat köparens undersökningsplikt då köparen nu fått brun-

nens egenskaper beskrivna för sig. 

 

I avsnitt två har diskuterats de olika nivåerna av utfästelser som kan uppkomma 

vid avtalsförhandlingen. Vissa uttalanden kan komma att anses innebära avtals-

villkor medan andra inte uppnår den digniteten. De uppgifter som inte är att anse 

som avtalsvillkor kan ha flera andra funktioner vid avtalsförhandlingarna. Sådana 

uppgifter kan komma sänka köparens befogade förväntningar på bostaden men 

kan också verka genom att minska undersökningsplikten. 

 

NJA 1978 s. 301. 1975 förvärvades en fastighet vars tillgång till dricksvatten hade 

lösts genom att vattnet rann från ett berg, genom öppna diken, ner i en brunn för 

att sedan rinna genom ytterligare ett dike. Efter detta samlades vattnet i en brunn 

som försåg bostaden med dricksvatten. Dessa förhållanden ansåg HD köparen lätt 

hade kunnat observera vid en av omständigheterna noggrant företagen besiktning. 

Vidare konstaterar HD att säljarens uppgifter om ”utmärkt” samt ”friskt och 

kallt” vatten förvisso hade kunnat frigöra köparna från deras undersökningsplikt 

om det inte var för att omständigheter som talade emot säljarens uppgifter lätt 

kunde uppmärksammats. 

 

NJA 1983 s. 858. 1980 såldes en fastighet med en areal om 891 m2. I fastighetsbe-

skrivningen som köparna mottagit från mäklaren framgick dock att fastigheten 

skulle varit av en storlek om1080 m2. Den uppgiften hade också bekräftats av sälja-

ren i samband med förhandlingarna. HD ansåg att denna uppgift får sammantaget 

anses vara av sådan karaktär att den befriar köparna från deras undersöknings-

plikt om inga andra omständigheter talar emot uppgiften. Eftersom köparna inte 

med lätthet att kunnat observera att fastigheten avvek från säljarens uppgift och att 

avvikelsen i areal ansågs ha betydande inverkan på fastighetens saluvärde hade 

köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen. 

 

Uppgifter om ägarlägenhetens karaktär kan alltså komma att minska köparens 

undersökningsplikt av just den specifika egenskapen. Av NJA 1983 s. 858 kan 

                                                 
106 Jfr dock NJA 1985 s. 871. 
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slutsatsen dras att även om en uppgift, som lämnas av säljaren eller någon som re-

presenterar honom, minskar köparens undersökningsplikt, kan alltså uppgifter 

som köparen observerar under sin undersökning, och som tyder på att säljarens 

uppgift var felaktig ge köparen anledning att undersöka egenskapen noggrannare. 

I slutändan blir det en fråga om en avvägning mellan säljarens uppgifter och köpa-

rens observationer. Om säljaren lämnat en uppgift som köparen borde inse är fel-

aktig med anledning av säljarens dåliga omdöme eller bristande sakkunskap kan 

köparen alltså inte förlita sig på den uppgiften. För att en uppgift ska, med verkan 

reducera undersökningsplikten, måste den dock vara förhandlad mellan par-

terna.107 En förtryck klausul i ett avtal kan inte minska köparens undersöknings-

plikt då köparen inte kan ta fasta på att uppgiften är ett uttryck för säljarens upp-

fattning om fastigheten. En kombination av en uppgift som i sig själv inte kan an-

ses minska köparens undersökningsplikt kan tillsammans med annan uppgift 

minska undersökningsplikten. 

 

NJA 2010 s. 286. Ett hus var uppfört enligt en metod som beskrivs som platta på 

betong. En erkänt riskabel konstruktion då fukt lätt kan krypa in i huset. Köparna 

var insatta i riskerna med konstruktionen. Frågan var om fuktskadorna som upp-

kommit med anledning av denna konstruktion var att anse som dolt fel. HovR:n 

konstaterar att förekomsten av plastfolie mellan de inorganiska och de organiska 

delarna kan förebygga fuktskador i huset. En sådan plastfolie var utmärkt på de 

ritningar som hade lämnats över till köparna. Säljaren hade i övrigt lämnat uppgift 

om att han inte hade haft problem med fukt. Vidare så fanns det en träregel ingju-

ten i betongen vilket också är en starkt bidragande faktor till fuktskador. Den fanns 

utmärkt på ritningen. HD konstaterar att köparna med anledning av säljarens upp-

gifter samt ritningarna som överlämnats inte hade anledning att vidta noggrannare 

undersökning kring förhållandena i betongplattan. 

 

Säljarens uppgifter hade i sig varit allt för vaga för att begränsa undersökningsplikten i 

målet. Att HovR:n anser att köparna inte hade en undersökningsplikt trots att köparna var 

väl medvetna om riskerna med konstruktionen visar att en uppgift i en ritning, som snar-

ast liknar en förtryckt villkor, tillsammans med ett värdeomdöme fortfarande kan undanta 

köparen sitt ansvar att undersöka fastigheten noggrant. I förevarande fall var säljarens 

                                                 
107 NJA 1980 s. 555. 
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uppgift sannolikt ej till för att minska köparnas oro inför problemet utan en korrekt be-

skrivning av säljarens uppfattning. En uppgift som säljaren lämnar för att minska köpa-

rens oro kan dock medföra en minskad undersökningsplikt vad gäller egenskapen.108 

 

I övrigt så kan, utöver säljarens direkt och indirekta uppgifter, även omständig-

heter som talar för att någon annan nyligen gjort en bedömning av egenskapen 

minska eller befria köparen från undersökningsplikten.  

 

NJA 1989 s. 117. En fastighet var uppförd på mark av så dålig kvalité att rasrisk 

förelåg och fastigheten var därför tvungen att utrymmas. Eftersom fastigheten då 

inte kunde användas som bostad ansåg HD att fastigheten avvek från vad som får 

anses utfäst. Det förelåg brist i en kärnegenskap. HD ansåg att köparen inte har 

någon undersökningsplikt för ”uttryckligen lämnad utfästelse” men att en utfäs-

telse som garanterar en kärnegenskap inte är en sådan. Köparna hade därför en 

undersökningsplikt trots att det rörde sig om en kärnegenskap. HD ansåg dock att 

det faktum att det vid förvärvet fanns flera nybyggda hus i närheten och att fastig-

heten nyligen fått bygglov för en garagebyggnad begränsade köparnas undersök-

ningsplikt i fråga om rasrisk. 

 

Utgången i målet är intressant av två anledningar. Det framgår av målet att köpa-

ren har en undersökningsplikt vad gäller kärnegenskaper, trots att säljaren får an-

ses garantera dessa egenskaper. Implicita utfästelser befriar alltså inte köparen 

från dennes undersökningsplikt.109 Vidare framgår av rättsfallet att om det framgår 

för köparen att någon annan har gjort en bedömning av viss egenskap så kan den 

insikten verka befriande vad gäller köparens undersökningsplikt. Detta trots att 

köparen inte har någon särskild anledning att förlita sig bedömarens sakkunskap. 

 

3.2.4. Ogiltighet och upplysningsplikt 

Om ett fel ryms inom köparens undersökningsplikt är felet inte relevant varför ris-

ken har legat på köparen. Utöver jordabalkens felregler är, som tidigare nämnts, 3 

kap. AvtL tillämplig på köp av fast egendom. Kapitlet innehåller, utöver jämk-

ningsregeln i 36 §, flera bestämmelser med verkan att avtalet blir ogiltigt. Här är 

                                                 
108 NJA 1981 s. 894. 
109 Carbell (1984), s. 172 ff. 
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främst reglerna om svek och rättshandlingar i strid mot tro och heder av in-

tresse.110 Ska ett avtal förklaras ogiltig med anledning av svek krävs dels att sälja-

ren lämnat en oriktig uppgift eller undanhållit information för att på så sätt vilse-

leda köparen och att säljaren gjort detta avsiktligen. Eftersom säljaren knappast 

kommer att påstå att något är i sämre skick än vad det objektivt sett är så kommer 

svek sannolikt främst att handla om att säljaren lämnat en allt för positiv uppgift 

om fastigheten. En sådan uppgift skulle i vanliga fall komma att minska köparens 

undersökningsplikt i motsvarande mån. Köparen kan vid svek för det fall att han 

fortfarande borde upptäckt felet, invända att säljaren vilselett köparen och hävda 

att avtalet är ogiltigt. I det andra fallet av svek, då säljaren undanhåller informat-

ion, måste det säljaren förstått att uppgiften var viktig för köparen samt ha undan-

hållet den för att nyttja köparens okunskap. Eftersom det kan vara svårt att bevisa 

avsiktligt undanhållande torde 30 § tillämpas mest på felaktigt uppgifter. 

 

Kan köparen inte bevisa avsiktligt vilseledande kan köparen hävda ogiltighet en-

ligt 33 § AvtL. Den största skillnaden mellan 30 § och 33 § är att den senare inte 

ställer krav på avsikt hos den förledande parten. Det räcker med att en omständig-

het förelegat vid avtalets tillkomst, uppgift såväl som förtigande, och att det skulle 

strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Det sista rekvisitet är att andra parten 

kände till omständigheten vilket skiljer sig mot 30 § där kravet var att parten 

skulle avsiktligt vilselett sin motpart.  

 

Innan nya jordabalken infördes sträckte sig säljarens lagstadgade upplysningsplikt 

endast till ogiltighetsreglerna. I förarbetena konstateras att säljarens ansvar är be-

roende av en utfästelse eller regler om ogiltighet. Genom praxis hade säljaren 

dock ålagts viss upplysningsplikt.  

 

NJA 1961 s. 137. En säljare hade 1953 förvärvat en fastighet och i samband med 

förhandlingar fördes diskussioner huruvida ett saneringsbolag bör anlitas. Under 

sitt innehav av fastigheten hade säljaren diskuterat problemen med husbock i sin 

fastighet. Huset såldes vidare år 1957. HD konstaterar att köparen inte borde ha 

                                                 
110 Ogiltighet med anledning av brott, 28-29 samt 31 och 34 §§, 32 § och 35 § faller utanför uppsatsen avgräns-

ningar.  
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upptäckt felet under en sedvanlig undersökning men att felet hade den omfatt-

ningen att huset var allvarligt skadat. Eftersom säljaren, som var ingenjör, hade 

anledning att misstänka att det fanns omfattade skador i huset ansåg HD att han 

skulle uppmärksammat köparen på problemet. 

 

Förarbetena nämner rättsfallet och konstaterar att säljaren har kommit att få en 

viss upplysningsplikt vid sidan av avtalslagen.111 Av rättsfallet framgår dock inte 

hur konflikten mellan köparens bristande undersökning förhåller sig till säljarens 

underlåtenhet att lämna upplysning. Nya jordabalken innehåller inte någon regle-

ring om säljarens upplysningsplikt 

 

NJA 1981 s. 894. Vid försäljning av en fastighet fanns ett på kommunen be-

slutat ärende om ändring av stadsplanen (numera detaljplan) som innebar 

omfattande trafikstörningar på fastigheten. Detta beslut kom efter köparens 

tillträde att godkännas av länsstyrelsen. Stadsplanen innebar att avståendet 

mellan en rondell och en fastighet avsevärt krympte, från 20 m till 3 m. Säl-

jaren hade arbetat aktivt mot stadsplanen och i en skrivelse till kommunen 

utvecklat vilka problem en breddning av vägen skulle orsaka fastigheten. 

HD ansåg att säljaren måste varit väl förstådd i att det var av väsentlig be-

tydelse för en köpare att får reda på de kommande ändringarna. Under för-

handlingarna hade säljaren endast lämnat upplysningen att vägen skulle 

”breddas” något som HD konstaterar inte tillnärmelsevis gav en rättvi-

sande bild utan uppgiften hade varit ägnad att minska köparens oro. HD 

ansåg att säljaren brustit i sin upplysningsplikt såtillvida att den varken 

hade rätt att invända att köparen brustit i sin upplysningsplikt eller hänvisa 

till friskrivningen. 

 

Rättsfallet är klargörande på flera sätt. Säljaren hade känt till felet och förstått att 

det var av vikt för köparen att få reda på omständigheterna angående detta. Båda 

rättsfallen tyder på att säljaren genom sitt handlande ska ha visat på missnöje med 

egenskapen. HD antyder att köparens bristande undersökning kan bli läkt av att 

säljaren inte lever upp till sin upplysningsplikt. HD gjorde dock aldrig någon be-

                                                 
111 Prop. 1970:20 del b, s. 205. 
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dömning huruvida om köparna brustit i sin undersökning av fastigheten. I föreva-

rande fall rörde det sig om en säljare som hade friskrivit sig från ansvar för fel. 

Rådande uppfattning efter avgörandet är att säljaren har en upplysningsplikt för 

det fall att den har friskrivit sig, något som skulle vara i linje med reglerna för lös 

egendom i 19 § 1 st. 2 p. KöpL. Frågan är vad som gäller om friskrivning inte har 

skett. Före 2007 fanns tendenser att införa en mer generell upplysningsplikt, den 

skulle dock inte komma att omfatta misstankar om fel och inte heller situationer 

där köparen gravt brustit i sin undersökningsplikt.112 

 

NJA 2007 s. 86. En fastighet med strandtomt såldes. Fastigheten hade, på 

andra sidan en vik och över ett berg, en motocrossbana belägen i närheten, 

ca 400 meter ifrån tomtgränsen. Verksamheten på motocrossbanan var 

spridd över flera dagar och tider. Säljaren var engagerad i att förmå kom-

munen att vidta åtgärder mot ljudet. Intill banan låg även tre vindkraftverk 

som syntes ifrån fastigheten. HD anser att köparen med lätthet skulle kunnat 

komma till insikt om bullrets omfattning och ska därför normalt inte kunna 

påtala detta mot säljaren. HD konstaterar att fastigheter normalt säljs i be-

fintligt skick och att några hinder inte finns för att ålägga säljaren viss upp-

lysningsplikt i likhet med köplagens regler. Eftersom säljaren måste ha för-

stått vikten av bullret och utnyttjat köparens bristande kunskap om bullret, 

främst genom att ta ut en högre köpeskilling, vart säljaren skyldig att er-

sätta köparen för felet då han brustit i sin upplysningsplikt. 

 

Rättsfallet har lett till mycket diskussion då den anses ge uttryck för en generell 

upplysningsplikt för säljaren. Det viktiga att konstatera är att köparen enkelt hade 

kunnat upptäcka felen och att det får anses ligga inom köparens undersöknings-

plikt att göra det. Säljaren får också anses ha en generell upplysningsplikt vid si-

dan om fall av friskrivning som sträcker sig längre än ogiltighetsreglerna.113 Den 

viktigaste slutsatsen av rättsfallet är att köparens bristande undersökning läktes av 

säljarens bristande upplysning. Ett irrelevant fel kan alltså återigen bli relevant.114 

Även om upplysningsplikten är generell genom att den kan aktualiseras vid sidan 

                                                 
112 Grauers (2012), s. 236. 
113 Domen bidrar dock ej med att klargöra hur vidd upplysningsplikten är. 
114 Jfr dock. Grauers (2012), s. 244. Om begränsat prejudikatvärde. 
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om friskrivning krävs det nog sannolikt någon typ av klandervärt beteende på säl-

jarens sida.115 Troligen är det tillräckligt med en culpös underlåtelse från säljarens 

sida.116 

 

3.3. Undersökningen av bostadsrätt 
3.3.1. 20 § KöpL. 

Undersökningsplikten vid köp av lös egendom är, till skillnad från jordabalken, 

inte ett legalt krav. Det finns ingen motsvarighet till 4 kap. 19 § 2 st. JB för lös 

egendom utan köparens skyldighet att undersöka bostadsrätten kommer från sälja-

rens uppmaning, 20 § 2 st. KöpL, att undersöka lägenheten innan köpet. Av be-

stämmelsen framgår att köparens rätt att påtala fel för säljaren begränsas av det 

som köparen upptäckt i sin undersökning och det som den borde upptäckt. Det rör 

sig alltså återigen om ett sätt att placera felansvaret på köparen och ingen faktiskt 

skyldighet att undersöka bostadsrätten. Det är dock viktigt att skilja mellan att 

skyldigheten uppkommer genom säljarens uppmaning, ett avtalsvillkor som tyd-

liggör att köparen visats bostaden eller genom att den hålls tillgänglig för köpa-

ren.117 Köparen kan dock, om han/hon har godtagbar anledning, undgå att under-

söka bostaden. Köparens anledning bör dock vara av mer kvalificerad natur.118 I 

doktrinen tycks kravet på säljarens uppmaning absolut, på så sätt att en direkt eller 

indirekt uppmaning måste ha skett för att säljaren ska undgå ansvar. Det finns 

dock utrymme att argumentera för en ordning där, enligt 3 § KöpL, handelsbruk 

och sedvänja vid köp av bostadsrätt, där visning alltid äger rum, har utvecklats på 

så sätt att det får antas att säljaren aldrig kan hållas ansvarig för sådant som köpa-

ren bort upptäckt vid visningen, att det föreligger en indirekt uppmaning att under-

söka bostadsrätten. Huruvida en sådan ordning har utvecklats återstå dock att se. 

 

För att klargöra hur långtgående köparens undersökningsplikt är vid köp av lös 

egendom bör först redogöras för 20 § 1 st. KöpL. Köparens får inte åberopa så-

dant som han måste ha känt till vid köpet. För det fall att köparen inte undersöker 

bostadsrätten eller han inte upptäcker felet blir istället andra stycket avgörande för 

hur ansvaret ska fördelas. I båda fallen blir det en bedömning om hur omfattande 

                                                 
115 Hager (2009), s. 218 ff. 
116 Carbell (1984), s. 179 ff. 
117 Prop. 1988/89:76, s. 94. 
118 NJA 1988 s. 335. Köparen kan inte krävas att resa till avlägsen ort för att besiktiga föremålet. 
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köparens undersökningsplikt var, vad köparen bort upptäcka. I förarbetena till 

köplagen uttalas i specialmotiveringen till paragrafen att utgångspunkten för 

undersökningen ska vara den grad av omsorg som kan krävas av en person i köpa-

rens ställning.119 Formuleringen får antas öppna upp för en subjektiv bedömning 

om vad en köpare med samma sakkunskap och förmåga skulle ha upptäckt. Om-

fattningen är även beroende av det enskilda fallet där omständigheter som fram-

kommer kan medge förändringar av undersökningspliktens omfång.120 Att bedöm-

ningsgrunderna för undersökningen vid köp av lös egendom bedöms subjektivt får 

anses innebära en stor skillnad mot undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § 2 st. 

JB vilken bedöms objektivt.  

 

Eftersom lag och förarbete i övrigt inte erbjuder några mer generella bedömnings-

grunder för att utröna omfattningen av undersökningsplikten får svaret sökas i 

praxis. Även denna är begränsad när det gäller fastställande av undersökningsplik-

ten. I NJA 1996 s. 598 konstaterar HD att ”bedömningen av vad köparen enligt 

detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande 

undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina 

kunskaper och erfarenheter haft vid sin undersökning upptäcka felet ifråga”. 

Rättsfallet måste uppfattas på det sättet att köparens förmåga och sakkunskap ska 

utgöra bedömningsgrunden för hans undersökningsplikt. Att HD anger att bedöm-

ningen ska ske med beaktande av omfattningen av undersökningen kan knappast 

förstås på annat sätt än att det är säljarens uppmaning som i grunden bestämmer 

omfattningen för undersökningen och att, i andra hand, köparens sakkunskap re-

glerar vad som borde upptäckts. Till stöd för tolkningen att det är säljarens upp-

maning, som även kan avse vissa särskilda egenskaper, som avgör omfattningen 

av köparens undersökningsplikt finns ett avgörande som gäller 1905 års köplag. 

  

NJA 1955 s. 75. Tvisten gällde försäljning av en motorbåt med en motor på 

100 hk. Före köpet, där köparen blivit erbjuden en motor med 100 hk, hade 

motorn besiktigats för att bedöma dessa allmänna skick. Motorns hade i öv-

rigt inte berörts i samband med förhandlingarna. Köparen fann inga fel på 

motorns skick, men efter köpet upptäcktes att motorn endast klarade 65 hk. 

                                                 
119 Prop. 1988/89:79, s. 94. 
120 A.a., s. 94. 
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HD konstaterade att besiktningen inte hade varit ämnad att utröna motorns 

kraft utan endast dess skick. Eftersom köparen knappast kunde upptäckt 

bristen utan att provköra båten så hade han inte brustit i sin undersökning.   

 

Det är här tydligt att köparen inte är ansvarig för upptäckbara fel som inte omfat-

tades av undersökningsplikten.121 Omfattningen av köparens undersökningsplikt 

är således avgörande för hans rätt att kunna göra säljaren ansvarig för felen. Sälja-

ren måste alltså, för att undvika att svara för fel enligt 20 § 2 st. KöpL, klargöra 

för köparen vilka egenskaper som ska undersökas. Detta innebär en stor skillnad 

mot undersökningsplikten vad gäller fast egendom vars normala omfattning be-

stäms objektivt. 

 

3.3.2. Utvidgad undersökningsplikt 

Även om undersökningens omfattning ska bestämmas subjektivt, utifrån köparens 

möjligheter att uppfatta fel samt omfattningen av säljarens uppmaning att under-

söka, går det att uttyda vissa omständigheter som kan utvidga köparens undersök-

ningsplikt. En bestämmelse i avtalet om befintligt skick, som för köparen måste 

uppfattas som att säljaren vill reducera sitt ansvar, ger köparen anledning att miss-

tänka att bostadsrätten inte är i samma skick som han/hon annars kunde förvänta. 

En sådan misstanke bör ge anledning att noggrannare undersöka bostadsrätten el-

ler i vart fall höra sig för med säljaren varför denna önskar sälja bostadsrätten i be-

fintligt skick. 122  

 

Om köparens observationer i samband med den undersökning som faktiskt ge-

nomförs tyder på att det kan finns ett dolt fel, bör köparen naturligtvis undersöka 

detta vidare. 

 

NJA 1903 s. 234. En köpare hade i samband med undersökning av en häst 

upptäckt ett varigt sår. Utan att vidta någon närmare undersökning köptes 

hästen vilken senare kom att dö av bukhinneinflammation. Köparen kunde 

                                                 
121 Se även NJA 1915 s. 12, NJA 1916 s. 338 samt NJA 1977 s. 756. 
122 Ramberg (2013), Kommentaren till 19 § KöpL.  
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inte åberopa felet mot säljaren eftersom det variga såret borde fått köparen 

att förstå att det kunde finnas en underliggande skada som orsakat såret. 

 

Reglerna mellan egendomsslagen är här entydiga. Att köparen uppmärksammar 

felssymptom innebär att undersökningsplikten utvidgas så långt som att undersöka 

vad symptomen har för bakomliggande faktor. I allmänhet bör köparens kunskap 

om brister vilket kan ha tillkommit genom undersökning, muntliga uppgifter eller 

köparens kunskap i övrigt föranleda en närmare undersökning av bostadsrätten.123 

 

3.3.3. Minskad undersökningsplikt 

I vilken mån kan säljarens uppgifter begränsa den undersökning som köparen an-

nars skulle företa? Om omfattningen av köparens undersökning bestäms av den 

begäran som säljarens uppmaning att undersöka bostadsrätten utgör, måste även 

en uppgift som lämnas till köparen reducera undersökningen avseende den egen-

skapen.  

 

RH 1994:124. Inför försäljningen av en bostadsrätt lämnades uppgift om att lägen-

hetens storlek var 268 m2. Säljaren reserverade sig inte mot uppgiften under vis-

ningen utan uppgiften kom istället senare att bekräftas av säljarens syssloman un-

der slutförhandlingarna i samband med diskussioner om kvadratmeterpriser. 

HovR:n konstaterade att en köpare måste kunna ta fasta på uppgifters riktighet om 

inget talar för motsatsen. 

 

Visningen av en bostadsrätt måste anses innebära ett önskemål från säljaren för 

köparen att undersöka bostadens yta. Det verkar näst intill omöjligt att under en 

undersökning inte observera storleken på ytan som undersöks. Att köparen ändå 

hade att förlita sig på uppgiften som lämnades av säljaren och senare hans sysslo-

man betyder att säljares uppgifter kommer att reducera undersökningsplikten i 

motsvarande mån. I rättsfallet var det fråga om en köpare som inte hade uppmärk-

sammat att egenskapen avvek från uppgiften. Säljarens uppgifter kan också göra 

vidare undersökning onödig. 

 

                                                 
123 Hultmark (1992), s. 182. 
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RH 2012:84. Köparen av en bostadsrätt hade i samband med köpet begärt 

att få se det förråd som enligt objektbeskrivningen skulle tillhöra bostads-

rätten. Säljaren hade då visat köparen förrådet samt besvarat ett flertalet 

frågor vad gällde förrådet. Efter tillträdet kom köparen att förlora rätten till 

förrådet på grund av beslut av bostadsrättsföreningen som endast tillfälligt 

upplåtit förrådet till bostadsrätten. HovR:n konstaterade att köparen, mot 

bakgrund av att undersökningen och frågorna angående förrådet, inte be-

hövt förvissa sig om huruvida förrådet var upplåtet permanent.  

 

Av rättsfallet framgår att uppgifter som säljaren lämnar, t.ex. genom att visa ett 

förråd, medför en inskränkning av köparens undersökningsplikt vad avser egen-

skapen. Köparen har därför inte någon fullständig undersökningsplikt avseende 

alla aspekter av en särskilt egenskap utan det är fullt tillräckligt att göra en an-

strängning för att tillförsäkra att bostadsrätten är i förväntat skick. I likhet med 

undersökningsplikten vad avser ägarlägenheter kan säljarens lugnande besked 

även komma att reducera undersökningsplikten. 

 

NJA 1996 s. 598. I samband med ett byte av husbilar undersöktes en av hus-

bilarna. Efter bytet konstaterades att det fanns omfattande fuktskador i hus-

bilen. Den part som skulle komma att motta husbilen observerade vid 

undersökningen före bytet att det fanns en mögellukt i husbilen. Dennes 

motpart gav då en, vad som får anses, rimlig förklaring till lukten. HD an-

såg därför att det inte kunde krävas av köparen att vidta noggrannare 

undersökningar vad avser fel i husbilen. 

 

Vad som kan komma att utöka respektive reducera undersökningsplikten är hu-

vudsakligen oberoende av vilket egendomsslag som undersöks. Den skillnad som 

hittills har konstaterats är den objektiva bedömningen av undersökningsplikten för 

köparen av en ägarlägenhet vilket skiljer sig från den subjektiva bedömningen av 

undersökningsplikten som gäller för lös egendom. För den genomsnittlige köparen 

bör det därför, med hänsyn till undersökningsplikten, vara mer fördelaktigt att 
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köpa en bostadsrätt. För den välinformerade och kunnige köparen kan dock mot-

satsen tänkas bli fallet. I en nyligen avkunnad dom ansågs en konsument med sär-

skild sakkunskap skyldig att stå risken för en trasig tätning runt en motor.124 

 

3.3.4. Ogiltighet och upplysningsplikt 

Tidigare har nämnts att reglerna om ogiltighet är tillämpliga på alla slags avtal 

oavsett formkrav. Hur dessa regler kommer att tillämpas skiljer sig inte från fast 

egendon med ett undantag. 20 § 2 st. KöpL anger att köparen inte får åberopa fel 

han skulle upptäckt vid en undersökning om ”om inte säljaren handlat i strid mot 

tro och heder”. I normalfallet av ett agerande från säljarens sida som omfattas av 

33 § AvtL är avtalet ogiltigt och prestationerna ska gå åter. Att 20 § 2 st. KöpL är 

utformad på detta sätt medför att om säljaren handlar i strid mot tro och heder, kö-

paren kan påtala att något han borde upptäckt är fel och därmed ha rätt till prisav-

drag istället för ogiltighet. På så sätt kan köparen komma att få behålla sin bo-

stadsrätt.  

 

Redogörelsen för köparens undersökningsplikt har hittills överensstämt oavsett 

om bostadsrätten har sålts i befintligt skick eller ej. Det har snarare gällt vilka fel 

som får åberopas som varierat beroende på friskrivning.125 I övrigt finns en viktig 

skillnad mellan friskrivning och säljarens upplysningsplikt. I lagtexten framgår 

rekvisiten för att säljaren ska ha en upplysningsplikt när varan har sålts i befintligt 

skick. Det ska föreligga ett väsentligt förhållande som köparen inte känner till om 

varans egenskaper som säljaren måste antas känna till. Köparen ska också haft fog 

att räkna med att bli upplyst om förhållandet. Säljarens underlåtenhet att upplysa 

ska ha inverkat på köpet. Säljarens upplysningsplikt kan dock inte gälla sådant 

som inte skulle rymts inom köparens befogade förväntningar enligt 17 § 3 st. 

KöpL.126 Säljarens upplysningsplikt kan därför aldrig försätta köparen i en bättre 

situation än om varan sålts utan en generell friskrivning.  Det första kravet är att 

säljaren måste ha känt till förhållandet. Formuleringen ska nog främst ses som en 

bevislättnad i förhållande till det tidigare kravet om kännedom och för att kunna 

belägga att säljaren måste ha känt till förhållandet krävs nog, som i vid fast egen-

                                                 
124 T 1691-13. Avkunnad av Högsta Domstolen 2015. 
125 Se avsnitt 2.2.2. 
126 Håstad (2009), s. 78. 
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dom, att säljaren reagerat mot detta eller på annat sätt visat sitt missnöje. Att för-

hållandet ska vara väsentligt innebär främst att bagatellartade brister och fel inte 

omfattas.127 Praxis har tidigare betonat vikten av att bristen ska ha potential att på-

verka bostadsrättens saluvärde för att bristen ska anses vara ett fel.128 Sannolikt 

används samma regel för väsentlighetsbedömningen, något som också borde gälla 

rekvisitet om att påverka köparens benägenhet att köpa. Hur köparens befogade 

förväntning att bli upplyst ska bedömas måste sannolikt bedömas i det enskilda 

fallet. Om säljaren har ett väsentligt informationsövertag i förhållande till köparen 

skulle dennes upplysningsplikt kunna aktualiseras. 

 

NJA 1975 s. 152. En tavla köptes för 7 550 kr. Efter köpet fick köparen veta 

att tavlan var en reproduktion värd 110 kr varför han begärde att köpet 

skulle gå åter. Auktionsverket hade före auktionen fått veta att tavlan var en 

reproduktion och därför hade det bjudit ut tavlan under beteckningen 

”tavla” istället för sedanvanliga beteckningar t.ex. ”oljemålning på duk”. 

För att inte ge intryck av att det rörde sig om en äkta vara hade auktions-

verket satt utropspriset lågt. Köparen invände att auktionsverket hade brus-

tit i sin upplysningsplikt angående tavlans egenskaper. HD konstaterade att 

det inte är praktiskt möjligt för auktionsverket att lämna upplysningar om 

alla varor. Käromålet ogillades. 

 

Av rättsfallet framgår att köparens befogade förväntningar att bli upplyst också 

måste ställas i relation till säljarens möjligheter att lämna upplysningar. Vidare in-

nebär en vag uppgift inte en upplysningsplikt för säljaren vilket framgår att ordet 

”tavla” även kunde innebära en reproduktion.  

 

För det fallet bostadsrätten inte säljs i befintligt skick gäller att säljaren inte har 

någon upplysningsplikt utöver 30 och 33 §§ AvtL. Är säljaren medveten om att 

köparen har en förväntning på varan som är felaktigt kan säljaren vara tvungen att 

upplysa köparen om detta.129 Säljaren är dock inte ansvarig för enbart misstankar 

                                                 
127 Ramberg (2013), Kommentaren till 19 §. 
128 NJA 2001 s. 155. 
129 NJA 1934 s. 533. Säljaren hade upplysningsplikt jämtemot köparen då den tidigare bytt produktionsmetod 

utan den andres vetskap. 
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om förhållanden. Att säljaren skulle ha en upplysningsplikt för det fall att varan 

inte sålts i befintligt skick har behandlats i NJA 2007 s. 86. Rättsfallet gällde i och 

för sig fast egendom men HD etablerade en princip om att fast egendom, pga. sin 

karaktär, alltid skulle anses säljas i befintligt skick. Även om en sådan princip är 

främmande för många av de köp som regleras av köplagen är bostadsrättsköpet till 

sin natur närliggande fastighetsköpet.130 Det skulle dock vara att gå allt för långt 

att dra slutsatsen att alla bostadsrätter säljs i befintligt skick. 

 

Hur fördelas ansvaret när köparen har brustit i sin undersökning men säljaren 

samtidigt brustit i sin upplysningsplikt? Innebär 19 § KöpL att om säljaren brister 

i sin upplysningsplikt, är varan att anse som felaktigt även om den inte är i väsent-

ligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta. Enligt 20 § 2 st. KöpL gäller att 

köparen inte får åberopa fel som han borde upptäckt före köpet. En systematisk 

tolkning av båda bestämmelserna leder till att köparen inte får åberopa sådant som 

han borde upptäckt även om säljaren har brustit i den upplysningsplikt som ålig-

ger honom. Ett icke relevant fel pga. köparens bristande undersökning kan då inte 

bli relevant igen. 20 § KöpL hindrar således alla anspråk, bortsett från ogiltighet, 

som köparen borde upptäckt. En sådan tolkning står dock i strid med NJA 2007 s. 

86. Rättsfallet behandlar fast egendom men av domskälen kan utläsas att HD vill 

närma fastighetsrättens felregler de för lös egendom. Genom rättsfallet har HD 

tillskapat, även vid lös egendom, ett utrymme för att hålla säljaren ansvarig för fel 

som köparen bort upptäckt. Att säljaren ska erläggas ett långtgående ansvar att 

upplysa om fel även vid lös egendom behandlades i förarbetena till köplagen. Där 

uttalades att ”I fråga om förhållanden som köparen hade kunnat upptäcka vid en 

undersökning som han genomfört eller som han efter omständigheterna rimligen 

borde ha kunnat genomföra blir säljarens upplysningsplikt normalt inte aktu-

ell.”131 Detta uttalande får anses som vagt vilket är ett resultat av att upplysnings-

plikten som begrepp även används när det gäller säljarens skyldighet att lämna 

uppgift enligt 30 och 33 §§ AvtL. Huruvida säljarens upplysningsplikt kan ge kö-

paren rätt att åberopa ett icke relevant fel ger alltså förarbetena ingen ledning om. 

Till grund för 20 § 1 st. ligger CISG art. 35(3) där köparen om han/hon är med-

veten eller måste antas känt till felet inte kan göra det gällande. Andra stycken har 

                                                 
130 Se NJA 1998 s. 792 för tillämpning av jordabalkens regler på bostadsrättsköp. 
131 Prop. 1988/89:76, s. 92. 
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dock ingen motsvarighet i CISG eftersom köparen anses, ha möjlighet att under-

söka varan, och göra det i eget intresse.132 Art. 35(3) innebär att köparen inte kan 

ålägga säljaren ansvar för köparens bristande undersökning av varan, på grund av 

en brist i den köprättsliga upplysningsplikten. Ett icke relevant fel pga. köparens 

bristande undersökning kan inte bli relevant om säljaren inte handlat i strid mot 

tro och heder. Har säljaren handlat i strid mot tro och heder kan köparen välja om 

han/hon vill åberopa köprättsliga felregler eller avtalsrättsliga ogiltighetregler mot 

säljaren. 

 

3.4. Avslutande synpunkter 
Det objekt som köparen undersöker i samband med köpet är, för ägarlägenhet och 

bostadsrätt, till sina fysiska egenskaper identiska. För den undersökning som ska 

vidtas gäller dock skilda lagar för de olika egendomsslagen. Vad gäller uppgifter 

som kan utvidga respektive reducera undersökningsplikten framstår praxis som 

entydigt. Förutom att säljarens uppgifter kan påverka omfattningen på undersök-

ningen kan tecken på fel och lugnande besked leda till mer omfattande respektive 

ingen skyldighet att undersöka ytterligare. 

 

Det har vid genomgången av gällande rätt framkommit att vad som utgör den nor-

mala omfattningen av köparens undersökningsplikt väsentligt skiljer sig åt mellan 

de olika egendomsslagen. Den objektiva gränsen som bestäms enligt 4 kap. 19 § 

JB torde gå vid att köparen inte behöver undersöka otillgängliga utrymmen. I nor-

malfallet kan inte undersökningsplikten av bostadsrätt anses lika långtgående. Det 

är dock säljaren som genom sin uppmaning till köparen att undersöka bostaden 

som reglerar omfattning, varför annars oviktiga omständigheter som möblers pla-

cering skulle kunna inverka på omfattningen. En annan viktig skillnad är att köpa-

rens möjligheter att bedöma felet är av vikt vid köp av bostadsrätts medan det vik-

tiga vid köp av ägarlägenhet är hur den normalt bevandrade köparen skulle upp-

fatta intrycken. För det fall köparen är särskilt kunnig, t.ex. inom byggteknik, kan 

dock tänkas en situation där köparens sakkunskap är så stor att hans observationer 

passerar gränsen för undersökningsplikten både enligt 4 kap. 19 § JB och 20 § 

KöpL. I sådant fall är egendomstypen inte väsentlig för undersökningspliktens 

                                                 
132 Ramberg (2013), Kommentaren till 20 §. 
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omfattning eftersom köparen i båda fallen inte får göra gällande sådant som han 

faktiskt har kännedom om.  

 

Inte heller torde det finnas några egentliga skillnader mellan hur ogiltighetsreg-

lerna tillämpas på de olika egendomsslagen. En skillnad är att en köpare av en bo-

stadsrätt enligt 20 § 2 st. kan kräva prisavdrag om motparten agerat i strid mot tro 

och heder, till skillnad från vid ägarlägenhet där köparen endast kan få avtalet 

ogiltigförklarat. Det kan vara av betydelse om köparen trots felet önskar behålla 

bostaden.  

 

Det finns en betydande skillnad vad gäller säljarens upplysningsplikt mellan de 

olika egendomsslagen. En bostadsrätt kan säljas i befintligt skick eller utan. Lik-

heten mellan dessa fall är att köparen aldrig kan göra gällande fel, med anledning 

av säljarens underlåtna upplysningsplikt, om han brustit i sin undersöknings-

plikt.133 Skillnaden är att säljarens upplysningsplikt är betydligt mer omfattande 

om bostadsrätten säljs i befintligt skick. I annat fall gäller endast upplysningsplikt 

om säljaren är medveten om köparens icke befogade förväntningar. Säljarens upp-

lysningsplikt vad gäller ägarlägenhet får anses i all väsentlighet överensstämma 

med den skyldighet som åligger honom vid försäljning av bostadsrätt i befintligt 

skick. Skillnaderna består i att köparens rätt att åberopa fel som säljaren skulle ha 

upplyst om trots att köparen borde ha upptäckt det vid sin undersökning av ägarlä-

genheten. Ur ansvarssynpunkt är upplysningsplikten därför betydligt strängare 

mot säljaren vid försäljning av ägarlägenhet än vid bostadsrätt. Huruvida bostads-

rätt i praktiken kan säljas utan ett förbehåll om befintligt skick förblir är dock 

oklart. 

  

                                                 
133 Undantaget är svek och handlingar i strid mot tro och heder. 
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4. Analys 
Syftet med framställningen är, förutom att redogöra för skillnaderna i undersök-

ningsplikten och upplysningsplikten, att behandla reglerna utifrån de skillnader 

som i övrigt gäller mellan egendomsslagen. Skillnaderna framgår av skilda lagrum 

och behandlar allt från rätten att hyra ut bostaden till att upplåta panträtt. 2014 

publicerades en SOU om de ”författningsändringar som behövs för att hyreslägen-

heter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter”.134 Inom ramen för 

denna undersöknings redogörs för de väsentligaste skillnaderna mellan ägarlägen-

het och bostadsrätt.135 Inledningsvis kommer att diskuteras vissa av skillnaderna 

och därefter följer en redogörelse för föreningens funktion och ansvar vad gäller 

de olika egendomsslagen för att kunna diskutera skillnader mellan egendomssla-

gen.  

 

Rätten att hyra ut bostaden är en av de skillnader som har störst praktisk betydelse 

för valet mellan ägarlägenhet och bostadsrätt. Skillnaderna har dock kommit att 

minska på grund av ändringen i 7 kap. 11 § BRL som innebär att en andrahandsut-

hyrning bara kan vägras av föreningen om det finns en befogad anledning. Befo-

gad anledning att vägra andrahandsuthyrning kan vara om hyresgästen förväntas 

uppträda störande eller om stadgarna har vissa krav på medlemskap t.ex. viss ål-

der.136 Att bostadsrättsföreningen skulle ha grund för en sådan invändning bör 

höra till ovanligheten. Att föreningen i vissa fall kan begränsa innehavarens rätt 

att hyra ut bostaden ska ställas mot ägarlägenhetsägarens obegränsade rätt att hyra 

ut sin bostad. Denna skillnad bör i väsentlig omfattning inte påverka bostadens 

skick och, i förlängningen, behovet av särskild reglering av köparens undersök-

ningsplikt. Ett undantag skulle kunna vara om innehavaren eller ägaren inte är bo-

satt i lägenheten sedan en längre tid. En sådan situation skulle kunna påverka vad 

säljaren känner till om lägenheten och även vad denne bort känna till. Detta skulle 

kunna ha en begränsande effekt på säljarens upplysningsplikt men också öka kö-

parens undersökningsplikt då denne bort förstå att säljaren inte kan garantera lä-

genhetens skick. Häri finns dock ingen egentlig skillnad mellan egendomsslagen 

                                                 
134 SOU 2014:33. 
135 A.a., s. 115 ff. 
136 Prop. 2013/14:142, s. 22 
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då köparens vetskap om förhållandet torde verka utökande på undersökningsplik-

ten. 

 

Att bostadsrättsföreningen har rätt att vägra köparen inträde i föreningen är en så-

dan omständighet som väsentligen kan påverka en köpares intresse av bostadsrät-

ten. Om köparen, efter överlåtelse av en bostadsrätt, vägras inträde i föreningen så 

förfaller enligt 6 kap. 5 § BRL överlåtelsen. Risken för köparen i detta fall, förlus-

ten av möjligheten att nyttja just denna bostad, innebär inte någon ekonomisk för-

lust som sådan. Säljaren är rimligen medveten om de särskilda krav som stadgarna 

föreskriver för medlemskap i föreningen. Är dessa strängare än i normalfallet är 

bör säljaren ha en upplysningsplikt vad gäller omständigheten. Å andra sidan bör 

en aktsam köpare kontrollera stadgarna då dessa reglerar många av föreningens 

förehavanden. En undersökningsplikt för köparen att informera sig om stadgarna 

torde därför vara helt rimlig. Vad gäller ägarlägenheter råder det en fri rätt att 

överlåta dessa utan begränsning i samfällighetsföreningens stadgar då det är ägar-

lägenheten som är ansluten till föreningen och inte ägaren. Det föreligger ett be-

hov av en undersökningsplikt, och det kan också ställas krav på en upplysnings-

plikt, vid köp av bostadsrätt vad gäller rätten till medlemskap. Detta torde inte 

vara nödvändigt vad gäller ägarlägenheten. Undersökningsplikten bör alltså vara 

mer långtgående vid köp av bostadsrättsfall än ägarlägenhet. Det torde också fin-

nas ett större behov av en upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt för att undvika 

onödiga transaktionskostnader för de inblandade. Detta står dock i motsats till reg-

lernas nuvarande utformning.  

 

Vad gäller frågan om exekutiv försäljning kan konstateras att 5 kap. 1 § utsök-

ningsbalken (SFS 1981:774)137 [cit. UB] ger ett särskilt skydd för utmätning av 

bostadsrätten för bostadsrättsinnehavarens skulder.  

 

För att finansiera köp av bostäder hör det till vanligheten att köparen upptar lån 

med bostaden som säkerhet. Pantsättningen, för att finansiera bostaden, försvinner 

dock när den säljs och säljaren löser sina gamla lån. Vad gäller bostadsrätt, som 

                                                 
137 Senast omtryckt SFS 2014:151. 



53 

 

utgör lös egendom, pantsätts denna genom att föreningen underrättas och anteck-

nar att bostadsrätten är pantsatt. Det åligger styrelsen enligt 9 kap. 10 § BRL att 

föra register över pantsättningar. En köpare måste dock kontakta bostadsrättsför-

eningen för att informera sig om vilka panträttsättningar som gäller för bostadsrät-

ten. Detta är inte särskilt besvärlig. En okänd panträtt kan leda till stora kostnader 

för köparen. Att köparen har en undersökningsplikt vad gäller panträttsättning kan 

då tyckas skälig då det ofta rör sig om betydande värden. Mer omfattande bör 

dock säljarens upplysningsplikt vara då denne måste antas ha kännedom om alla 

pantsättningar som han/hon har gjort. En upplysningsplikt kan här anses särskilt 

motiverad då det kan vara svårt för en köpare att informera sig om pantsättningar 

om styrelsen brister i sin notering av dessa. Pantsättning av ägarlägenheter sker 

genom att fastighetsägaren tar ur pantbrev i fastigheten och använder panten som 

säkerhet. När ett pantbrev utfärdas antecknas det i fastighetsregistret. För en kö-

pare som undersöker fastighetsregistret framgår det alltså om fastigheten kan vara 

pantsatt. Registret säger dock inget om huruvida fastigheten de facto är pantsatt. 

Det är viktigt för en köpare av ägarlägenhet att undersöka var alla pantbrev befin-

ner sig, om dessa är fysiska, eller vem som är antecknad på det digitala pantbre-

vet. Säljaren bör rimligen vara medveten om alla pantsättningar som skett och där-

för ha en upplysningsplikt. Skillnaden mellan egendomslagen är att köparens möj-

lighet att garantera sig fullständig information är större vid köp av ägarlägenhet. 

Det kan därför tyckas att undersökningsplikten borde vara lika omfattande i båda 

fallen, även om en köpare av ägarlägenhet har en mer omfattande undersöknings-

plikt än en köpare av bostadsrätt. Vad gäller säljarens upplysningsplikt torde det 

vara motiverat att denna är mer omfattande vid försäljning av bostadsrätt för att 

skapa en bättre balans mellan parterna vad gäller tillgången till information. Här 

gäller dock att upplysningsplikten för en bostad som kan vara pantsatt, i befintligt 

skick, är likartad. Då det kan finnas svårigheter med att genomföra undersök-

ningsplikten som köpare av bostadsrätt bör rimligen säljarens bristande upplys-

ningar läka köparens bristfälliga undersökning, såsom i ägarlägenhetsfallet. En så-

dan ordning torde vara direkt olämplig vid försäljning av ägarlägenhet då köparen 

enkelt kan få information genom ett gravationsbevis.  

 

Vad gäller beskattning av fastigheter, kommunal fastighetsavgift, återkommer frå-

gan om effekterna av föreningens dåliga ställning. Initialt bör dock anmärkas på 
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att bostadsrättsföreningen har att betala avgiften för hela fastigheten som före-

ningen äger medan vid ägarlägenhet ägaren svarar för den avgiften som belöper 

på dennes egendom. Det finns alltså risk att bostadsrättsinnehavaren kan lida 

skada pga. misskötsel av föreningens ekonomi. 

 

  

4.1. Bostadens inre skick 
 

Ägarlägenheter och bostadsrättslägenheter i flerbostadshus finns i regel i en 

huskropp som inte tillhör den enskilda rättighetshavaren, bostadsägaren. För att de 

anläggningar som finns utanför bostadsutrymmet och de gemensamma ytorna ska 

förvaltas på rätt sätt finns det för det ändamålet en förening med särskild uppgift 

att förvalta dessa. Ägarlägenheten blir vid fastighetsbildningen kopplade till en 

samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening medan vid bostadsrätt, en 

bostadsrättsförening äger hela huset och förvaltar det i den utsträckning som detta 

inte åligger den enskilda medlemmen. Vad gäller ägarlägenhet ansvarar fastig-

hetsägaren för sådant som ryms inom ägarlägenheten. En eventuell köpare får 

kontrollera fastighetsregistret för att bilda sig en uppfattning om vad som ingår i 

fastigheten. Det som enligt fastighetsregistret tillhör fastigheten har ägaren ansva-

ret att förvalta. Det innebär inte att ägarlägenhetsinnehavaren har något ansvar 

gentemot någon annan att sköta bostaden. Köparen bör därför vara medveten om 

att säljaren har kunnat vidta åtgärder på sådant som ryms i fastigheten. Bostads-

rättsinnehavaren kan på samma sätt vidta åtgärder på det som denne har rätt och 

skyldighet att åtgärda. Detta är dock mer begränsat än vad som gäller för ägarlä-

genhet. 7 kap. 7 § BRL förhindrar bostadsrättsinnehavaren från att egenhändigt 

göra ingrepp i t.ex. bärande konstruktioner och vattenledningar såvida inte före-

ningens styrelse godkänt detta.138 Att styrelsen har ett intresse i att begränsa skada 

på fastigheten och annan lägenhet, kan ses som en tillförsäkran om att sådant ar-

bete utförts med viss kvalité. En köpare av en bostadsrätt, där en tidigare ägare 

vidtagit en ej tillståndspliktig åtgärd, kan bli ansvarig att åtgärda felet eller riskera 

att förlora nyttjanderätten.139 Grannelagsrättsliga frågor kan också tänkas komma 

att aktualiseras. En innehavare av en ägarlägenhet har också ett visst miljörättsligt 

                                                 
138 En uttömmande lista av vad som ska åligga bostadsrättsinnehavare och förening finns ej. Se härom HD:s dom 

i mål Ö 3206-13. 
139 Julius (2009), s. 189. 
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ansvar. Rättsföljden vid handlande i strid mot grannelagsrätten varierar på så sätt 

att en bostadsrättsinnehavare kan få nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad, 7 

kap. 18 § BRL, medan en ägarlägenhetsägare kan föreläggas mot vite att upphöra 

med störningen.140 Vad gäller bostadens inre skick kan konstateras att bostads-

rättsinnehavaren tar större risker om bostaden avviker från dennes förväntningar. 

Då de eventuella åtgärder som kan tänkas vidtas, i efterhand, mot en köpare är så-

dana som precis nämnts.  

 

4.2. Ägarens risk på grund av föreningens ställning. 
Den enskilde ägaren kan lida skada på grund av att föreningens ekonomiska ställ-

ning. Den individuella ägaren kan lida men av sin egna ekonomiskt dåliga ställ-

ning, sådana situationer är helt under den enskildes kontroll varför de inte behand-

las här. En dåligt förvaltad förening kan behöva eller behöver förändra styrelsens 

sammansättning för att lösa problem i beslutsordningen eller tillskott av kapital 

för att lösa föreningens ekonomiska problem.  

 

Vilken effekt kan föreningens dåliga ekonomi få för den enskilde? En bostads-

rättsförening har rätt att ta ut vissa avgifter från medlemmarna. Dessa framgår av 

7 kap. 14 § BRL. Det är denna insats och årsavgift som huvudsakligen påverkar 

medlemmarna. Genom avgifterna finansieras den verksamheten som föreningen 

bedriver. Den kan, om stora utgifter för t.ex. renovering behöver erläggas, ta upp 

lån för att finansiera verksamheten. Det finns inte några direkta regler för när en 

förening får lånefinansiera sin verksamhet. En bostadsrättsförening som hamnar i 

ekonomiska svårigheter kan ta ut mer av de medel som står till förfogande. För det 

fall föreningen inte kan lösa de ekonomiska svårigheterna genom att ta ut högre 

avgifter eller om situationen är så allvarlig att föreningsstämman, enligt 11 kap. 1 

§ lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:66)141 [cit. LEF], eller dess borge-

närer ansöker om likvidation av föreningen riskerar bostadsrättsinnehavaren att 

förlora sin bostadsrätt och få se den omvandlad till hyresrätt, 7 kap. 33 § BRL. 

Föreningen är i sådant fall skyldig att betala skälig ersättning men det bör i sam-

manhanget noteras att föreningen endast har tillgångar anskaffade genom insatser 

och årsavgifter. I fall överstiger priset på bostadsrätten den insats som erlagt med 

                                                 
140 SOU 2014:33, s. 120. 
141 Senast omtryckt SFS 2014:840. 
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mångdubbla värdet. Föreningens ekonomiska ställning kan alltså komma att på-

verka köparen av bostadsrätten negativt.  

 

Vad gäller ägarlägenheter finns en förening med ansvar för den övergripande för-

valtningen av gemensamma angelägenheter. Ägarlägenheten är kopplad till em 

samfällighetsförening genom ett förrättningsbeslut av lantmäteriet om samfällig-

het enligt FBL. På samma sätt som en bostadsrättsförening kan samfällighetsför-

eningen ta upp lån för att finansiera verksamheten, 17 § lagen om förvaltning av 

samfälligheter (SFS 1973:1150)142 [cit. SFL]. För att finansiera verksamheten 

äger samfällighetsföreningen rätt att ta ut ersättning av fastigheterna kopplade till 

föreningen genom uttaxering, 40 § SFL. Problemen som kan tänkas uppkomma i 

en samfällighetsförening är de samma som i en bostadsrättsförening såsom pro-

blem med beslutsfattande eller ekonomin. För att komma till rätta med ekono-

miska problem måste föreningen uttaxera medlemmarna eller ta upp lån. En skill-

nad i förhållande till bostadsrättsföreningen är att en samfällighetsförening inte 

kan försättas i konkurs utan kan bli tvungen att upplösas om det inte går att sköta 

förvaltningen. För att lösa upp en samfällighetsförening måste skulderna regleras. 

Föreningen måste alltså, i slutändan, genom uttaxering lösa sina ekonomiska pro-

blem. Det finns således ingen risk att genom föreningens dåliga ekonomiska ställ-

ning att innehavaren kan förlora ägarlägenheten, även om föreningens dåliga eko-

nomiska ställning kan tänkas försämra ägarlägenhetens värde.  

 

Om den enskilde inte kan betala avgifterna, till bostadsrättsföreningen, eller uttax-

eringen till samfällighetsföreningen, uppkommer frågan vad som händer med den 

enskildes rätt. För bostadsrätt har föreningen, enligt 7 kap. 16 a § BRL, panträtt i 

bostadsrätten. Det innebär att föreningen kan få till stånd en exekutiv försäljning 

av bostadsrätten för det fall att medlemmen inte erlägger avgift. En innehavare av 

ägarlägenhet skyldig att betala uttaxeringen till samfällighetsföreningen. Om inne-

havaren inte kan att betala kan driva in fordran genom utmätning. Skillnaden mel-

lan egendomsslagen är inte rätten att ta ut avgifter utan panträtten i egendomen. 

Detta innebär att risken är större för en bostadsrättsinnehavare att förlora sin bo-

stad än för en ägarlägenhetsinnehavaren.  

                                                 
142 Senast omtryckt SFS 2015:374. 
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Även om ägaren riskerar att bli av med sin bostad för att betala föreningens avgif-

ter framstår bostadsrättsföreningens eventuella konkurs som mest riskfylld för 

ägaren, att genom förenings beslut förlora bostaden. Detta ska också ställas i relat-

ion till hur ekonomiskt riskabel den verksamhet som drivs i föreningarna är. En 

bostadsrättsförening har tagit upp lån för att köpa fastigheten från en tidigare 

ägare, och därefter tagit in pengar genom insatser. Resultatet brukar inte gå jämt 

ut, utan föreningarna har ofta kvar lån motsvarande hälften av fastighetens värde. 

En samfällighetsförening, å andra sidan, brukar inte ta upp lån. Den brukar finan-

sieras med hjälp av uttaxeringar hos medlemmarna varför den ekonomiska för-

valtningen i samfälligheter är mindre riskabel än vad gäller bostadsrättsför-

ening.143 

 

Köparens undersökningsplikt vad gäller föreningens ekonomiska ställning, och i 

förlängningen risken att förlora bostaden, har inte ställts på sin spets i praxis. En 

köpare av en fastighet har med all sannolikhet en skyldighet att undersöka såväl 

gemensamhetsanläggningen som vilken nivå uttaxeringen historiskt har legat på. 

En sådan undersökning kommer att ge köparen en uppfattning om framtida kost-

nader. En säljare som ej varit ansvarig för förvaltningen har sannolikt inte någon 

upplysningsplikt utöver det som har diskuterats vid föreningens möten, om sälja-

ren har anledning att tro att det har betydelse för köparen, såsom diskussioner om 

eventuell höjning av uttaxeringen. Ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare 

kan här framstå som lämplig. Undersökningsplikten vid köp av bostadsrätter är 

mer osäker. Klart torde vara att en köpare har en skyldighet att ta reda på årsavgif-

ten. I övrigt ska säljarens anmodan vara det som styr köparens undersökning. En 

undersökningsplikt av bostaden tycks ha etablerats i praxis genom att tillhanda-

hålla visning inför försäljningen. Vad som gäller därvid om föreningens ekono-

miska ställning? Tillhandahåller säljaren en årsredovisning åt köparen uppkom-

mer naturligtvis en undersökningsplikt däri, en slags tyst begäran. Om säljaren 

inte tillhandahåller eller uppmanar köparen att undersöka årsredovisningen finns 

det få argument för att köparen skulle ha en sådan skyldighet. Säljarens upplys-

ningsplikt kan nog inte anses sträcka sig längre än det som diskuterats vid möten 

inom föreningen, liksom fallet är vid ägarlägenhet. För det fall en bostadsrätt säljs 

                                                 
143 Samhällsbyggaren, ”Det är dyrare att bo i ägarlägenhet!”. 



58 

 

i befintligt skick föreligger sannolikt en undersökningsplikt även vad gäller räken-

skaperna.144 Till det kommer att ekonomiska sammanställningar ofta inte är sär-

skilt lättlästa och att föreningar kan ha anledning att frisera årsredovisningen, s.k. 

balansräkningskosmetika, för att öka värdet på medlemmarnas bostadsrätter. Även 

om köparen har en undersökningsplikt kan det knappast förväntas att denne ska 

förstå innebörden av vad som står i årsredovisningen. Köparen ska dock kunna 

förlita sig på att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.145  

 

 

 

 

 

  

                                                 
144 Hultmark (1992), s. 175. 
145 A.a., s. 173. 
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5. Slutsatser 
Uppsatsen har behandlat om köparens undersökningsplikt och säljarens upplys-

ningsplikt skiljer sig åt mellan de olika egendomsslagen. Analysen i avsnitt tre 

ovan visar att det finns betydliga skillnader mellan egendomslagen. Framställ-

ningens syfte har varit att framställa skillnaderna i ett perspektiv som innebär att 

dessa kan vara lämpliga om skillnader mellan egendomen motiverar det. Analysen 

i avsnitt fyra tyder på att bostadsrätten är en betydligt mer riskfylld investering än 

en ägarlägenhet. Avvikelser från köparens förväntning av bostadsrätten kan bli 

dyrbar för köparen. En att köpare av bostadsrätt löper större risk för avvikelser 

och köparen har en mer begränsad undersökningsplikt än vid köp av ägarlägenhet. 

En säljare av en bostadsrätt har en snävare upplysningsplikt, i vart fall ej mer om-

fattande, än vad som gäller ägarlägenhet. Att en säljare av ägarlägenhet ska ha en 

omfattande upplysningsplikt kan endast anses motiverat vad gäller bostadsutrym-

mets inre skick, där ägaren egenhändigt har vidtagit åtgärder, därutöver talar det 

mesta för att säljaren av en bostadsrätt kan förhindra fler avvikelser vad gäller kö-

parens förväntningar än vad säljaren av en ägarlägenhet kan.  

 

Vidare måste resoneras kring vad utgångspunkten i skyddet ska vara. Vid konsu-

mentköp är målet att minska den risk som köparen tar. I ett köp reglerat av köpla-

gen brukar man tala om kontrollansvar, vem som lättast kan förhindra ett fel. Bo-

stadsköp har traditionellt präglats av att lagstiftaren vill skydda säljaren, ett om-

sättningsintresse. Efter 1990-talets ändringar i 4 kap. 19 § JB, har dock en avväg-

ning mellan köpare och säljare gjorts som motiveras av billighet, en avvägning 

som liknar kontrollansvaret. Ska man lägga ett sådant perspektiv kan det konstate-

ras att köparen har svårare att få information, främst om ekonomin, vid köp av bo-

stadsrätt. Risken för avvikelser som påverkar köparen, och som denne inte upp-

täckt, är även större vid köp av bostadsrätt. Eftersom säljaren har lättare att skaffa 

information än köparen vad gäller båda egendomsslagen måste en mindre omfat-

tande undersökningsplikt vara motiverad vid köp av bostadsrätt för att på det sät-

tet skapa ett incitament för säljaren att redogöra för den informationen. Det finns 

dock lite som tyder på att säljaren har mer kunskap om en ägarlägenhet än om en-

bostadsrättslägenhet, varför den mer långtgående upplysningsplikten därför inte är 

motiverad. 
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5. Källförteckning. 
 

Offentligt tryck 
Prop. 1970:20             Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med för-

slag till jordabalk 
 

Prop. 1981/82:169 

 

med förslag till åtgärder för att främja över-

gång från hyresrätt till bostadsrätt m.m 

 

Prop. 1988/89:76          Ny köplag 

 

Prop. 2008/09:91      Ägarlägenheter 

 

Prop. 2013/14:142 

 

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. 

 

SOU 2014:33 

 

Från hyresrätt till ägarlägenhet 

 

Författningar 
SFS 1895:66 
 

Lag om registrerade föreningar för ekono-

misk verksamhet 

SFS 1915:218 

 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

SFS 1930:115 

 

Lagen (1930:115) om bostadsrättsföreningar 

SFS 1970:994 

 

Jordabalk  

 

SFS 1970:998 

 

Fastighetsbildningslag 

SFS 1973:1150 

 

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfäl-

ligheter 

SFS 1987:230 

 

Äktenskapsbalk 

SFS 1987:667  Lagen om ekonomiska föreningar 

 

SFS 1990:931 

 

Köplag 

SFS 1990:932 

 

Konsumentköplag 

SFS 1990:936 

 

Ändring till jordabalk (SFS 1970:994) 

SFS 1991:614 

 

Bostadsrättslag 

SFS 2009:183 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 

 

Övriga rättsakter 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wien, 1980) 

[CISG] 
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