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Sammanfattning  

Som den enda säkerhetsrätt som ger säljaren säkerhet i den sålda egendomen vid 

kreditförsäljning bör det vara av vikt att ägarförbehållsinstitutet erbjuder säljare ett effektivt 

sakrättsligt skydd. Genom etablerande av gällande rätt har jag dock funnit det svårt för säljare 

att med hjälp av ägarförbehållsinstitutet i praktiken erhålla ett skydd för sin fordran.  Det finns 

nämligen en risk utom säljarens kontroll för att förbehållet förlorar sin sakrättsliga verkan och 

inte står sig mot köparens borgenärer. Denna risk kommer att stå sig även om lösörekommitténs 

betänkande SOU 2015:18 blir en realitet, det vill säga vid en övergång till avtalsprincipen och 

ett instiftande av registerpanten. 

 

Trots att säljaren uppställt ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll kan förbehållsklausulen förlora 

sin sakrättsliga verkan genom köparens handlande. Köparen kan således utsläcka säljarens mot 

tredje man stående rätt i egendomen. För säljaren handlar det därmed i praktiken om att kunna 

bedöma risken för att köparen förfogar över egendomen på ett sätt som medför att 

ägarförbehållsklausulen förlorar sin sakrättsliga verkan. Säljaren har vidare väldigt liten 

möjlighet att påverka förlusten av det sakrättsliga skyddet. För att över huvud taget kunna 

skydda sin rätt krävs att säljaren har stor insyn i köparens verksamhet, något som inte kan anses 

vara en utgångspunkt vid normal omsättningsförsäljning. 

 

Att säljaren själv inte har kontroll över sin säkerhets fortsatta giltighet medför att 

ägarförbehållsinstitutet inte är en säkerhet som säljaren kan räkna med står sig i praktiken. Det 

utgör således en risk för säljaren att sälja på kredit utan annan säkerhet än ägarförehåll, detta 

trots att förbehållets syfte är att ge säljaren skydd mot köparens borgenärer. För att 

ägarförbehållet ska utgöra en mer pålitlig säkerhetsmetod för säljare bör lagstiftaren överväga 

att tillåta köparen bearbeta och vidaresälja det mot ägarförbehåll sålda lösöret utan att detta 

medför att säljaren står utan säkerhet. Sådant förfogande godkänns exempelvis i tysk rätt. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Det är av stor betydelse för marknadsekonomin att det finns möjlighet för företag att erhålla 

kredit. Eftersom leverantörskrediter står för en väsentlig del av den totala kreditgivningen i 

samhället är leverantörskrediter mycket viktiga för den svenska marknaden.1 För dessa krediter 

finns dock endast en säkerhetsrätt för säljaren att begagna sig av om denne önskar erhålla rätt i 

den egendom som försäljs. Denna säkerhetsrätt, ägarförbehåll, ger säljaren separationsrätt vid 

köparens konkurs eller utmätning, framför köparens övriga borgenärer. Eftersom leverantören 

(fortsättningsvis kallad säljaren) inte önskar stå utan säkerhet om köparen inte betalar enligt 

överenskommelse är användandet av ägarförbehåll idag en viktig säkerhetsmetod för säljare. 

 

Ägarförbehåll är erkända i alla EU-länder och används flitigt.2 Vid säljarens konkurs eller vid 

utmätning av den sålda egendomen har enligt svensk rättspraxis dock ofta visat sig att 

förbehållsklausulen inte tillerkänns sakrättslig verkan och att säljaren således inte har en mot 

tredje man stående rätt i egendomen. Fråga är därför om det svenska ägarförbehållet erbjuder 

ett adekvat skydd för säljaren, om ägarförbehållet är en säkerhetsrätt att räkna med i praktiken. 

Vad krävs egentligen för att en ägarförbehållsklausul ska tillerkännas sakrättslig verkan och ge 

säljaren skydd för sin kredit? 

 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att undersöka om ägarförbehållsinstitutet erbjuder säljare ett sakrättsligt 

skydd som har verkan i praktiken. Står sig ett sakrättsligt giltigt uppställt ägarförbehåll även 

efter uppställandet så att säljaren har separationsrätt till den sålda egendomen i köparens 

konkurs eller vid utmätning? Kommer rättsläget att förändras om SOU 2015:18 blir en realitet?  

 

Arbetet avser att skildra i vilka situationer ägarförbehållsinstitutet erbjuder säljare en rätt 

ståendes mot köparens borgenärer vid lösöresförsäljning på kredit, som inte berörs av 

konsumenträttslig reglering. Med denna skildring som underlag ämnar jag titta på hur en säljare 

kan utforma en ägarförbehållsklausul för att erhålla starkast möjliga skydd för sin fordran. Detta 

för att till sist kunna uttala mig kring huruvida ägarförbehållsinstitutet utgör en säkerhetsrätt 

                                                 
1 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 96 ff.  
2 Bar & Drobnig, The Interaction of Contract Law, s. 338. 



7 

 

som säljarens kreditfordran i praktiken skyddas av. För att ge läsaren perspektiv på det svenska 

ägarförbehållet avser jag vidare att mycket översiktligt redogöra för den tyska motsvarigheten 

till det svenska ägarförbehållet, Eigentumsvorbehalt. 

 

Förhoppningsvis ska detta arbete tjäna till ledning för den som funderar på att använda sig av 

det svenska ägarförbehållsinstitutet för att erhålla säkerhet för sin fordran vid kreditförsäljning 

av lösöre. Arbetet bör vidare vara av nytta som underlag för den som själv önskar utföra en 

jämförelse mellan det svenska ägarförbehållet och förbehåll i annan rättsordning eller för den 

som funderar kring ägarförbehållets framtid. 

 

1.3 Problemformulering 

Huvudfrågan för detta arbete är således om ägarförbehållsinstitutet erbjuder säljaren ett 

sakrättsligt skydd som har verkan i praktiken. 

 

För att uppnå ovannämnda syfte, och besvara ovannämnda fråga, ska följande utredas: 

i) Hur ser ägarförbehållet i svensk rätt ut idag? 

a. Vad krävs för att ett sakrättsligt giltigt förbehåll ska anses vara uppställt? 

b. Finns situationer där förbehållets sakrättsliga giltighet faller trots ursprunglig 

giltighet? 

c. Om risk för sakrättslig ogiltighet finns bland förutsättningarna och 

begränsningarna: kan förbehållsklausulen utformas på visst sätt för att minska 

denna risk? 

ii) Hur kommer ägarförbehållet att påverkas av en övergång till avtalsprincipen och ett 

instiftande av registerpant, i enighet med SOU 2015:18? 

iii) Hur ser det tyska Eigentumsvorbehalt ut? 

 

1.4 Metod och material 

Detta arbete redogör för, och problematiserar ur säljarens perspektiv kring, ägarförbehållets 

sakrättsliga giltighet vid kreditköp. Vid redogörelse för ägarförbehållets sakrättsliga giltighet 

och vid analys därav har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden.3 Jag har således 

                                                 
3 För mer om den rättsdogmatiska metoden och vetenskaplighet, se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap. 
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använt mig av de i svensk rätt formella rättskällorna4 för att fastställa gällande rätt, tolka 

rättsreglerna samt problematisera kring ägarförbehållet som skydd för leverantörskrediten. 

 

Det saknas i huvudsak lagstiftning som reglerar den sakrättsliga aspekten av ägarförbehållet 

och ledning får därför främst hämtas från övriga rättskällor. Lagstiftning och förarbeten har 

dock använts i den utsträckning dessa funnits vara relevanta för arbetet. De rättskällor som 

främst kommit att beaktas i detta arbete är praxis och doktrin. De rättsfall som redogörs för har 

antingen stor betydelse för rättsområdet eller belyser ämnet i övrigt. I den mån doktrin av äldre 

karaktär redogörs för har detta material bedömts vara viktigt för området. Jag har vidare gått 

utöver den rättsdogmatiska metoden och tittat på lösöreköpskommitténs betänkande SOU 

2015:18 samt vissa relevanta hovrättsavgöranden. 

 

Resultatet av denna undersökning har jag jämfört med hur rättsläget kommer att se ut vid en 

övergång till avtalsprincipen och ett instiftande av registerpant i enighet med SOU 2015:18. 

Även här har undersökningen företagits med användande av den rättsdogmatiska metoden, låt 

vara att det gäller en mer framåtblickande rättsdogmatisk metod. Med detta menas att jag har 

tittat på hur ägarförbehållet kommer att se ut om SOU 2015:18 blir en realitet. Jag har således 

inte tittat på rättsläget de lege ferenda, hur rätten bör vara. För att göra texten mer lättillgänglig 

för läsaren förutsätts att en förändring enligt SOU 2015:18 kommer att ske. 

 

För att sätta det svenska ägarförbehållet i visst perspektiv tittar jag även på det tyska 

ägarförbehållet. Detta eftersom det svenska ägarförbehållet ursprungligen är hämtat från den 

tyska rätten, både den svenska och tyska sakrätten har en grund i den romerska rätten, den tyska 

kreditmarknaden är välutvecklad samt att det föreligger betydande skillnader i omfattning 

mellan det svenska och tyska ägarförbehållet. För att låta fokus ligga kvar på den svenska rätten 

är utblicken till den tyska rätten dock högst översiktlig. Doktrin på svenska och engelska har 

använts som enda källa för den tyska rätten.5 Eftersom förändringar kan ha skett efter att dessa 

verk skrevs bör läsaren inte använda den tyska utblicken i detta arbete som vägledande vid 

brukande av tyskt Eigentumsvorbehalt. 

 

Vid jämförelse med ägarförbehållet i den tyska rättsordningen har jag använt mig av den 

komparativa metoden. Eftersom detta arbete, av tidsmässiga skäl, är begränsat till att endast 

                                                 
4 Se vidare Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 35 för de olika rättskällornas inbördes ordning. 
5 Se Bogdan, Komparativ rättskunskap, om att tysk rätt bör behandlas av tyskt skolade. 
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redogöra för en form av säkerhet på den svenska kreditmarknaden, ägarförbehåll, kommer inte 

heller att redogöras för andra tyska säkerhetsrätter än just det tyska Eigentumsvorbehalt. Av 

denna anledning kan knappast en komparativ studie företagas och jag har istället valt att 

fokusera på en mer överskådlig komparativ utblick. 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att titta på ägarförbehållets borgenärsskydd vid kreditköp mellan näringsidkare. Det 

innebär att jag inte kommer att behandla ägarförbehåll i konsumentrelationer och inte heller 

förbehållets omsättningsskydd. Vidare kommer rent obligationsrättsliga spörsmål inte att 

redogöras för om dessa inte har betydelse för ägarförbehållets sakrättsliga giltighet. 

 

Det ligger nära till hands att utöka studien och undersöka närliggande säkerhetsrätter för att 

föreslå ett effektivt sätt att erhålla säkerhet för fordran utanför den egendom som säljs. Vidare 

kan det vara av intresse att undersöka hur en eventuell förändring av ägarförbehållet skulle 

kunna se ut, att införa ett de lege ferenda perspektiv. Även en komparativ studie kan anses ligga 

nära detta arbete. Sådana utredningar ligger dock på grund av tidsbrist utanför denna uppsats. 

Jag kommer således inte att behandla gränsdragningsfrågor till andra säkerhetsrätter, alternativa 

säkerhetsrätter eller framtidsanalyser. Utöver den översiktliga tyska utblicken kommer andra 

rättsordningars motsvarighet till det svenska ägarförbehållet inte att behandlas. 

 

Arbetet avser kreditförsäljning av lösöre. Specialreglering för vissa speciella kategorier lösöre 

kommer dock inte att uppmärksammas. För den som söker vidare kunskap på exempelvis flyg- 

och sjörättens område hänvisas således till andra arbeten. 

 

1.6 Disposition 

Detta arbete är indelat i 5 kapitel. I det inledande kapitlet beskrivs det ämne som kommer att 

avhandlas, syftet med detta arbete, de frågor jag söker svar på, min arbetsmetod, använt 

material, avgränsningar, disposition samt beskrivningar och termer som kan vara nyttiga att ha 

förståelse för vid studerande av detta arbete. I kapitel 2 redogörs för förutsättningar för att ett 

ägarförbehåll ska finnas ha sakrättslig giltighet. I kapitel 3 redogörs vidare för vad som medför 

att en sakrättsligt giltig ägarförbehållsklausul frånkänns dess giltighet och inte längre har verkan 

mot tredje man. I kapitel 4 sammanfattar jag vad jag kommit fram till i min undersökning av 

gällande rätt och redogör för min slutsats vad gäller ägarförbehållet och det reella skydd 

ägarförbehållet ger säljaren. Arbetet avslutas med en källförteckning i kapitel 5. 
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De under problemformulering uppställda frågorna utreds löpande. Varje avsnitt under kapitel 2 

och 3, förutsättningar och begränsningar, inleds med etablerande av gällande svensk rätt. Först 

därefter kommer SOU 2015:18 och det tyska Eigentumsvorbehalt att redogöras för. Egen analys 

och egna kommentarer presenteras löpande genom respektive avsnitt. Syftet med detta är att ge 

läsaren ett bättre sammanhang vad gäller den mer analytiska aspekten av det svenska 

ägarförbehållet. Ingen tydlig avsnittsavgränsning finns således mellan etablerande av gällande 

rätt och mina egna åsikter. Eftersom studien syftar till att redogöra för just min syn på 

ägarförbehållets sakrättsliga giltighet är en klar skiljelinje mellan egna åsikter och gällande rätt 

inte möjlig att åstadkomma. Av texten bör dock kunna utläsas vad som är just mina egna åsikter. 

 

1.7 SOU 2015:18 och det tyska Eigentumsvorbehalt 

Detta arbete förutsätter att läsaren är väl inläst på SOU 2015:18. För att uppfriska läsarens 

minne kommer nedan en mycket översiktlig redogörelse för betänkandet. Vidare kommer 

redogöras för viktiga faktorer för att förstå det tyska Eigentumsvorbehalt. 

 

1.7.1 SOU 2015:18 

Under våren 2015 kom lösöreköpskommittén genom SOU 2015:18 med ett betänkande som 

förespråkar att Sverige vid lösöreköp överger den sakrättsliga traditionsprincipen till förmån 

för avtalsprincipen. Vidare föreslås ett instiftande av en hypotekarisk panträtt avseende lösöre, 

registerpant. Övriga föreslagna förändringar är inte relevanta för detta arbete och kommer inte 

att redogöras för. 

 

I och med en övergång till avtalsprincipen kommer tidpunkten för det sakrättsliga skyddets 

övergång på köparen att tidigareläggas. Under den nu rådande traditionsprincipen krävs att det 

sålda lösöret traderas till köparen för att köparen ska ha ett sakrättsligt skyddat anspråk på 

egendomen.6 Med avtalsprincipen uppkommer detta skydd istället i och med köpeavtalet, 

oberoende av besittning. Den avtalsprincip som föreslagits i betänkandet förutsätter för 

sakrättsligt skydd dels att köpeavtal ingåtts, dels att egendomen föremål för köpet 

individualiserats. Men individualisering menas att egendomen blivit märkt, avskild eller på 

annat sätt bestämts till det omfång att det går att avgöra exakt vilken egendom som omfattas av 

                                                 
6 I modern praxis har detta traditionskrav inte handlat om en reell besittningsövergång från säljare till köpare 

utan om att säljaren avskärs sin besittning, således ett rådighetsavskärande. Se SOU 2015:18 s. 65 ff. för 

redogörelse av praxis på området. 
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försäljningen. Sådan individualisering sker enligt betänkandet genom någon slags yttre 

manifestation, exempelvis genom ett e-postmeddelande eller anteckning i bokföringshandling, 

om vilken egendom som avses för vilken köpare.7 Är lösöret inte individualiserat uppkommer 

inget sakrättsligt skydd för köparen förrän individualisering sker, även om köpeavtal ingåtts. 

Denna reglering gäller även när lösöret ifråga befinner sig i tredje mans besittning. 

 

Ett instiftande av registerpant innebär att svensk rätt öppnar upp för en hypotekarisk panträtt i 

lösöre. För att kunna nyttja detta rättsinstitut måste pantsättaren vara näringsidkare. 

Betänkandet anger att lösöre ska kunna pantsättas genom registrering. Inget krav på att 

panthavaren ska ha egendomen i sin besittning, eller att pantsättaren ska ha avskurits rådigheten 

över lösöret, uppställs således. Den sakrättsliga verkan av pantsättningen inträder först efter att 

tre veckor förflutit från kungörande av registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Har 

utmätning hos pantsättaren skett, försätts denne i konkurs eller om offentligt ackord enligt lag 

(1996:764) om företagsrekonstruktion fastställs inom denna frist gives registerpanten ingen 

sakrättslig verkan. En sakrättsligt giltig registerpant ger borgenären förmånsrätt, i likhet med 

handpant, vid utmätning och konkurs. Vid handpant är panträtten gällande även mot senare 

förvärvare av egendomen oavsett ond eller god tro. Registerpanten föreslås dock inte gå lika 

långt. Betänkande anger att en ny förvärvare genom försäljning eller byte kan göra ett 

godtrosförvärv i likhet med regleringen i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Läsaren 

bör notera att lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man även 

fortsättningsvis kommer att omfatta lösöre i tredje mans besittning samt att ingen registrering 

kommer att behövas vid handpant. 

 

1.7.2 Den tyska rätten och Eigentumsvorbehalt 

Både Sverige och Tyskland är länder med hög omsättning av lösöre samt med många liknande 

säkerhetsmöjligheter. Vi kan därför utgå från att det behov som det svenska ägarförbehållet 

avser att tillgodose är likställt det behov som det tyska Eigentumsvorbehalt avser att fylla, trots 

att det institut som är aktuellt i den tyska rättsordningen inte alltid fullständigt motsvarar det 

svenska institutet ägarförbehåll eller ger exakt samma obeståndsrättsliga följder. 

 

                                                 
7 Se SOU 2015:18 s. 109 f. 
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Att fullständigt redogöra för det tyska ägarförbehållet är ett stort arbete som kräver mycket tid.8 

Detta kan därför inte göras inom ramen för detta arbete och en översiktlig komparativ utblick 

väntas istället för en komparativ studie. För att läsaren ska förstå den tyska rätten redogörs dock 

kort för vad som kan anses vara viktigt att veta vid studie av det tyska Eigentumsvorbehalt. 

 

1.7.2.1 Traditionsprincipen och sakrättsligt skydd 

I Tyskland råder precis som i dagslägets Sverige en traditionsprincip. Individualiserad egendom 

som lämnas kvar hos säljaren kan emellertid genom besittningsavtal skyddas mot säljarens 

borgenärer. Det innebär att köparen genom avtal kan erhålla sakrättsligt skydd i köpt men ej 

traderad egendom. 

 

Till skillnad från den svenska rätten kräver den tyska rätten för sakrättslig giltig överlåtelse att 

två avtal upprättas. Det ena avtalet avser den obligationsrättsliga verkan och det andra avtalet 

reglerar tradition av egendomen. Vidare är obligationsrätt och sakrätt är inte sammankopplade 

såsom i svensk rätt. Äganderätten är oberoende av det underliggande köpets giltighet. För 

sakrättslig giltighet fordras således inte att den underliggande obligationsrättsliga handlingen 

är giltig, till skillnad från i svensk rätt. 

 

1.7.2.2 Tyska säkerhetsrätter 

Både svensk och tysk sakrätt bygger på principen om numerus clausus, dvs. att det endast finns 

ett begränsat antal sakrätter. De tyska sakrätterna regleras i Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. De 

förekommande sakrätterna är äganderätt och begränsade sakrätter. Begränsade sakrätter delas 

vidare upp i säkerhetsrätter, nyttjanderätter och optionsrätter. De säkerhetsrätter som finns i lös 

egendom är handpanträtt och sakrättslig nyttjanderätt. Utan hinder av principen om numerus 

clausus har dock genom praxis och sedvana skapats oäkta säkerhetsrätter i lös egendom, 

däribland olika former av längre gående ägarförbehåll. 

 

Eftersom tysk rätt inte erbjuder någon hypotekarisk pant av lösöre används, precis som i svensk 

rätt, säkerhetsöverlåtelser i stor utsträckning. Tyska säkerhetsöverlåtelser kan till skillnad från 

i svensk rätt dock omfatta säljarens all nuvarande och framtida egendom. Säkerhetsöverlåtelser 

enligt tysk rätt liknar på så sätt till viss del även det svenska företagshypoteket, en konstruktion 

som inte finns i tysk rätt. 

                                                 
8 Se exempelvis Serick, Securities in movables in German law, s. 121 där Serick anger att han själv skrivit flera 

tusen sidor uppdelat på sex volymer för att försöka täcka området. 
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1.7.2.3 Eigentumsvorbehalt 

Tyska företag är idag väldigt underkapitaliserade och behovet av externt kapital är oerhört stor. 

För att företag ska kunna fortsätta att verka på marknaden med nyttjande av externt kapital 

krävs att näringsidkare som erbjuder försäljning på kredit erbjuds säkerhet. Det tyska 

ägarförbehållet är en sådan säkerhet och har således en oerhört viktig funktion i den tyska 

handeln. 

 

Med hjälp av ägarförbehåll, Eigentumsvorbehalt, ges säljaren rätt att häva köpet vid 

kontraktsbrott samt vid utebliven betalning. Det tyska ägarförbehållet anses innebära att 

äganderättens övergång på köparen uppskjuts till dess att full betalning sker, om inget annat är 

avtalat. Med detta menas dock att säljaren ges rätt att häva köpet och återtaga varan.9 

 

De olika tyska sakrätterna kräver för giltighet, som huvudregel, ett publicitetsskapande 

moment. Eigentumsvorbehalt har dock inget sådant moment för sin sakrättsliga giltighet.10 

Precis som i svensk rätt är det tyska ägarförbehållet således ett rättsinstitut som ger sakrättsligt 

skydd utan att publicitet åstadkoms.11 Att ett publicitetsskapande moment uteblir vid tyskt 

ägarförbehåll anses inte stå i vägen för säkerhetsrätten eller dess utveckling. Att köparens 

innehavda egendom är dennes egen och obelånad är inget en borgenär längre anses utgå ifrån.12  

 

Att notera är att det tyska ägarförbehållet i sig utgör flera olika typer av förbehåll som alla har 

till funktion att skydda säljaren mot köparens borgenärer. Ägarförbehållet kan vara enkelt, 

förlängt eller usträckt.13 Endast den enkla formen av ägarförbehåll finns reglerat i lag. Det är 

genom praxis och doktrin som det tyska ägarförbehållet och dess omfattning har vidgats sedan 

rättsinstitutets början.14 Olika former av ägarförbehåll kan avtalas om tillsammans. Detta ger 

dock inte säljaren dubbel säkerhet, utan snarare en längre gående säkerhet. 

 

 

                                                 
9 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 16. 
10 Bar & Drobnig, The Interaction of Contract Law, s. 338 samt Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande 

rättssystem, s. 17. 
11 Serick, Securities in movables in German law, s. 129. 
12 Serick, Securities in movables in German law, s. 79. 
13 Retention of Title, s. 51 f. 
14 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 16 samt Serick, Securities in movables in 

German law, s. 107. 
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Precis som i svensk rätt ger ägarförbehållet i regel säljaren separationsrätt i köparens konkurs. 

Detta gäller dock inte förlängda ägarförbehåll för bearbetning eller utsträckta ägarförbehåll där 

köpeskillingen för den på kredit sålda varan blivit betald. Dessa ger istället säljaren förmånsrätt 

i likhet med fastighetspanthavare, handpanthavare och andra borgenärer med anspråk på 

betalning ur viss egendom.15 

 

1.8 Terminologi 

Kärt barn har många namn, brukar det sägas. Att så är fallet med det rättsinstitut som är föremål 

för detta arbete är utom tvivel. Jag har valt att kalla det svenska förbehållet för ägarförbehåll. 

Lagstiftaren har i sin tur valt att kalla rättsinstitutet för återtaganderättsförbehåll. Utöver dessa 

termer hittar vi exempelvis äganderättsförbehåll, ägarrättsförbehåll, ägareförbehåll, 

återtagandeförbehåll och hävningsförbehåll. Alla dessa syftar till att redogöra för samma 

rättsinstitut. 

 

Jag har valt att använda mig av termen ägarförbehåll eftersom detta länge varit det vanliga i 

avtalspraxis.16 Begreppet ägarförbehåll syftar vidare i min mening till att belysa att säljaren till 

och med betalning av varan önskar behålla det sakrättsliga skydd som denne hade innan 

försäljning och tradition av varan.17 Jag anser inte denna term vara förbunden med den idag 

oriktiga föreställningen om att äganderätten hålls inne hos säljaren genom förbehållet. Oavsett 

vilket namn förbehållet går under handlar det om en hävningsrätt för säljaren om köparen inte 

erlägger betalning enligt överenskommelse.18 För lättläslighetens skull kommer jag att varva 

det valda begreppet med att använda mig av ord som klausulen och förbehållet. Det som avses 

här är således ägarförbehållsklausulen eller ägarförbehållet. I rättsfallsreferaten kommer jag 

vidare att använda mig av den terminologi som avgörande instans brukat. 

 

Det tyska ägarförbehållet, Eigentumsvorbehalt, kommer att benämnas Eigentumsvorbehalt 

eller ägarförbehållet. Av situationen kommer tydligt att framgå om det är det svenska eller tyska 

ägarförbehållet som avses. SOU 2015:18 går i sin tur under sin titel eller betänkandet. 

 

                                                 
15 Retention of Title, s. 53 samt Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 255. 
16 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 60. 
17 Se Henriksson, Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, s. 288. 
18 se Millqvist, Sakrättens grunder, s. 
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Nedan följer en kort beskrivning av vissa för detta arbete relevanta begrepp. Beskrivningarna 

av dessa är begränsade till vad som är väsentligt för detta arbete. 

 

Avbetalningsköp19 

En form av kreditköp. Betalningen erläggs i särskilda poster varav minst en ska erläggas efter 

leveransen. Varan är såld mot ägarförbehåll. 

 

Fast egendom20 

Fast egendom är jord. Jord är i sin tur indelad i fastigheter. 

 

Fastighet21 

En rättslig enhet med särskild registerbeteckning. Till fastighet räknas även allmänna 

fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. 

 

Fastighetstillbehör22 

Egendom som utgör tillbehör till fast egendom. Dessa delas upp i allmänna fastighetstillbehör, 

byggnadstillbehör och industritillbehör. Till allmänna fastighetstillbehör hör exempelvis 

byggnader, stängsel och träd, JB 2:1. Till byggnadstillbehör hör inredningsdetaljer såsom hiss 

och element, JB 2:2. Exempel på industritillbehör är för verksamheten avsedda maskiner som 

finns på en industrifastighet och inte faller inom kategorierna allmänt fastighetstillbehör eller 

byggnadstillbehör, JB 2:3. 

 

Kreditköp23 

Köp av vara när säljaren lämnar köparen anstånd med betalning, eller del därav. 

 

Lös egendom24 

All egendom som inte är fast egendom. Exempel på lös egendom är lösören, värdepapper, 

fordringar och byggnader på ofri grund. 

 

                                                 
19 Melin, Juridikens begrepp, s. 51. 
20 JB 1:1 samt Melin, Juridikens begrepp, s.140. 
21 JB 1:1-1:2 samt Melin, Juridikens begrepp, s.140. 
22 JB 2 kap. samt Melin, Juridikens begrepp s. 143. 
23 Melin, Juridikens begrepp s. 242 f. 
24 JB 1:1 motsatsvis samt Melin, Juridikens begrepp s. 265. 
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Lösöre25 

En kategori av lös egendom. Utgörs av lösa saker såsom möbler, kläder, smycken, 

transportmedel och kreatur. 

 

Separationsrätt26 

Rätt att skilja specifik egendom från gäldenärens tillgångar. Egendomen ingår ej i gäldenärens 

konkurs och kan inte utmätas. 

 

Specialitetsprincipen27 

Principen att föremål måste vara individuellt bestämt för att kunna vara föremål för bland annat 

äganderätt, panträtt och ägarförbehåll. 

 

Surrogation28 

Överflyttning av rättighet från ett objekt till det som trätt i dettas ställe. Det som träder i den 

ursprungliga egendomens ställe kallas surrogat. 

 

Ägarförbehåll29 

Förbehåll om rätt för säljaren att återta vara som sålts på kredit om betalning inte erläggs enligt 

överenskommelse. Således i praktiken en hävningsrätt. Ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll 

medför att säljaren har rätt till den sålda egendomen, till dess betalning erlagts, framför 

köparens borgenärer och tredje man i ond tro. 

  

                                                 
25 Melin, Juridikens begrepp s. 265. 
26 Melin, Juridikens begrepp s. 364. 
27 Bergström, Andersson, Håstad & Lindblom, Juridikens termer, s. 174. 
28 Melin, Juridikens begrepp, s. 389 f. 
29 Melin, Juridikens begrepp, s. 441 under ”återtagandeförbehåll”. 
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2. Förutsättningar för giltigt ägarförbehåll 

 

För att ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll ska anses ha stiftats uppställs vissa krav på 

ägarförbehållet. I detta avsnitt redogörs för dessa krav. Uppfylls de kriterier som redogörs för 

nedan anses således ägarförbehållet sakrättsligt verksamt. 

 

2.1 Form 

2.1.1 Det svenska ägarförbehållet 

Ägarförbehåll är en överenskommelse mellan avtalsparterna och kan således inte uppställas 

ensidigt av säljaren. Att ägarförbehållsinstitutet i regel uttrycks i termer som antyder att säljaren 

förbehållit sig rätt i egendomen ska därför förstås som att parterna kommit överens om att 

säljaren ska tillerkännas sådan rätt. Att en ägarförbehållsklausul inte kan uppställas ensidigt bör 

inte vara negativt för säljaren. Visserligen kan inte säljaren ensidigt bestämma att köpet ska 

omfattas av en förbehållsklausul men kravet på ömsesidighet medför att köparen vid giltigt 

stiftat ägarförbehåll uppmärksammas på att denne har att beakta säljarens rätt kopplad till den 

sålda varan till dess att köpeskillingen är betald. För att en köpare ska respektera säljarens 

ägarförbehåll och de förfogandebegränsningar som följer av förbehållsklausulen bör det vara 

av högsta relevans att köparen är medveten om att en ägarförbehållsklausul uppställts gällande 

egendomen. Är köparen inte medveten om förbehållsklausulens existens finns påtaglig risk för 

att denne genom förfogande över egendomen utsläcker klausulens verkan mot tredje man. Det 

är således med hänseende till skyddet för leverantörskrediten viktigt att köparen är väl 

införstådd med att ett ägarförbehåll uppställts för kreditköpet och att denne har att beakta de 

begränsningar i handlingsfriheten som detta medför. För det fall köparen inte vill att ett 

ägarförbehåll ska omfatta köpet, medan säljaren önskar använda sig av just ägarförbehåll, kan 

säljaren välja att inte sälja på kredit. 

 

Det finns inget krav på form för ägarförbehållets giltighet. Utevaron av formkrav innebär att en 

överenskommelse om att försäljning sker mot ägarförbehåll exempelvis kan ingås muntligen 

eller konkludent.30 

 

                                                 
30 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 133. 
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NJA 1971 s. 288: Ett mediabolag sålde en tv-apparat på avbetalning mot 

äganderättsförbehåll. På grund av fel i vara kom den försålda tv:n att inom en månad 

bytas ut mot en ny. Fråga uppstod sedermera om den icke-färdigbetalda tv:n kunde 

utmätas för köparens skulder. HD fann att det ursprungliga köpekontraktet inte var direkt 

tillämpligt på den nya tv:n. Parterna hade dock utgått från att samma avtalsvillkor skulle 

gälla även för utbytesvaran. Det ansågs därmed avtalat att en förbehållsklausul av samma 

lydelse skulle omfatta den nya apparaten. Tv:n kunde inte bli föremål för utmätning, men 

väl köparens rätt till denna tv. 

 

Fast än rättspraxis inte uppställer något formkrav för giltigt ägarförbehåll kan konstateras att 

det är förmånligt om överenskommelsen finns dokumenterad i händelse av tvist med tredje 

man. På detta vis undviker säljaren ytterligare arbete med att hävda sin rätt. Även om bevisning 

kan företes som visar att giltigt ägarförbehåll uppställts medför den extra bevisningen sannolikt 

ökade kostnader jämfört med om ägarförbehållet funnits tydligt dokumenterat. Vidare krävs för 

handräckning vid återtagande med hjälp av kronofogdemyndigheten att skriftlighet 

förekommer. Risken för att ägarförbehåll inte ska kunna göras gällande är således större vid 

odokumenterad överenskommelse än vid till exempel skriftlighet. 

 

Vanligen upptas ägarförbehållsklausulen i standardformulär eller allmänna 

leveransbestämmelser. För att en förbehållsklausul i sådant avtal ska få verkan mellan 

avtalsparterna krävs att förbehållsklausulen specifikt hänvisats till i det enskilda avtalet 

alternativt att köparen uppmärksammats på förbehållets förekomst på annat sätt. Ett 

ägarförbehåll kan vidare inte anses vara del av avtalet endast på grund av att det är sedvanligt 

med sådan klausul i viss bransch.31 Om tydlighet inte skulle krävas när ägarförbehållsklausuler 

stiftas i standardvillkor skulle det finnas utrymme att kringgå kravet på ömsesidig 

överenskommelse genom att diskret införa förbehållsklausul i standardavtal. Kravet på 

ömsesidighet anser jag, som ovan nämnt, är viktigt för att det skydd som ägarförbehållinstitutet 

avser att ge säljaren ska fungera i praktiken. Vet inte köparen att begränsningar i förfogande 

över egendomen är att beakta finns stor risk för att förbehållet inte står sig när det blir aktuellt 

att realisera säkerheten. 

 

                                                 
31 Se Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 627. 
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För att genom ägarförbehållsinstitutet uppnå sakrättsligt skydd vid kreditförsäljning krävs inte 

att någon speciell terminologi används. Det är den underliggande rättshandlingens reella 

innebörd som avgör om ett kreditköp ligger för handen samt om ett ägarförbehåll uppställts. Ett 

ägarförbehåll kan således benämnas med annan terminologi än den jag valt att använda mig av 

i detta arbete.32 

 

NJA 1975 s. 222: Säljaren sålde en bil på kredit med förbehåll om rätt att återta bilen om 

köpeskillingen inte erlades enligt överenskommelse. När köparen, innan denne betalat 

köpeskillingen, vidareförsålde bilen till tredje man uppstod fråga om förbehållets 

sakrättsliga verkan. HD konstaterade att ett förbehåll om rätt att återta bilen har till syfte 

att skydda säljaren vid utebliven betalning, precis som ett äganderättsförbehåll. Ett sådant 

förbehåll anses av detta skäl ha samma sakrättsliga verkan som ett äganderättsförbehåll. 

Säljaren hade rätt till bilen framför tredje man som inte iakttagit sådan aktsamhet att han 

befanns vara i god tro beträffande köparens rätt att sälja bilen. 

 

Oavsett val av terminologi är det viktigt att parterna är tydliga med att det som avses är att varan 

går tillbaka till säljaren om köpeskillingen inte erläggs enligt överenskommelse, eller att 

äganderätten kvarstår hos säljaren fram till att betalning erlagts.33 

 

2.1.2 Betänkandet 

Som i avsnitt 2.1.1 redogjorts för uppställs idag inget formkrav för giltigt förbehåll. Dock krävs 

partsavsikt och insikt för ägarförbehållets giltighet. Utevaron av formkrav och den 

ömsesidighet som krävs mellan parterna har sin utgångspunkt i avtalsrätten. En övergång till 

avtalsprincipen och ett instiftande av registerpanten påverkar inte de gällande reglerna kring 

avtals ingående. Därför påverkas inte heller utevaron av formkrav eller den partsavsikt och 

insikt som uppställs som förutsättning för giltigt ägarförbehåll. 

 

2.1.3 Eigentumsvorbehalt 

Även det tyska ägarförbehållet är giltigt oavsett form. Vidare gäller precis som i svensk rätt att 

förbehållsklausulen måste vara en del av parternas avtal. Huvudregeln är således att 

                                                 
32 Se avsnitt 1.8 om olika benämningar på förbehållet. 
33 Idag anses ett ägarförbehåll medföra en för säljaren giltig hävningsrätt. Att detta egentliga hävningsförbehåll 

beskrivs i termer av äganderätt är dock fullt accepterat. 
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ägarförbehållsklausulen inte kan vara ensidigt uppställd.34 Denna huvudregel om ömsesidigt 

godkännande för giltigt förbehåll upprätthålls dock inte lika strikt som i svensk rätt. 

 

Utgångspunkten är att ägarförbehållsklausuler upptagna i standardavtalsliknande 

konstruktioner måste göras till en del av parternas avtalsinnehåll för att bli giltiga. Detta sker 

genom att motparten uppmärksammas på att förbehållet kommer att vara en del av avtalet eller 

att ägarförbehållet uttryckligen hänvisas till i det enskilda avtalet. Även utan att så görs kan 

dock förbehåll i standardavtal, till skillnad från i svensk rätt, vinna giltighet om det anses utgöra 

branschsedvana att ägarförbehåll används eller om parterna i sina tidigare mellanhavanden med 

varandra använt sig av sådant förbehåll som åsyftas. Det enkla ägarförbehållet, einfacher 

Eigentumsvorbehalt, har dock sakrättslig giltighet även om ena avtalspartnern aldrig tidigare 

uppmärksammat bruket av förbehåll mellan parterna.35 

 

En överenskommelse om att ägarförbehåll ska gälla i avtalsförhållandet kräver ingen speciell 

formulering. Det är således liksom i svensk rätt den reella innebörden av överenskommelsen 

man ser till. Förbehållsklausulen får åsyftad verkan, förutsatt att kraven på denna uppfylls, när 

det går att utläsa vilken form av Eigentumsvorbehalt som avses.36 

 

2.1.4 Sammanfattning och jämförelse 

Inom både den svenska och tyska rätten gäller som huvudregel att ägarförbehållsklausuler ska 

vara ömsesidigt överenskomna. Vidare uppställer ingen av dessa rättsordningar något formkrav 

för klausulens giltighet. 

 

Den tyska rätten har dock betydande undantag från kravet på ömsesidighet. Ensidigt tillkomna 

förbehåll kan ges sakrättslig giltighet så länge de inte bestrids av säljaren innan tidpunkt för 

tradition. I tysk rätt kan vidare branschpraxis medföra att ägarförbehåll anses uppställt i 

affärsrelationen trots att detta ej diskuterats parterna emellan. Ett sådant tillvägagångssätt ligger 

långt ifrån den svenska rätten. Den svenska rätten intar vidare en mer restriktiv ställning till 

ägarförbehållsklausuler i standardavtal. Det handlar här om att båda parterna ska vara 

införstådda med vad som överenskommits. 

 

                                                 
34 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 110 f. 
35 Angående detta stycke se Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 112. 
36 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 110 f. 
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Det tyska rättssystemet förefaller enligt min mening se mer till säljarens rätt att få uppställa 

villkor för att erhålla säkerhet för sin fordran medan den svenska rätten intar en något mer 

gäldenärsvänlig inställning. Det innebär dock inte att säljaren inte tas hänsyn till i svensk rätt 

eftersom kravet på ömsesidighet vid uppställande av ägarförbehållsklausuler inte begränsar 

säljarens skydd på något betydande sätt. Vill en köpare inte gå med på att uppställa en 

ägarförbehållsklausul avseende kreditköpet är säljaren inte nödgad att genomföra försäljningen. 

Vidare undviks onödiga tvister om krav på tydlighet uppställs redan från början. Säljarens 

sakrättsliga skydd påverkas inte negativt för att denne inte ensidigt kan uppställa villkor om 

ägarförbehåll. 

 

I huvudsak intar den svenska och tyska rätten således samma ståndpunkt gällande 

ägarförbehållsklausuler stiftande, även om den tyska rätten har ett mer generöst sätt att se på 

säljarens möjlighet att ensidigt stifta ägarförbehållsklausuler. Den reglering som finns i den 

svenska rätten idag anser jag inte vara av sådan karaktär att den kan anses vara ett hinder för 

säljaren att sälja på kredit med användande av ägarförbehållsinstitutet. 

 

Betänkandet medför ingen förändring i denna fråga.  

  

2.2 Bestämt föremål 

 

2.2.1 Det svenska ägarförbehållet 

För ägarförbehållsklausulens sakrättsliga giltighet krävs att det framgår att säkerheten avser ett 

individuellt bestämt föremål. Detta är ett utflöde ur den specialitetsprincip som blev fastslagen 

i svensk rätt redan runt år 1910.37 Principen ger dels att lösöret måste vara individualiserat redan 

vid ägarförbehållets stiftande, dels att lösöret måste behålla sin identitet så länge den i avtalet 

uppställda förbehållsklausulen avser att gälla, det vill säga till dess att den fordran som 

klausulen utgör säkerhet för är betald. Nedan behandlas kravet på individualisering vid 

ägarförbehållets stiftande. Kravet på att individualiseringen ska upprätthållas även efter detta 

skede behandlas i avsnitt 3.5. 

 

Det individualiseringskrav som specialitetsprincipen medför innebär att endast bestämt lösöre 

kan bli föremål för ägarförbehåll. Med bestämt lösöre menas att egendomen som är föremål för 

                                                 
37 Persson, Förbehållsklausuler, s. 490, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 631. 
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säkerhet måste vara bestämd på ett sådant sätt att det går att utläsa just vilken egendom som 

avses. Med ledning av avtalet ska det således gå att förstå vilken specifik egendom som avses, 

inte bara att det är en vara av viss sort. Egendom som enbart är bestämd till art, kvantitet eller 

värde uppfyller med andra ord inte detta rekvisit på individualisering och medför att ett 

sakrättsligt giltigt ägarförbehåll inte är för handen.38 Att lösöret ska vara identifierat vid 

överenskommelse om ägarförbehåll bör inte vara betungande för säljaren. Det extra arbete som 

identifieringen medför kan inte anses vara av större karaktär i och med att varan ändå till viss 

del specificeras med anledning av försäljningen. Lösöre som endast är till art, kvantitet eller 

värde bestämd går ofta att precist bestämmas och efter detta bli föremål för ägarförbehåll. 

Handlar det exempelvis om viss mängd olja kan denna mängd avskiljas från annan genom att 

den sålda mängden förvaras i egen tunna avsides annan olja. Att krav ställs på individualisering 

redan vid förbehållsklausulens uppställande kan således inte anses påverka säljarens möjlighet 

att använda sig av ägarförbehåll i negativ bemärkelse. Vidare finns andra säkerhetsrätter såsom 

företagshypotek och borgen för egendom som inte kan individualiseras på grund av dess 

fungibla eller växande karaktär. Faktumet att egendomen ska gå att identifiera redan från 

ägarförbehållets stiftande bör även försvåra skentransaktioner såsom efterhandskonstruktioner. 

Egendomen kan således inte bytas ut mot annan för att fredas i en obeståndssituation. 

 

Inget direkt krav på form finns gällande individualiseringen. Individualiseringen bör dock 

finnas upptagen skriftligt eller dokumenteras på annat sätt. Finns identifieringen inte 

dokumenterad måste bevisning företes vid realisering av säkerheten. En icke dokumenterad 

individualisering av egendomen medför i regel större beviskostnader och är inte att föredra. För 

att på bästa sätt stärka kopplingen mellan ägarförbehåll, säljarens fordran och det sålda lösöret 

bör säljaren individualisera varan genom att märka denna på samma sätt i köpeavtal, 

förbehållsklausul och på den fysiska varan. Vidare bör säljaren be köparen märka de betalningar 

denne gör på varan på samma sätt. Detta kan exempelvis ske genom angivande av visst OCR-

nummer kopplat till avtal, förbehåll eller den fysiska varan. På detta vis är kopplingen stark till 

den specifika egendomen och varan tydligt individualiserad. 

 

För att lösöre som är föremål för sakrättsligt giltigt ägarförbehåll ska behålla sin 

individualisering under avtalstiden har säljaren att se till att försäljningsvaran är identifierad på 

ett tydligt, unikt och permanent sätt redan vid förbehållsklausulens stiftande. Märkningen bör 

                                                 
38 Persson, Förbehållsklausuler, s. 490, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 631, Undén, Svensk sakrätt i 

lös egendom, s. 103. 
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vara unik inte bara i relation till säljarens varor av samma slag utan även i förhållande till varor 

hos köparen som kan sammanblandas med lösöret ifråga. Detta för att varan ska gå att 

identifiera från tillfälle för överenskommelse om ägarförbehåll till tillfälle för realiserande av 

säkerheten. Är märkningen inte unik och skiljer sig från andra märkningar av liknande varor 

finns risk för att specialitetsprincipens krav på individualisering inte uppfylls. 

 

En till kravet på bestämt föremål närliggande fråga är om avkastning från den sålda egendomen 

kan omfattas av ägarförbehållsklausulen. I praxis har uppmärksammats huruvida 

ägarförbehållsklausul avseende sålt moderdjur även omfattar efter försäljning fallet avelsdjur. 

Möjligen kan ur denna praxis utläsas att avelsdjuret kan omfattas av förbehållsklausulen om 

moderdjuret redan var dräktigt vid försäljningstillfället.39 Ingen säker slutsats kan dock dras 

och ingen klarhet har heller givits i fråga om ägarförbehållsklausuler kan säkra annan 

avkastning än avelsdjur. Att avkastning inte skulle omfattas av ägarförbehållsklausulen 

påverkar sannolikt inte de flesta säljare i någon större bemärkelse. Fråga är dock hur detta 

påverkar säljare till egendom som bringar avkastning av större värde. Det oklara rättsläget 

medför att säljaren tar en stor risk om denne avser att erhålla säkerhet i avkastning och använder 

sig av ägarförbehåll. 

 

2.2.2 Betänkandet 

Som i avsnitt 2.2.1 redogjorts för gäller idag att egendom som omfattas av ägarförbehåll måste 

vara bestämd och individualiserad för att förbehållet ska ges sakrättslig verkan. I och med en 

övergång till avtalsprincipen underbyggs denna individualisering möjligen ytterligare. 

 

För giltigt sakrättsligt skydd enligt avtalsprincipen har betänkandet föreslagit dels att avtal ska 

ha stiftats, dels att egendomen ska vara specificerad. Det innebär således att köparen får 

sakrättsligt skydd för sitt förvärv först när egendomen specificeras även om överenskommelse 

om försäljning redan har träffats. Denna specificering måste anses ligga nära det 

individualiseringskrav som idag finns uppställt för giltigt ägarförbehåll. Det innebär således att 

individualiseringen för giltigt ägarförbehåll ligger mycket nära specificering enligt 

avtalsprincipen. 

 

                                                 
39 Persson, Förbehållsklausuler, s. 520 ff., se även Schmidt, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, s. 151 ff. 
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Ingen egentlig förändring kommer således med en övergång till avtalsprincipen. Det knyts dock 

ett starkare band mellan sakrättsligt giltigt avtal och uppställande av förbehåll. Det kommer 

även framöver att krävas, på samma vis som idag, att man kan etablera vilken egendom som 

omfattas av ägarförbehållet. 

 

Idag är det osäkert om avkastning till det sålda lösöret kan omfattas av ägarförbehåll. Vad gäller 

avkastning kan jag inte se att betänkandet medför någon förändring. Avtalsprincipen i sig 

kommer inte att ge klarhet kring om avkastning kan säkras genom ägarförbehåll. 

 

2.2.3 Eigentumsvorbehalt 

Även den tyska rätten ställer krav på att egendomen ska vara bestämd för att kunna omfattas av 

Eigentumsvorbehalt. Den tyska principen är dock inte lika omfattande som den i svensk rätt. 

Att tala om en specialitetsprincip liknande den i Sverige vore därmed att gå för långt. 

 

Som huvudregel gäller visserligen, precis som i svensk rätt, att föremålet för klausulen ska vara 

klart bestämt. Giltigt ägarförbehåll kan dock åstadkommas i fungibel egendom, exempelvis helt 

varulager.40 Även avkastning kan bli föremål för säkerhet. Sakrättsligt gäller att 

avkomman/avkastningen eller särskilda beståndsdelar av ett föremål förblir säljarens egendom 

även när det ursprungliga föremålet och avkastningen/avkomman/beståndsdelen skiljs åt. 

Huvudregeln är att säljaren anses ha ett anspråk på all avkastning från den sålda varan, om 

realiserande av säkerheten blir ett faktum.41 I tysk rätt är det således möjligt att genom 

ägarförbehåll uppnå säkerhet i exempelvis avkomman till sålt djur. 

 

2.2.4 Sammanfattning och jämförelse 

Den svenska specialitetsprincipen uppställer tydliga krav på individualisering av egendom som 

omfattas av ägarförbehåll. Även tysk rätt uppställer ett identifieringskrav, om än mindre 

långtgående. I tysk rätt kan vidare avkastning säkras. Om så kan ske enligt svensk rätt är oklart. 

 

Det svenska och tyska ägarförbehållet har en gemensam kärna i specialitetsprincipens krav på 

identifiering. Det tyska förbehållet går emellertid längre än det svenska och det blir således 

möjligt att skaffa säkerhet i egendomsmassor med användande av ägarförbehåll. Jag kan dock 

varken se att den svenska identifieringen vid säkerhetens ingående är ett hinder för säljaren i 

                                                 
40 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 139. 
41 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 140. 
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sin kreditförsäljning eller ett hinder i dennes möjlighet att uppnå sakrättsligt skydd för sin 

fordran. Visserligen kan ägarförbehållsinstitutet användas i ytterligare omfång i den tyska 

rätten, men att så inte är fallet enlig det svenska förbehållet anser jag inte vara oförmånligt för 

säljaren. Det jag anser vara till nackdel för säljaren är ovissheten kring om avkastning kan 

säkras genom ett ägarförbehåll. Att avkastning ska kunna säkras, såsom exempelvis i tysk rätt, 

anser jag inte vara av större vikt för försäljare i allmänhet. Det vore dock önskvärt med ett 

klargörande av ägarförbehållets vidd så att säljare vet vilken risk de tar vid brukandet av en 

förbehållsklausul. 

 

I och med betänkandet kommer inga direkta förändringar på identifieringen eller möjligheten 

till säkerhet i avkastning. Vid en övergång till avtalsprincipen bör dock kravet på 

individualisering vid ägarförbehållets ingående få ett starkare stöd. Utan specificering 

uppkommer ingen sakrättsligt giltigt försäljning. Att en sakrättsligt giltig säkerhet kopplad till 

försäljningen skulle kunna uppstå utan att den underliggande rättshandlingen anses sakrättsligt 

giltig vore orimligt enligt svensk rätt. 

 

2.3 Tidpunkt 

 

2.3.1 Det svenska ägarförbehållet 

För sakrättsligt giltigt ägarförbehåll krävs idag att förbehållet avtalas om innan köparen får 

egendomen i sin besittning.42 Redan från slutet av 1800-taletsoch tidigt 1900-tal syntes rätten 

beakta denna tidpunkt som avgörande för om förbehållsklausulen skulle tillmätas giltighet. 

 

NJA 1899 s. 487: Säljaren sålde inventarier på kredit. Köparen gick i konkurs innan denne 

hunnit erlägga köpeskillingen. Säljaren hävdade separationsrätt till den sålda egendomen 

med anledning av en ägarförbehållsklausul uppställd i en mellan parterna upprättad 

skuldförbindelse. HD konstaterade att köpeavtalet blivit fullbordat i och med försäljning 

av inventarierna och tradition av dessa. Skuldförbindelsen med ägarförbehållsklausulen 

träffades först därefter. Förbehållet kunde därmed inte göras gällande mot tredje man. 

 

                                                 
42 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 96 ff. Se även KöpL 54 § 4 st. där det stadgas att säljaren endast har 

hävningsrätt om detta överenskommits mellan parterna innan varan kommit i köparens besittning. 



27 

 

NJA 1923 s. 755: En jordägare hade till en arrendator sålt jordbruksinventarier på kredit. 

Inget äganderättsförbehåll hade stiftats vid tradition av varorna. När arrendatorn inte 

erlade betalning enligt överenskommelse bestämde parterna att vissa inventarier skulle 

gå åter. Arrendatorn gick dock i konkurs innan tradition av varorna skett tillbaka till 

jordägaren. HD konstaterade att det handlade om ett kreditköp utan stiftat 

äganderättsförbehåll. Överenskommelsen om återgång av inventarierna ansågs därmed 

innebära att arrendatorn överlåtit äganderätten tillbaka till jordägaren. För sakrättsligt 

skydd krävs dock tradition eller registrering enligt lösöreköplagen, LkL43. Varken 

tradition eller registrering hade skett. Jordägaren hade därmed inte en säkerhet i 

egendomen som stod sig mot arrendatorns borgenärer. 

 

Under åren har kravet på ägarförbehållets stiftande innan lösörets besittningsövergång 

motiveras med att förbehållsklausulen får viss publicitet enär något sakrättsligt moment i övrigt 

inte krävs för förbehållets giltighet. Vidare minskas möjligheten till skentransaktioner eftersom 

giltigt förbehåll inte kan stiftas efter att köparen erhållit sakrättsligt skydd för sitt förvärv.44 

 

För att utröna huruvida en förbehållsklausul stiftats i rätt tid måste man således etablera när 

egendomen ska ha ansetts kommit i köparens besittning. Praxis och doktrin visar att det saknas 

ett enhetligt besittningsbegrepp som omfattar hela det sakrättsliga området. Ofta anses dock ett 

rådighetsavskärande för säljaren medföra att besittningen övergått från denne.45 

 

Att tradition av varan ska ske gäller dels som huvudregel för att sakrättsligt skydd för köpt 

egendom ska erhållas, dels som huvudregel för att säkerhetsrätter ska gälla mot tredje man. Att 

ägarförbehållsklausuler måste stiftas innan varan kommer i köparens besittning ter sig i och 

med den svenska traditionsprincipen naturligt. Efter tradition och besittningsövergång har 

köparen ett sakrättsligt skyddat anspråk. Önskar säljaren förhindra att köparen erhåller 

sakrättsligt skydd för sitt köp innan slutbetalning trots tradition måste parterna således uppställa 

ett ägarförbehåll. En överenskommelse om ägarförbehåll kan ingås även efter att köpeavtal 

ingåtts, så länge varan inte kommit i köparens besittning. 

 

                                                 
43 Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 
44 Persson, Förbehållsklausuler, s. 449. 
45 Se Henriksson, Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, s. 71 ff. 
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Ägarförbehållsklausuler kan vidare uppställas även för egendom som redan befinner sig i den 

blivande köparens besittning vid tillfälle för köpet. För detta krävs dock att egendomen finns 

hos köparen av annan anledningen än köpet ifråga. Den blivande köparen kan exempelvis haft 

nyttjanderätt och därmed besittning till egendomen innan parterna kommit överens om 

försäljning. Det handlar här om att köparen inte ska ha fått sitt förvärv sakrättsligt skyddat. För 

en sakrättsligt giltig ägarförbehållsklausul krävs således i dessa fall att förbehåll avtalas om vid 

köptillfället.46 Även i detta fall ter det sig logiskt att sakrättsligt giltigt ägarförbehåll inte ska 

kunna stiftas efter att sakrätten gått över på köparen. 

 

Om köparen har egendomen i sin besittning med anledning av köpet kan ägarförbehåll inte 

stiftas med sakrättslig verkan. I annat fall hade säljaren kunnat tradera varan till den blivande 

köparen för att därefter ingå avtal och stifta ägarförbehåll när det passar denne. Eftersom 

möjlighet finns för säljaren att hämta tillbaka egendom som redan finns i köparens besittning 

med anledning av köpet och därefter sälja egendomen mot ägarförbehåll har säljaren fortfarande 

en möjlighet att erhålla säkerhet i egendomen för sin fordran. För att använda ägarförbehåll som 

säkerhet måste således egendomen traderas tillbaka till säljaren, parterna avtala om en 

kreditförsäljning med ägarförbehåll och varan återigen traderas till köparen. 

 

2.3.2 Betänkandet 

Som ovan i avsnitt 2.3.1 redogjorts för har dagens reglering en stark koppling till den idag 

gällande traditionsprincipen. Dels ges klausulen viss publicitet när inget annat sakrättsligt 

moment uppställs, dels motverkar regleringen skenavtal eftersom ett sakrättsligt giltigt 

ägarförbehåll inte kan vara för handen efter att köparen gjort ett sakrättsligt giltigt förvärv. 

 

Eftersom det i betänkandet föreslås en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen 

uppkommer vissa förändringar för ägarförbehållet. Den föreslagna avtalsprincipen medför att 

tillfället för sakrättsligt skydd ändras till avtalets ingående samt specificering av lösöret ifråga. 

En besittningsövergång förlorar således sin betydelse för sakrättsligt skydd. Betänkandet bör 

därför innebära att en överenskommelse om ägarförbehåll inte kommer att kunna avtalas om 

efter ingånget köpeavtal med specificering av varan. För egendom som finns i säljarens 

besittning flyttas således tidpunkten fram till avtalstillfället med specificering. Vad gäller 

egendom som befinner sig i köparens besittning av annan anledning än det stundande 

                                                 
46 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
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köpeavtalet sker ingen förändring. Här kommer avtalet och specificeringen att vara det ledande, 

i stort som nu. 

 

Att frångå principen om att ägarförbehåll inte ska kunna stiftas efter att köparen erhållit 

sakrättsligt skydd för sitt förvärv skulle kunna möjliggöra skentransaktioner. Om dessa 

skentransaktioner skulle bli ett reellt problem är svårt att svara på. Eftersom utredningen i 

betänkandet fann att en övergång till avtalsprincipen inte medför risk för skentransaktioner när 

ingen besittningsövergång krävs för sakrättsligt giltigt avtal, bör inte heller möjligheten att stifta 

säkerhet på ett enkelt sätt vara ett problem. Möjligen kan man därför gå ännu längre och tillåta 

stiftande av ägarförbehåll även efter att köparen erhållit sakrättsligt skydd för förvärvet. Det 

vore dock att frångå syftet med skydd vid kreditförsäljning och kan till viss del medföra att 

vissa gäldenärer obehörigen gynnas framför andra i en förstående obeståndssituation. 

 

Betänkandet bör sammanfattningsvis medföra att sakrättsligt giltigt ägarförbehåll kan stiftas, 

oavsett i vems besittning egendomen befinner sig, och varför, fram till att avtal ingåtts och 

egendomen specificerats. Tidpunkten för giltigt stiftat ägarförbehåll läggs således tidigare. 

Trots att tidpunkten för stiftande av ägarförbehåll tidigareläggs kan detta inte anses påverka 

säljaren i någon vidare negativ bemärkelse eftersom säljaren ändå har att avtala om försäljning 

samt specificera egendomen för giltigt förbehåll. Eftersom specificeringen är en av säljaren 

ensidigt företagen handling kan säljaren välja att specificera egendomen först strax innan varan 

lämnar säljarens besittning och på så vis hindra att köparen erhåller sakrättsligt skydd långt 

tidigare än under traditionsprincipens regi. 

 

2.3.3 Eigentumsvorbehalt 

Enligt tysk rätt gäller precis som i svensk rätt att parterna måste stifta ägarförbehållsklausul 

senast vid tradition av varan. Vidare gäller precis som i svensk rätt att vara som köparen har i 

sin besittning med anledning av köpet inte kan bli föremål för ägarförbehåll utan vidare 

åtgärd.47  

 

Har egendomen traderats på grund av köpet kan man, för att stifta Eigentumsvorbehalt med 

sakrättslig verkan, upprätta nytt köp av varan där köparen säljer tillbaka varan till säljaren 

genom besittningsavtal. Tradition krävs således inte. Säljaren säljer sedan tillbaka egendomen 

                                                 
47 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 135. 
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till köparen, men nu med ett ägarförbehåll i avtalet. Frågan är dock om tysk rätt erkänner detta 

som en giltig besittningsöverlåtelse. 

 

2.3.4 Sammanfattning och jämförelse 

I Sverige kan en överenskommelse om ägarförbehåll ingås så länge varan inte kommit i 

köparens besittning på grund av köpet ifråga. För säljaren kan detta inte ses som en begränsning 

av skyddet vid kreditförsäljning. Regeln om tradition gäller dels det sakrättsliga skyddet för 

egendom vid köp, dels för huvuddelen av säkerhetsrätter i enighet med traditionsprincipen. Att 

så är fallet även vid ägarförbehåll ter sig naturligt för att sakrättsligt skydd ej ska bli något 

parterna sinsemellan ska kunna bestämma om med verkan för tredje man. Även den tyska rätten 

finner att ägarförbehållsklausulen måste stiftas innan köparen får varan i sin besittning. Trots 

att avtal kan stiftas om besittningsövergång i tysk rätt är rättsläget i princip detsamma i de båda 

länderna vad gäller tidpunkt för stiftande av ägarförbehållsklausul. 

 

Den förändring som avtalsprincipen för med sig för ägarförbehållet är inte av begränsande art. 

Visserligen förlorar säljaren sitt sakrättsliga anspråk på varan redan vid avtalets ingående och 

varans specificering, men i och med att denne stiftar ägarförbehåll bibehåller säljaren sin rätt i 

varan vid utebliven betalning. Säljaren har således fortfarande en tillgodosedd rätt. Vidare kan 

säljaren specificera egendomen i ett sent skede och på så vis hålla kvar det sakrättsliga skyddet 

hos sig i princip fram till samma tillfälle som under traditionsprincipen. 

  

2.4 Säljaren som kreditgivare och den säkerställda fordran 

 

2.4.1 Det svenska ägarförbehållet 

För att ett giltigt ägarförbehåll ska vara för hand krävs att det är säljaren som lämnar krediten 

för köpet.48 Att det måste vara säljaren som erbjuder krediten ter sig logiskt i och med att 

ägarförbehållet avser att ge säljaren säkerhet för den köpeskillingsfordran denne har. 

 

En ägarförbehållsklausul kan vidare endast göras gällande för köpeskillingen för det aktuella 

kreditköpet.49 Det handlar således om att erhålla säkerhet i den försålda varan för priset på 

varan. Eftersom det inte uppställs något krav på sakrättsligt moment för 

                                                 
48 Persson, Förbehållsklausuler, s. 523 f. 
49 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99. 
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ägarförbehållsklausulens giltighet har en begränsning av säkerheten ansetts påkallad.50 Med 

köpeskillingsfordran jämställs emellertid även andra fordringar som har ett direkt samband med 

köpet och lösöret ifråga.51 Dröjsmålsränta är en sådan godkänd fordran för vilken säljaren har 

säkerhet i det sålda varan. Denna begräsning till köpeskillingen och därmed sammanhängande 

fordringar har dock inte alltid varit självklar. När ägarförbehållet ansågs skydda just säljarens 

äganderätt till varan, till skillnad från den idag ledande uppfattningen om att säljaren förbehålls 

hävningsrätt, bedömdes finnas utrymme även för säkrande av andra fordringar.52 I motiven till 

1915 års avbetalningslag, lagen (1915:219) om avbetalningsköp, angavs att det bör finnas 

möjlighet att säkra även annan fordran än sådan som har med köpet att göra.53 Denna ståndpunkt 

bekräftades sedan i praxis. Därför var det vanligt att näringsidkare i sina allmänna formuleringar 

gjorde gällande att ägarförbehållet sträckte sig till andra, även framtida, fordringar.54 

 

NJA 1944 s. 184: En bil såldes på kredit mot äganderättsförbehåll. Bilen hade 

färdigbetalats när köparen gick i konkurs. Säljaren hävdade dock separationsrätt till bilen 

eftersom en äganderättsförbehållsklausul hade uppställts inte bara för köpeskillingen för 

bilen utan även för alla andra förbindelser mellan säljaren och köparen som uppstod fram 

till att bilen färdigbetalats. Säljaren hade fortfarande en fordran på köparen för en 

försträckning på 4000 kr. Majoriteten i HD ansåg att äganderättsförbehållet skulle ges 

sakrättslig giltighet även beträffande försträckningen. 

 

I och med 1953 års ändringar i avbetalningslagen infördes ett förbud mot kopplingsförbehåll.55 

Med förbud mot kopplingsförbehåll menas att andra fordringar än köpeskillingen och därmed 

sammanhängande fordringar inte får säkras genom uppställt ägarförbehåll. Avbetalningslagens 

regler avsåg den obligationsrättsliga giltigheten av klausulen men eftersom sakrättslig giltighet 

inte kan vara för hand utan obligationsrättslig giltighet sattes även stopp för säljarens rätt 

gentemot tredje man. De starkaste skälen för införande av förbud mot kopplingsförbehåll var 

att säljaren genom möjligheten att säkra andra fordringar gavs en oerhört stark ställning i 

relation till köparen samt att kopplingsförbehållet ansågs kunna skada kreditlivet och 

                                                 
50 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 637. 
51 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 65, Helander, Kreditsäkerhet i lös 

egendom, s. 637. 
52 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 638. 
53 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lag om avbetalningsköp 

m.m., Stockholm 1914, s. 201. 
54 Schmidt, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, s. 154 f. 
55 Se Prop. 1953:3 Förslag till lag angående ändring i lagen den 11 juni 1915 (nr. 219) om avbetalningsköp m.m. 
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omsättningen.56 Vidare har angetts att utmätning kan komma att försvåras om 

kopplingsförbehåll medges.57 Kopplingsförbehåll  anses också öppna upp för en sorts allmän 

panträtt av hypotekskaraktär.58 Den begränsning som förbudet mot kopplingsförbehåll 

medförde för ägarförbehållsklausulen vid kreditförsäljning står alltjämt.59 Det råder således ett 

förbud mot att genom ägarförbehåll säkra andra fordringar, innefattandes även andra krav 

säljaren har på köparen ifråga, än köpeskillingen och därmed sammanhängande fordringar.60 

 

Förbudet mot kopplingsförbehåll och kravet på att det är säljaren som lämnar krediten 

aktualiseras i situationer där låneköp förekommer. Med låneköp menas att betalningen för köpet 

mot ägarförbehåll helt eller delvis sker med ett belopp som köparen lånat av annan finansiär 

som samverkar med säljaren. Det handlar således om att säljaren säljer på kredit och får fullt 

betalt för köpet av köparen med medel som köparen uppburit av finansiären just för att betala 

köpet. Efter erhållen betalning överlåter säljaren köpekontraktet med ägarförbehållsklausulen 

till finansiären som säkerhet för lånet. Ofta, men inte alltid, anger ägarförbehållsklausulen att 

förbehållet ska vara giltigt fram till att köparen löst sitt lån hos finansiären. Vidare kan säljaren 

eller tredje man ha gått i borgen för finansiärens lån till köparen.61 I praxis har 

ägarförbehållsklausuler inte getts sakrättslig verkan för att säkra lån upptaget för att finansiera 

kreditköp. HD har i dessa fall underkänt förbehållets verkan med hänvisning till att förbehållet 

avsett att säkra annat än säljarens fordran för kreditförsäljningen eller att säljaren redan fått 

betalt för sin fordran. HD har stått fast vid denna sakrättsliga ogiltighet även när krediten, köpet 

och eventuellt borgensåtagande varit tätt sammanknutna.62 Det synes därför inte finnas något 

sätt att koppla ihop kredit, köp och borgensåtagande vid låneköp för att få 

ägarförbehållsklausulen gällande för annan fordran än den ursprungliga köpeskillingen.63 

 

NJA 1966 s. 350: Inventarier köptes på avbetalning mot äganderättsförbehåll. Köparen 

upptog för detta köp ett lån hos en bank och tredje man åtog sig borgensansvar för lånet. 

Köparen erlade hela köpeskillingen för inventarierna till säljaren. Säljaren överlät därefter 

                                                 
56 SOU 1950:42 s. 43 ff. 
57 Jmf. Prop 1953:3 s. 55 där det sägs att utmätning kan komma att försvåras 
58 SOU 1975:63 s. 197 där det sägs att avräkningsförbehåll och kopplingsförbehåll öppnar upp för en sorts 

allmän panträtt av hypotekskaraktär 
59 Persson, Förbehållsklausuler, s. 523, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 164 samt SOU 1988:63 s. 70. 
60 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 66. 
61 Persson, Förbehållsklausuler, s. 524 f. 
62 Hessler anger att förbehåll endast kan göras gällande vid verkliga avbetalningsköp, vilket inte är situationen 

vid låneköp, Hessler, Allmän sakrätt, s. 173. 
63 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 68. 



33 

 

alla sina rättigheter och skyldigheter enligt köpeavtalet på borgensmannen. 

Borgensmannen överlät vidare dessa på banken som senare kom att överlåta avtalet 

tillbaka på borgenensmannen. Köparen å sin sida ombildade sin rörelse till ett bolag och 

sålde inventarierna vidare till en fastighetsägare. Det bildade bolaget försattes i konkurs. 

Full amortering på lånet var ej erlagd och borgensmannen infriade sitt borgensåtagande. 

Borgensmannen vände sig mot fastighetsägaren och gjorde anspråk på köpeskillingen för 

försäljningen med hänvisning till att borgensmannen ägde åberopa äganderättsförbehållet 

eftersom den ursprunglige säljaren överlåtit sin rätt enligt kontraktet på denne. HD ansåg 

att ägarförbehållet inte var menat att ge säljaren säkerhet för hans fordran för 

lösöreförsäljningen utan avsåg att utgöra säkerhet för köparens fullgörande av 

låneförbindelsen. Lånet var upptaget i samband med köpet och det var förutsatt att 

gäldenären omedelbart skulle betala säljaren. Säljaren hade redan fått betalning för sin 

fordran och hade inte längre med stöd av äganderättsförbehållet en mot tredje man stående 

rätt till egendomen. 

  

NJA 1975 s. 198: Försäljning av en kviga skedde på avbetalning mot 

äganderättsförbehåll. För detta köp erhöll köparen lån av en centralkassa för 

jordbrukskredit. Säljaren åtog sig borgensansvar för lånet. Centralkassan erlade 

köpesumman direkt till säljaren. Fråga uppkom om ägarförbehållsklausulen stod hinder 

för utmätning av kvigan för köparens skulder gentemot tredje man. HD ansåg att säljaren 

fått fullt betalt för kvigan trots att säljaren gått i borgen för skulden. 

Äganderättsförbehållet kunde således inte göras gällande mot köparens borgenärer och 

utmätningen kunde fastställas. 

 

NJA 1980 s. 219: Ett bolag sålde en lastmaskin på kredit mot ägareförbehåll. Med 

säljarens godkännande sålde köparen innan slutbetalning maskinen vidare till tredje man. 

Tredje man övertog den ursprunglige köparens alla rättigheter och skyldigheter. Ett 

gäldenärsbyte skedde således. Köparen gick vidare i borgen för tredje mans skuld 

gentemot säljaren. Eftersom vidareförsäljningen till tredje man skedde på kredit ställde 

köparen för egen del upp ett ägareförbehåll, avseende tredje mans skuld till köparen, 

stadgat att gälla näst intill säljarens. Tredje man gick i konkurs varpå köparen infriade sitt 

borgensåtagande. Fråga uppkom kring det sekundära ägareförbehållets giltighet. HD 

fastställde att ett sekundärt ägareförbehåll som avser att säkra köparens egen fordran i 

regel bör godtas, i varje fall när det gäller omsättningstillgångar av betydande värde när 
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säljaren samtycker till vidareöverlåtelsen. Vad gäller köparens regressfordran på grund 

av det infriade borgensåtagandet ansåg HovR (HD prövade ej denna del) att köparen 

övertagit säljarens kvarstående villkorliga äganderätt till maskinen genom infriandet av 

borgensåtagandet. Sammantaget ansågs således säljarens säkerhet äga giltighet även mot 

tredje mannens borgenärer, och köparens sekundärt uppställda ägareförbehåll tillerkändes 

sakrättslig verkan. 

 

Det ter sig naturligt för den uppmärksamme att ifrågasätta vari skillnaden ligger mellan NJA 

1975 s. 198 och NJA 1980 s. 219. I 1975 års rättsfall försökte finansiären, för den bankkredit 

denna beviljat, göra ägarförbehållsklausulen gällande mot tredje man. HD fann att det här 

handlade om ett kopplingsförbehåll. I 1980 års rättsfall var det istället fråga om en ursprunglig 

säljare med en egentlig köpeskillingsfordran. Det var därmed inte fråga om ett 

kopplingsförbehåll och ägarförbehållet kunde göras gällande. 

 

Trots denna konsekventa praxis om ägarförbehållsklausulers ogiltighet för säkrande av annat 

än den ursprungliga köpeskillingsfordran godkändes förbehållsklausulen i SvJT 1966 rf s. 76. 

I doktrin kom att diskuteras hur detta kunde gå ihop med det ovan redogjorda rättsfallet NJA 

1966 s. 350. I båda målen yrkade borgensmännen på förbehållsklausulens giltighet avseende 

infriat borgensåtagande. 

 

SvJT 1966 rf s. 76: En skördetröska såldes på avbetalning mot ägarförbehåll genom 

inbyte av en gammal skördetröska och erläggande av överskjutande belopp i pengar. 

Betalningen skulle erläggas säljaren genom att köparen upptog lån hos en bank. Säljaren 

tillsammans med ytterligare en person ingick borgensansvar för lånet upptaget av köparen 

och säljaren fick genom lånet full betalning för köpeskillingen. Köparen försattes i 

konkurs innan lånet till banken var betalat och säljaren samt tredje man infriade sina 

borgensåtaganden. Säljaren yrkade på grund av infriat borgensåtagande ersättning ur 

skördetröskan som blivit såld på exekutiv auktion. HovR ansåg att ägarförbehållet ägde 

sakrättslig giltighet och att säljaren för sin regressfordran ägde rätt till ersättning ur 

skördetröskan. 
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Burling64 ansåg inte att utgången i de två olika rättsfallen, NJA 1966 s. 350 och SvJT 1966 rf 

s. 76, stod i strid med varandra. I NJA 1966 s. 350 hade säljaren erhållit en definitiv och 

ovillkorlig betalning eftersom säljaren inte personligen gått i borgen för det av köparen 

upptagna lånet. I SvJT 1966 rf s. 76 där säljaren själv gått i borgen för lånet handlade det istället 

om en villkorlig betalning som blev definitiv först när säljaren infriat sitt borgensåtagande. 

Hessler65 höll dock inte med om att dessa skillnader var något som rätten fäst avseende vid och 

ansåg inte heller att en villkorlig betalning var för handen i fallet SvJT 1966 rf s. 76. I doktrin 

råder således oenighet om SvJT 1966 rf s. 76 och dess betydelse för ägarförbehållsklausulens 

giltighet. I och med att senare praxis66 inte godkänt borgensåtaganden ens när det rör sig om att 

säljaren gått i borgen för lånet bör utrymmet vara litet för att få en ägarförbehållsklausul att 

omfatta annat än den ursprungliga köpeskillingen. 

 

Att samarbeta med ett kreditinstitut som lånar ut medel till köparen för att betala av kreditköpet 

omedelbart efter ingånget avtal ger således inte säkerhet för annat än den ursprungliga 

köpeskillingen. Finner säljaren dock att denne vill ha betalt tätt inpå försäljningen men ändå 

locka köpare genom att erbjuda kreditköp kan säljaren, utan att inblanda köparen, få snabb 

betalning för sin kreditfordran på annat sätt. Förbudet mot kopplingsförbehåll uppställer 

nämligen inga hinder mot att säljaren enligt avtalsrättsliga principer om cession av fordran 

överlåter sin rätt enligt kreditavtalet.67 Säljaren kan således överlåta sin fordran och säkerhet på 

en ny borgenär. Den nya borgenären erhåller säkerhet för fordran genom den uppställda 

ägarförbehållsklausulen och varan utgör fortfarande endast säkerhet för den ursprungliga 

fordran på köpeskillingen. Köparen har nu en ny borgenär att betala, men fortfarande enligt den 

överenskommelse denne ingick med säljaren. Finansiären har nämligen förvärvat rätten till 

betalning och möjligheten att påkalla ägarförbehållet. Säljaren har i sin tur fått betalt direkt.68 

En annan möjlighet är att säljaren pantsätter fordran.69 I och med dessa godkända 

finansieringsmöjligheter kan factoring vara ett alternativ för en säljare som sålt lösöre på kredit 

mot ägarförbehåll. Factoring finns i två utföranden, fakturaköp och fakturabelåning. Med 

fakturaköp menas att finansiären (factorn) köper säljarens fakturor intill ett visst belopp, som 

normalt är lägre än det nominella. Vid fakturabelåning menas istället att finansiären beviljar 

                                                 
64 Burling, SvJT 1966 s. 695 ff. 
65 Hessler SvJT 1967 s. 469 ff. 
66 Se exempelvis NJA 1975 s. 198, som ovan redogjorts för. 
67 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99, Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 

63 & Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 198. 
68 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 646. 
69 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 198. 
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säljaren kredit till vilket belopp fakturorna pantsätts till. Inkasserade belopp avräknas löpande 

på krediten. Det en säljare på kredit har att beakta är kostnaden som följer med factoring-

upplägget. 

 

Låneköpet ligger till upplägget mycket nära cession. Frågan är därför om sakrättsligt skydd i 

dessa fall behövs genom ägarförbehållets försorg. Å andra sidan kan hävdas att om cession är 

en sakrättsligt godtagbara lösning så borde väl inte det likartade låneköpet underkännas. 

Skillnaden ligger i att köparen inte direkt inblandas, men den åsyftade effekten är densamma. 

Eftersom säljare har möjlighet att använda sig av refinansieringsmetoder bör dock inte låneköp 

behöva aktualiseras. 

 

Vad avser det uppställda förbudet mot att den sålda egendomen utgör säkerhet för annat än 

kreditfordran kan konstateras att om en sådan möjlighet hade funnits skulle ägarförbehåll utgöra 

ett alternativ till pant som annars kräver att säkerhetshavaren har besittning över egendomen. 

Syftet med ägarförbehåll är att ge säljare säkerhet för leverantörskredit. Den leverantörskredit 

som avses är just köpeskillingsfordran. Att säkra andra fordringar går utanför leverantörskredit-

problematiken och ligger utanför syftet med detta arbete. 

 

I nära relation till förbudet mot kopplingsförbehåll gäller vid avbetalningsköp en huvudregel 

om att avräkningsförbehållsklausuler är sakrättsligt ogiltiga. Denna sakrättsliga ogiltighet följer 

med den obligationsrättsliga ogiltigheten stadgad i 6 § lag (1978:599) om avbetalningsköp 

mellan näringsidkare m.fl. Med förbud mot avräkningsförbehåll menas att belopp som köparen 

erlägger som avbetalning på säljarens köpeskillingsfordran inte först får avräknas på annan 

fordran. Undantag görs för avräkningsförbehållsklausul som anger att reparation eller annan 

åtgärd gällande den sålda varan ska avräknas på fordran före köpeskillingen.70 Varan kan 

således stå säkerhet även för sådan fordran. Om varan återtas på grund av utebliven köpeskilling 

får därmed exempelvis reparationsfordran göras gällande i egendomen. Uteblir betalning för 

sådan fordran ger det dock inte säljaren rätt att häva köpet och återta egendomen. Detta vore att 

jämställa med ett kopplingsförbehåll. Förbudet mot avräkningsförbehåll, har precis som 

förbudet mot kopplingsförbehåll, motiverats av oviljan att öppna upp för en sorts allmän 

                                                 
70 Håstad, Köprätt, s. 292, Hellner konsumentkrediter och avbet s. 46, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 

641. 
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panträtt av hypotekskaraktär.71 Säljaren bör vid avbetalningsköp således, för största möjliga 

skydd, vid sidan av ägarförbehållsklausulen uppställa en avräkningsförbehållsklausul 

beträffande ersättning för kommande åtgärder med varan. Fordran på grund av service eller 

reparation täcks då av den sålda egendomen, men endast om den uppställda 

ägarförbehållsklausulen realiseras på grund av utebliven köpeskilling eller därmed 

sammanhängande fordran. 

 

2.4.2 Betänkandet 

Som ovan i avsnitt 2.4.1 redogjorts för krävs för giltigt ägarförbehåll att det är säljaren som 

lämnar krediten. Vidare kan endast köpeskillingen och därmed sammanhängande fordringar 

säkerställas. Detta har motiverats med att viss begränsning av förbehållets omfång är nödvändig 

eftersom inget sakrättsligt moment krävs för giltigt ägarförbehåll. Förbud mot 

kopplingsförbehåll har vidare motiverats med att säljaren genom möjlighet att säkra andra 

fordringar ges en oerhört stark ställning i relation till köparen, att kopplingsförbehåll anses 

kunna skada kreditlivet och omsättningen, att utmätning kan komma att försvåras samt att det 

öppnar upp för en sorts allmän panträtt av hypotekskaraktär. Även förbudet mot 

avräkningsförbehåll motiveras av oviljan att öppna upp för en sorts allmän panträtt av 

hypotekskaraktär. 

 

En övergång till avtalsprincipen i enighet med betänkandet påverkar inte rättsläget i denna 

bemärkelse. Att säljaren måste lämna krediten förändras ej, inget sakrättsligt moment för giltig 

förbehållsklausul instiftas och säljaren ges fortfarande en stark ställning om kopplingsförbehåll 

tillåts. Utmätning kan eventuellt komma att försvåras men har inte ansetts vara ett skäl mot 

avtalsprincipen. Frågan är därför om det kan anses vara ett skäl emot kopplingsförbehåll. Vidare 

kan samma skada på kreditlivet förväntas. Däremot kan instiftandet av registerpanten ha viss 

påverkan på utvecklingen av det svenska ägarförbehållet. Syftet med begränsningen av 

ägarförbehåll för att inte skapa en panträtt av allmän hypotekskaraktär bör inte längre 

aktualiseras eftersom en sådan panträtt skapas genom registerpanten. En hypotekarisk pant i 

lösöre blir således möjlig genom betänkandet. I denna aspekt försvagas skälen mot 

kopplingsförbehåll. Betänkandet medför dock inte någon direkt verkan på regleringen kring 

kopplingsförbehåll. Möjligen finns här utrymme för en förnyad diskussion. 

 

                                                 
71 SOU 1975:63 s. 197 där det sägs att avräkningsförbehåll och kopplingsförbehåll öppnar upp för en sorts 

allmän panträtt av hypotekskaraktär 
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2.4.3 Eigentumsvorbehalt 

I tysk rätt uppställs inget förbud mot kopplingsförbehåll.72  I och med detta finns inte heller 

några regler kring avräkningsförbehåll. 

 

För att ett kopplingsförbehåll ska stå sig krävs att en ägarförbehållsklausul med denna innebörd 

uppställts mellan parterna, dvs. ett utsträckt ägarförbehåll, erweiterter Eigentumsvorbehalt. 

Med hjälp av detta förbehåll kan säljaren erhålla säkerhet i varan för fordringar som inte har 

med köpet att göra. Man kan här avtala om att det ska gälla både alla bestående och alla framtida 

fordringar.73 Den fulla äganderätten går inte över på köparen förrän både köpesumman är betald 

och alla andra skyldigheter enligt förbehållsklausulen är fullgjorda. 

 

Det finns två olika typer av erweiterter Eigentumsvorbehalt; Kontokorrentvorbehalt och 

Konzernvorbehalt. Vid användande av dessa klausuler medges förmånsrätt, inte separationsrätt. 

 

Vid användandet av Kontokorrentvorbehalt går den fulla äganderätten över på köparen först 

när köpeskillingen samt alla andra nu existerande och framtida fordringar som säljaren har eller 

kommer att ha på köparen är betalda. Tidsbegränsning som reglerar en sluttid för när framtida 

fordring senast ska ha uppkommit går att avtala om. Varan kan således exempelvis utgöra 

säkerhet för fordringar som uppkommer fram till viss tid efter att köpeskillingen för varan är 

erlagd. Ägarförbehåll med klausul av typen Konzernvorbehalt sträcker sig ännu längre och 

täcker inte bara in nuvarande och framtida fordringar mellan parterna utan även fordringar som 

säljaren eller säljarens dotterbolag har på köparen eller köparens moder- eller dotterbolag. Det 

handlar således om att säkerheten täcker in alla gällande och framtida fordringar eller 

förpliktelser mellan en bredare grupp.74 

 

Det är avtalet och vald ägarförbehållsklausul som utgör kopplingen mellan fordringarna som 

ska säkras och egendomen som ska utgöra säkerheten. För att en framtida fordring ska kunna 

säkras krävs att man redan innan dess uppkomst har specificerat fordran på ett sådant sätt att 

den kommer att kunna identifieras när den väl uppkommer. Med detta menas att den 

underliggande orsaken till dess uppkomst måste gå att bestämma och härleda till fordran.75 Att 

                                                 
72 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 141 ff. 
73 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 144. 
74 Retention of Title, s. 53. 
75 Serick, Securities in movables in German law, s. 54. 
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låta ägarförbehållsklausulen omfatta även framtida fordringar är väldigt vanligt i tysk rätt.76 Att 

uppmärksamma är dock att det redan vid ägarförbehållsklausulens stadgande ska klargöras 

vilka framtida fordringar som avses. Parterna och det underliggande avtalsförhållandet ska här 

finnas specificerade. Vidare måste säljaren denuntiera köparen om fordringen när den väl 

uppkommer för att fordringen ska omfattas av förbehållsklausulen. Genom detta moment 

specificeras fordringen ytterligare, främst till belopp. 

 

2.4.4 Sammanfattning och jämförelse 

Enligt den svenska rätten kan ägarförbehållsinstitutet endast utgöra säkerhet för 

köpeskillingsfordran och därmed sammanhängande fordringar. Om annan fordran skulle kunna 

säkras skulle ägarförbehållet utgöra ett alternativ till panträttsinstitutet som idag annars kräver 

att säkerhetshavaren har besittning över egendomen. Försäljningsvaran skulle sålunda kunna 

utgöra säkerhet även för en försträckning och detta utan att låntagaren behöver avhända sig 

egendomen.  

 

Att låta uppställd ägarförbehållsklausul tillmätas sakrättslig verkan när annan än säljaren 

erbjuder kredit vore att gå ifrån tanken att ägarförbehållet avser att trygga leverantörskrediten. 

Vid låneköp är det visserligen säljaren som erbjuder krediten initialt men i praktiken är det 

kreditinstitutet som står risken för lånet. Det kan förvisso underlätta för en försäljare att ha en 

sådan förbindelse med kreditgivare som gör att denne genom kreditinstitutets försorg kan 

erbjuda kreditköp om denne själv inte har den möjligheten. Det vore dock märkligt att jämställa 

en extern kreditgivare med en säljare som erbjuder kreditköp. I detta fall skulle en kreditgivare 

med koppling till säljaren behandlas bättre än en helt fristående kreditgivare. Detta trots att 

säljaren redan fått full betalning för sin fordran. Man skulle vid godkännande av exempelvis 

låneköp frångå syftet att det är leverantörens fordran som ska säkras. Möjligen skulle 

situationer med säljaren som borgensman kunna vara aktuella för eventuellt giltigt förbehåll 

utan att strida mot institutets syfte att säkra just leverantörskrediter. Säljare kan idag vidare 

använda sig av andra lösningar än låneköp. Låneköpet ligger till upplägget mycket nära 

factoring och cession. Frågan är därför om sakrättsligt skydd i dessa fall behövs genom 

ägarförbehållets försorg. 

 

                                                 
76 Serick, Securities in movables in German law, s. 69. 
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I tysk rätt uppställs inget förbud mot kopplingsförbehåll. Låneköp är således möjligt med giltig 

förbehållsklausul. Vidare går framtida fordringar att säkra samt fordringar som inte enbart har 

med köpet eller parterna att göra. I tysk rätt kan således en ägarförbehållsklausul säkra även 

ingånget borgensansvar. Det svenska och tyska ägarförbehållet står i princip så långt ifrån 

varandra som möjligt ifråga om vilken fordran som kan säkras med hjälp av ägarförbehåll. 

Fråga är dock om en förändring överhuvudtaget behövs i den svenska rätten. Andra metoder, 

såsom cession och pant av fordran, bör täcka det behov en säljare har av att snabbt få betalning 

samtidigt som denne konkurrerar på marknaden med hjälp av kreditförsäljning. . Att notera är 

dock att man inte behöver gå så långt som i tysk rätt om en även om kopplingsförbehåll skulle 

(åter)införas i svensk rätt. För det första skulle specialitetsprincipen kunna fortsätta att tillämpas 

så strikt att kopplad fordran måste identifieras på ett så tydligt sätt att framtida fordringar inte 

skulle gå att koppla. Vidare skulle begränsning kunna uppställas så att kopplad fordran måste 

avse rättshandling mellan parterna. 

 

Jag anser att möjlighet att säkra även framtida fordringar inte är kompatibel med 

förfogandeförbudet, se avsnitt 3.3.1. Medges kopplingsförbehåll bör förfogandeförbudet ses 

över. Vad är syftet med kreditköp i återkommande avtalsrelationer om köparen inte kommer att 

kunna förfoga över varan förrän alla skulder till säljaren är betalda? Möjligen kan 

kopplingsförbehåll vara aktuellt gällande varor som inte förbrukas, förändras, infogas i annan 

egendom eller avyttras på något sätt. Ett exempel är industriella maskiner för 

produktionsändamål. En särreglering av sådan egendom kan dock svårligen försvaras. 

Rättsläget är redan svåröverskådligt. För en sådan förändring bör krävas att lagstiftaren vidtar 

åtgärd. 

 

I och med SOU 2015:18 och instiftande av registerpanten skapas en form av hypotekarisk 

panträtt i lösöre. Ett av skälen emot kopplingsförbehåll har länge varit aversionen mot skapande 

av just en form av hypotekarisk panträtt. Genom betänkandet försvagas således skälen för 

förbud av kopplingsförbehåll. 

 

2.5 Slutsats 

För att sakrättsligt giltigt ägarförbehåll ska vara för handen krävs att ägarförbehållet är 

överenskommet mellan parterna, att förbehållet avser ett bestämt föremål, att ägarförbehållet är 

uppställt i rätt tid samt att det är säljaren som erbjuder kredit och att ägarförbehållet endast utgör 

säkerhet för försäljningsfordran och därmed sammanhängande fordringar. 
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Det är min uppfattning att de förutsättningar som uppställts för sakrättsligt giltigt ägarförbehåll 

inte på något vis är betungande för säljaren eller hindrar denne från att uppställa förbehåll i 

normalfallet. En säljare som är väl insatt i de förutsättningar som uppställs för giltigt förbehåll 

vet vari risken ligger för att förbehållet inte ska anses vara sakrättsligt giltigt uppställt. En säljare 

som överväger att använda sig av ägarförbehåll vid försäljning på kredit kan genom beaktande 

av gällande rätt med ganska stor förutsägbarhet avgöra om ett förbehåll går att uppställa med 

sakrättslig verkan. Jag kan således inte se att de förutsättningar som uppställts i svensk rätt 

skulle göra det svårt för säljare att erhålla säkerhet i den på kredit sålda egendomen genom 

ägarförbehåll. 

 

SOU 2015:18 försvagar skälen emot ett ytterligare starkare ägarförbehåll. En övergång till 

avtalsprincipen stärker kopplingen till kravet på identifiering samtidigt som ett instiftande av 

registerpanten medför att man öppnat upp för en hypotekarisk panträtt i lösöre. I och med denna 

panträtt kan ägarförbehållets begränsning inte längre motiveras med att man inte önskar öppna 

upp för en hypotekarisk panträtt och att en sådan skulle skada kreditlivet. 

 

Skillnaderna mellan det tyska och svenska ägarförbehållet är markanta. Trots att dessa 

ägarförbehåll till antal har fler likheter än skillnader är de skillnader som finns av stor betydelse. 

Den största punkten måste anses vara möjligheten att stifta ägarförbehåll genom branschpraxis 

samt möjligheten till kopplingsförbehåll i tysk rätt. Att en förändring i linje med den tyska rätten 

skulle vara en nödvändighet har jag dock svårt att se. Att partnerna ska vara medvetna om att 

ägarförbehåll uppställts för köpet samt att säkerhetsrätten endast agerar säkerhet för just 

leverantörsfordran kan jag inte se om något faktiskt begränsade för säljare på kredit. De flesta 

kreditköp bör kunna omfattas av ägarförbehåll och således finns ett sätt att erhålla säkerhet i 

majoriteten av försäljningar på kredit. Även i de situationer där oklarhet föreligger kring 

ägarförbehålls giltighet har säljaren tillräckligt med underlag för att avgöra om denne vill ta 

denna risk och utgå från att ägarförbehållet ger säkerhet eller använda sig av annan säkerhet för 

sin leverantörsfordran. 

 

  



42 

 

3. Begränsningar i giltigheten  

För att säljaren ska ha en mot tredje man stående rätt i den sålda egendomen krävs inte bara att 

förbehållet är giltigt enligt reglerna om uppställande av ägarförbehåll utan även att 

förbehållsklausulen inte drabbats av sakrättslig ogiltighet efter klausulens stiftande. De 

ogiltighetsgrunder som avses är alla kopplade till köparens förfogande, eller rätt till förfogande, 

över egendomen eller till att varan inte längre går att identifiera. Nedan kommer dessa 

begränsningar i giltigheten att redogöras för.77 Så länge ingen av dessa ogiltighetsgrunder 

aktualiseras står sig ägarförbehållet och säkerheten kan realiseras. 

  

3.1 Sammanfogande i fast egendom 

 

3.1.1 Det svenska ägarförbehållet 

Huruvida ägarförbehållsklausuler avseende egendom som utgör fastighetstillbehör kunde 

tillerkännas verkan mot tredje man var oklart fram till början på 1900-talet. År 1918 fastställde 

dock HD att dessa inte skulle tillmätas sakrättslig verkan. Tillsammans med ytterligare en dom 

från år 1923 ansågs rättsläget klarlagt.78 

 

NJA 1918 s. 441: Gas-, vatten- och avgasledningar hade till ett fastighetsbolag sålts på 

avbetalning mot äganderättsförbehåll. Ledningarna inmonterades sedan i fastigheten. När 

köparen försattes i konkurs såldes fastigheten på exekutiv auktion. Ledningarna hade inte 

slutbetalats. HD, i plenum, ansåg att ledningarna genom införlivandet med fastigheten 

blivit tillbehör till denna och konstaterade att äganderättsförbehållet därmed inte kunde 

göras gällande mot ny ägare till fastigheten. 

 

NJA 1923 s. 602: En leverantör sålde värme- och sanitäranläggning på avbetalning till en 

byggmästare. Ett äganderättsförbehåll hade intagits i avtalet och skulle gälla till dess att 

full betalning erlagts även om anläggningen installerats i byggnaden. När byggmästaren 

gick i konkurs hade anläggningen monterats i dennes byggnad men full betalning ej 

erlagts. HD ansåg att anläggningen genom anbringandet i byggnaden blivit tillbehör till 

denna. Leverantören av värme- och sanitäranläggningen kunde inte göra gällande 

                                                 
77 Läsaren bör observera att det här endast är den sakrättsliga giltigheten av ägarförbehåll som avses, om annat ej 

uttryckligen påpekas. Den obligationsrättsliga giltigheten kan mycket väl bestå när den sakrättsliga giltigheten 

faller men eftersom säljaren då inte har ett skyddat anspråk för sin kredit framför övriga borgenärer faller det 

huvudsakliga syftet med ägarförbehållet. 
78 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 658 f. 
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äganderättsförbehållsklausulen gentemot fastighetsägarens borgenärer sedan 

anläggningen fått karaktären av tillbehör. 

 

Bestämmelser i enlighet med denna praxis kom tids nog att införas i lagen (1966:453) om vad 

som är fast egendom. Dessa bestämmelser har senare i huvudsak förts vidare till dagens 

Jordabalk (1970:994), JB.79 

 

I JB 2 kap. 5 § anges att en ägarförbehållsklausul inte kan göras gällande mellan parterna vad 

gäller egendom som tillförts fastigheten av ägaren enligt 1 eller 2 §§ samma kapitel. Det innebär 

att en ägarförbehållsklausul inte är obligationsrättsligt giltig när den uppställts avseende 

egendom som blivit allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör. Att obligationsrättslig verkan 

inte tillerkänns dessa ägarförbehållsklausuler innebär att även sakrättslig giltighet uteblir. 

Helander konstaterar att den starkaste anledningen till reglerna om sakrättslig ogiltighet för 

ägarförbehållsklausuler till fastighetstillbehör är önskan att värna om fastighetskrediten. Värdet 

av att en fastighetspanthavare ska kunna göra en korrekt bedömning av den säkerhetsrätt denne 

begagnar sig av anses vara starkt. Han anger att det även framförts att risk för värdeförstöring 

föreligger om tillbehör till fast egendom fick avskiljas från huvudsaken. Vidare har angetts att 

parterna ändå inte åsyftat att egendomen ska gå åter utan endast sökt skydd för säljarens fordran, 

varför separationsrätt inte borde vara för hand.80 

 

Säljaren kan inte utforma ägarförbehållsklausulen på något specifikt sätt för att undvika att 

förbehållet drabbas av ogiltighet om den sålda egendomen får karaktär av allmänt fastighets- 

eller byggnadstillbehör. Säljaren bör istället fundera kring vilket slags objekt som 

ägarförbehållet avser och om ägarförbehållsinstitutet verkligen passar denna egendomstyp. Är 

det ett objekt som kommer att monteras i sådan fast egendom och får karaktären av 

fastighetstillbehör vid infogande i egendomen bör säljaren använda sig av annan säkerhetsrätt 

än ägarförbehållsinstitutet. Möjligen är undersökningskostnaden för vad köparen tänkt göra 

med egendomen, samt kostnaderna för kontroll att sammanfogande inte sker, i sig ett incitament 

för säljaren att söka erhålla säkerhet för sin fordran på annat vis. Eftersom ingen annan 

säkerhetsrätt är möjlig i den sålda egendomen blir det att söka säkerhet på annat sätt. Om 

parterna ändock väljer att begagna sig av ägarförbehållsinstitutet bör säljaren på bästa möjliga 

                                                 
79 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 659. 
80 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 663. 
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sätt se till att köparen inte monterar lösöret i sådan fast egendom så länge den sålda varan är till 

viss del obetald. 

 

När säljaren regelbundet levererar varor till en köpare, eller när flera enheter ska levereras till 

köparen vid ett och samma tillfälle, kan á conto-metoden användas. Metoden lämpar sig 

exempelvis vid leverans av varor i flertalet enheter till ett husbygge, såsom dörrar eller 

ledningar. Metoden används för att minimera risken för att köparen förfogar över obetald 

egendom på sådant sätt att egendomen får karaktären av fastighetstillbehör. Syftet med á conto-

metoden är således att skydda ägarförbehållsklausulen från att förlora sin sakrättsliga giltighet. 

Á conto-metoden går ut på att köparen inte får förfoga över obetald egendom trots att köparen 

har egendomen i sin besittning. För att köparen snabbt ska kunna förfoga över egendomen när 

det behövs har dock säljaren och köparen avtalat om att köparen ska förskottera visst belopp 

till säljaren redan innan första förfogandet av leveransen, gärna redan i samband med tecknande 

av köpeavtal. En summa uppgående till det överenskomna beloppet ska sedan alltid finnas 

säljaren tillgodo såsom förskotterad köpeskilling. När vara ska tas i anspråk och förfogas över 

meddelar köparen säljaren vilken specifik vara som ska tas i bruk och att denne önskar betala 

varan ur den hos säljaren innestående summan. På detta sätt vet säljaren vilken egendom som 

betalats och därför inte längre omfattas av ägarförbehållet. Varje gång summan hos säljaren är 

lägre än det belopp parterna kommit överens om ska finnas förskotterat har köparen att betala 

in åtminstone återstoden. Beloppet bör fastställas så att det täcker så stor del av det sålda partiet 

varor som köparen sannolikt önskar förfoga över vid varje tillfälle. Följer köparen á conto-

metoden förblir all icke betald egendom oanvänd och all egendom som monteras i fast egendom 

anses vara till fullo betald vid tillfälle för förfogande. Säljaren bör dock ta hänsyn till risken att 

köparen inte respekterar denna överenskommelse och att uppställt ägarförbehåll därmed 

förlorar sin verkan mot tredje man. 

 

Att allmänna fastighets- eller byggnadstillbehör inte kan bli föremål för sakrättsligt giltigt 

förbehåll är således klart. Industritillbehör nämns dock aldrig i JB 2 kap. 5 §. Det stadgas dock 

i JB 2 kap. 4 § hur det förhåller sig med just den sakrättsliga giltigheten av 

ägarförbehållsklausuler. Lagrummet anger när egendom som ser ut att utgöra tillbehör inte skall 

ha karaktären av tillbehör och således kunna vara föremål för sakrättslig giltig 

förbehållsklausul. Så är fallet exempelvis när egendomen tillförts fastigheten av annan än 

fastighetsägaren. Avgörande för denna fråga är vem som bestämt åtgärden, inte vem som fysiskt 

utfört denna. Vidare är sakrättsligt giltigt ägarförbehåll möjligt i industritillbehör som tillförs 



45 

 

fastigheten men som fastighetsägaren inte har äganderätten till eller som köpts mot 

ägarförbehåll som ännu är verksamt. Att undantag stiftats för industritillbehör har motiverats 

av nödvändigheten att skydda finansieringen av industriell utrustning, såsom maskiner .81 

 

Vid kreditförsäljning av egendom som ska komma att sammanfogas med fast egendom och får 

karaktären av industritillbehör behöver således åtgärder ej vidtas för att hindra köparen från att 

sammanfoga egendomen med fastigheten. Á conto-metoden eller liknande lösningar behöver 

därmed inte sökas. Förbehållsklausuler lämpar sig således för lösöre som kan komma att bli 

industritillbehör, såsom industriella maskiner. Den stränga synen på vad som anses utgöra 

industrifastighet medför dock att utrymmet för att den mot ägarförbehåll sålda varan får 

karaktären av industritillbehör är begränsat. Endast överskjutande egendom som inte passar in 

i de andra tillbehörskategorierna kan utgöra industritillbehör. Säljaren bör därför försäkra sig 

om att vara som säljs mot ägarförbehåll vid sammanfogande inte kommer att utgöra allmänt 

fastighets- eller byggnadstillbehör samt att den fasta egendom som varan kan komma att 

monteras i har karaktären av industrifastighet. 

 

Ogiltighet för en ägarförbehållsklausul till allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör måste 

enligt JB 2 kap. 5 § anses inträda först i och med att det sålda lösöret får karaktären av tillbehör. 

Vid bestämmande om den sålda egendomen fått tillbehörskaraktär fästes tidigare avgörande 

vikt vid det fysiska sambandet mellan det sålda lösöret och huvudsaken. Frågan var således om 

lösöret blivit införlivat med huvudsaken på sådant sätt att fastigheten eller byggnaden skulle 

lida väsentlig fysisk skada vid särskiljande av den mot förbehåll sålda egendomen.82 Idag måste 

största vikt snarare anses ligga vid det funktionella och ekonomiska sambandet.83 Den 

sakrättsliga giltigheten kan dock falla tidigare än när lösöret får karaktären av tillbehör, 

nämligen när förfogande medgivits från säljarens sida, se avsnitt 3.3.1. Denna ståndpunkt 

etablerades i praxis innan dagens JB men har bekräftats även efter jordabalkens ikraftträdande 

år 1972.84 

 

  

                                                 
81 Se prop. 1966:24 s 41 samt Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 663. 
82 Se Almén, Om köp och byte av lös egendom, § 28 not 129. 
83 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 75. 
84 Medgiven förfoganderätt behandlas mer ingående i avsnitt 3.3.1. 
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3.1.2 Betänkandet 

Som ovan i avsnitt 3.1.1 redogjorts för tillerkänns ägarförbehåll ej sakrättslig verkan när 

förbehållet avser allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör. Som motiv till denna reglering har 

framförts önskan att värna om fastighetskrediten samt att det föreligger risk för värdeförstöring 

om tillbehör till fast egendom får avskiljas från huvudsaken. Vidare har angetts att parterna 

ändå inte åsyftat att egendomen ska gå åter utan endast sökt skydd för säljarens fordran. Att 

industritillbehör undantagits från den ogiltighet som drabbar ägarförbehåll till fast egendom 

motiveras av nödvändigheten att skydda finansieringen av industriell utrustning. 

 

Ingen direkt förändring kommer i och med betänkandet. En övergång till avtalsprincipen och 

instiftande av registerpanten påverkar endast lösöre. Fast egendom, och tillbehör till sådan 

egendom, faller således utanför betänkandets område. Det bör därför inte ske någon förändring 

i synen på att fastighetskrediten behöver värnas om eller att risk för värdeförstöring föreligger. 

Syftet med ägarförbehåll är även framledes att uppnå en säkerhet för fordran vid 

kreditförsäljning. Det kommer sannolikt därför även i fortsättningen hävdas att separationsrätt 

ej bör medges eftersom parterna inte syftat att egendomen ska gå åter. Detta skäl är dock en 

svag anledning till förbehållets sakrättsliga ogiltighet. Om ägarförbehållet har erkänts 

sakrättslig verkan är inte detta ett argument med substans. 

 

Till sist bör ingen direkt skillnad vara för handen för egendom som får karaktären av 

industritillbehör. Ägarförbehåll kommer således även fortsättningsvis äga giltighet avseende 

denna egendomskategori. Dock kan nödvändigheten av undantaget för industritillbehör 

ifrågasättas i och med instiftandet av registerpant. Om en inskrivning görs enligt JB 2 kap. 3 § 

och JB 24 kap. får nämligen egendom som skulle utgöra industritillbehör inte karaktären av 

tillbehör till fast egendom. All sådan egendom utgör istället lös egendom och kommer att kunna 

pantsättas genom registerpant. I och med instiftande av registerpant finns således en 

säkerhetsrätt att gagna sig av vid finansiering av industriellt lösöre. Frågan är därför om 

undantag för giltigt ägarförbehåll ens behövs avseende denna egendomskategori. I stort bör 

skälet för detta undantag försvagas. För en reell förändring krävs dock förändring i nämnda 

paragrafer i JB. 

 

3.1.3 Eigentumsvorbehalt 

Svensk rätt har hämtat sin inspiration från den tyska rätten avseende omfattningen av 

ägarförbehållets sakrättsliga giltighet när den sålda egendomen sammanfogas i fast egendom. 
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Även i tysk rätt gäller således att en ägarförbehållsklausul gällande tillbehör till fast egendom, 

med undantag för industritillbehör, inte har sakrättslig verkan.85 Det innebär att en 

ägarförbehållsklausul inte står sig mot tredje man om varan som säljs infogas i sådan fast 

egendom. 

 

Egendom anses bli tillbehör till fast egendom enligt i huvudsak samma mönster som i svensk 

rätt. Ägarförbehållets sakrättsliga verkan i tillbehör till fast egendom är därmed till kärnan 

begränsad i samma omfattning som i svensk rätt. 

 

3.1.4 Sammanfattning och jämförelse 

Ägarförbehållsklausulen lämpar sig inte för lösöre som kan komma att sammanfogas med fast 

egendom, med undantag för egendom som får karaktären av industritillbehör. Risken är 

överhängande att köparen sammanfogar varan med sådan fast egendom innan egendomen är 

betald. I annat fall är möjligen undersökningskostnaderna och kostnaderna för kontroll att 

sådant sammanfogande inte sker ett incitament för att inte sälja på kredit. Jag kan inte se att 

ägarförbehållsinstitutet utgör ett effektivt skydd för leverantörskrediten i detta fall. 

 

Den stränga synen på vad som anses utgöra industrifastighet medför att utrymmet för att den 

mot ägarförbehåll sålda varan ska få karaktären av industritillbehör är begränsat. Endast 

överskjutande egendom som inte passar in i de andra tillbehörskategorierna kan utgöra 

industritillbehör. Säljaren bör därför försäkra sig om att vara som säljs mot ägarförbehåll vid 

sammanfogande inte kommer att utgöra allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör samt att den 

fasta egendom som varan kan komma att monteras i har karaktären av industrifastighet. Fråga 

är om den undersökning som säljaren kan behöva vidta för att avgöra om dennes säkerhet 

kommer att stå sig mot tredje man inte avskräcker säljaren för att över huvud taget sälja på 

kredit i dessa fall. 

 

Betänkandet medför ingen direkt förändring i frågan. 

 

Den svenska och tyska rätten synes ha uppställt liknande regler kring ägarförbehållsklausulers 

sakrättsliga giltighet i tillbehör till fast egendom. Båda länder har vidare undantag från 

förbehållsklausulens ogiltighet gällande industritillbehör. Ingen större skillnad avseende 

                                                 
85 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 208. 
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ägarförbehåll till tillbehör till fast egendom föreligger i rättsordningarna och säljare på kredit 

ges litet skydd av ägarförbehållsinstitutet. 

 

3.2 Sammanfogande i lös egendom 

 

3.2.1 Det svenska ägarförbehållet 

Giltigheten av ägarförbehållsklausuler avseende tillbehör till, eller beståndsdelar av, lös 

egendom följer mönster för lösöre som sammanfogas i fast egendom. Ägarförbehållsklausuler 

avseende sådan egendom har således inte vunnit sakrättsligt erkännande i praxis. Det innebär 

att ägarförbehåll inte kan göras gällande mot tredje man om förbehållet avser lösöre som 

sammanfogats i lös egendom så att detta blivit tillbehör till, eller beståndsdel av, den lösa 

egendomen.86 

 

Tidig praxis på området handlade till stor del om motorer som blivit monterade i fartyg. I dessa 

rättsfall konstaterade HD att ett skiljande av motorerna från fartygen inte var för handen och att 

klausulerna om ägarförbehåll därför inte kunde ges sakrättslig verkan. Vidare konstaterade HD 

att en ägarförbehållsklausul till material som använts vid uppförande av byggnad på ofri grund 

inte stod sig mot tredje man. 

 

NJA 1934 s. 234: En motor och tankar hade sålts på kredit mot ägarförbehåll. Dessa 

inmonterades av köparen i ett fartyg. Vid utmätning för annan borgenärs fordran uppkom 

fråga om säljarens rätt i motorn och tankarna. HD såg till de omfattande åtgärder som 

krävdes för särskiljande och den betydande skada för fartyget som skulle orsakas av 

skiljandet. Med anledning av dessa faktorer ansågs inmonterandet av motorn och tankarna 

ha medfört att de blivit beståndsdelar till fartyget. Ägarförbehållsklausulen tillerkändes 

inte sakrättslig verkan. 

 

NJA 1935 s. 416: En motor hade sålts på kredit mot äganderättsförbehåll och sedan 

inmonterats i ett fiskefartyg. Köparen gick sedermera i konkurs. En majoritet i HD angav 

att ett frånskiljande av den mot äganderättsförbehåll sålda motorn skulle medföra att 

fartyget förlorade sin användbarhet som fiskefartyg vilket skulle förorsaka en väsentlig 

                                                 
86 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99 samt Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, 

s 76. 
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värdeförstöring. Motorn var därför att se som en beståndsdel av fartyget och 

äganderättsförbehållsklausulen var utan verkan mot tredje man. 

 

NJA 1942 s. 195: Ett bolag hyrde ut en hjälpmotor med uppställt äganderättsförbehåll87. 

Innan hyressumman blivit till fullo erlagd monterade köparen motorn i sitt segelfartyg. 

Vid utmätning av fartyget till förmån för tredje man uppkom fråga kring 

äganderättsförbehållets giltighet. En majoritet i HD ansåg att motorn genom 

inmonterandet i fartyget blivit så förenad med detta att den uppställda 

äganderättsförbehållsklausulen inte kunde ges sakrättslig verkan. 

 

NJA 1955 s. 1: Ett bolag sålde material till ett trähus. Köparen avsåg att använda 

materialet för att uppföra en byggnad på kommunägd mark. Köpeskillingen för materialet 

skulle erläggas i poster och avtalet innehöll en äganderättsförbehållsklausul. Köparen 

kom att gå i konkurs innan köpeskillingen erlagts. Materialet hade redan använts 

tillsammans med köparens egna material för att uppföra byggnaden. HovR fann att det 

mot äganderättsförbehåll sålda materialet kommit att utgöra en väsentlig och oskiljaktig 

del av byggnaden. Äganderättsförbehållsklausulen kunde således inte ges sakrättslig 

verkan. HovR konstaterade vidare att omständigheten att byggnaden var uppförd med 

egendom till viss del tillhörande säljaren och viss del tillhörande köparen inte medförde 

att samäganderätt var för hand. HD meddelade ej prövningstillstånd och HovR:ns dom 

stod fast. 

 

I och med denna praxis var det således etablerat att ett ägarförbehåll på sjörättens område samt 

gällande byggnad på ofri grund inte kunde givas sakrättslig verkan när det sålda lösöret 

sammanfogats i annan lös egendom och fått karaktären av tillbehör till, eller beståndsdel av, 

den lösa egendomen. HD kom sedan i NJA 1960 s. 9 att slå fast att denna sakrättsliga ogiltighet 

inte bara gäller dessa områden utan erkänns som en allmän princip vid sammanfogande av den 

mot ägarförbehåll sålda varan i lös egendom.88 

 

NJA 1960 s. 9: En lastbil hade sålts på kredit mot ägarförbehåll. Samma kund köpte 

senare två däck av en annan säljare, även dessa mot ägarförbehåll. Däcken monterades på 

lastbilen. Köparen ställde in sina betalningar och säljaren till lastbilen tog på köparens 

                                                 
87 Hyresförhållandet var i realiteten ett avbetalningsköp. 
88 Se Persson, Förbehållsklausuler, s. 553 ff. 
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begäran tillbaka lastbilen, med den andre säljarens däck monterade på fordonet, varpå 

lastbilsförsäljaren sedan sålde fordonet till annan. HD:s majoritet kom härvidlag fram till 

att däcken genom monteringen blivit en beståndsdel av eller tillbehör till lastbilen. 

Förbehållsklausulen avseende däcken kunde således inte ges sakrättslig verkan. 

Justitierådet Karlgren, en del av majoriteten i detta mål, gjorde för egen del tillägg till 

domen i form av ett särskilt yttrande. I detta yttrande anslöt sig Karlgren till doktrinen i 

stort genom att konstatera att när bisaken inte enkelt utan väsentliga kostnader eller 

väsentlig värdeförstöring kan skiljas från det som kan anses utgöra huvudsaken bör 

förbehållsklausulen ej tillmätas sakrättslig giltighet. I andra fall blir det oklarare. Karlgren 

konstaterade att detta var ett sådant fall. Han angav vidare att om bisaken är en 

standardartikel som lätt kan ersättas med en annan vara av samma slag är det inte säkert 

att sakrättslig ogiltigt drabbar förbehållsklausulen. Här får man kolla på om 

huvudföremålet förlorar sin användbarhet utan bisaken. Om så är fallet ges 

förbehållsklausulen ingen sakrättslig verkan. Trots att man vid exekutiv försäljning av 

huvudsaken utan bisaken skulle kunna informera köparen om att del saknas och behöver 

införskaffas finns risk för att huvudsaken drar in en mycket mindre i värde än om saken 

säljs komplett. Denna värdeförstöring var enligt Karlgren inte att önska. Karlgren anger 

att försäljning av lastbilen utan däcken bara skulle påverka lastbilens värde i mindre mån 

men att det vore rättstekniskt egenartat att stifta ett undantag från huvudregeln för bildäck. 

Huvudregeln ska således gälla alla delar till bilar som medför att bilen inte är komplett 

utan delen. En förbehållsklausul ges därmed inte sakrättslig verkan om en sådan vara har 

inmonterats i en bil. 

 

När anses då lösöret ha blivit sammanfogat med lös egendom till den grad att lösöret anses få 

karaktären av tillbehör till, eller beståndsdel av, lös egendom? Karlgren synes med sitt tillägg 

till NJA 1960 s. 9 mena att risken för värdeförstöring är det som idag väger tyngst vid 

bedömning av huruvida särskiljande kan ske och om ägarförbehållet kan ges sakrättslig verkan, 

således att det funktionella och ekonomiska bandet mellan huvud- och bisak blivit avgörande.89 

Persson problematiserar dock kring Karlgrens särskilda yttrande och anger att värdeförstöring 

inte som regel måste uppkomma vid ett särskiljande av bisaken från huvudsaken trots att 

särskiljandet medför att huvudsaken inte lägre är komplett.90 För att illustrera detta använder 

                                                 
89 Se Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s 77 f. 
90 Persson, Förbehållsklausuler, s. 557. 
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hon en taxibil som exempel.91 Om man tar bort taxibilens specialdelar vid försäljning av 

fordonet till en köpare som inte ska använda fordonet som taxi kan bilens värde istället komma 

att öka. Persson konstaterar att Karlgrens tillägg inte helt klargör rättsläget. 

 

Med beaktande av Karlgrens särskilda yttrande frågar jag mig vidare om det någonsin är 

lämpligt att sälja just däck, eller motsvarande, mot sakrättsligt giltigt ägarförbehåll. En person 

som köper däck avser antingen att sälja vidare dessa inom sin verksamhet eller att själv bruka 

däcken. Om däcken säljs vidare förlorar ägarförbehållet sitt sakrättsliga skydd.92 Även vid 

användning förlorar ägarförbehållet sitt sakrättsliga skydd eftersom däcken monteras på 

fordonet och således blir en del av detta fordon. Vad för trygghet ger då ägarförbehållsinstitutet 

säljaren? Den enda situation där säljarens säkerhet i varan står sig är således om däcken inte 

används alls. Här kan man då fråga sig varför köparen önskar köpa på kredit om denne inte 

väntar sig möjlighet att använda varan eller vidareförsälja varan innan slutbetalning till säljaren, 

speciellt när kredit- och avbetalningsköp ofta är något dyrare än direkt betalning. Om köparen 

inte på något vis kan nyttja egendomen bör det vara kontraproduktivt att betala en högre summa 

för varan endast för få denna i sin besittning vid ett tidigare tillfälle. Det enda jag kan tänka mig 

kan vara av motiv för att köpa egendom på kredit utan att använda denna på något sätt är om 

köparen behöver ha snabb tillgång till egendomen när denne väl ska förfoga över denna. Om så 

är fallet bör säljaren kunna producera varorna mot visst förskott utan att låta egendomen komma 

i köparens besittning. Det sålda lösöret skulle kunna finnas nära till hands utan att säljaren 

förlorat rådigheten över egendomen och utan att köparen då har ett sakrättsligt skyddat anspråk. 

Det blir istället köparen som riskerar det förskotterade beloppet vid säljarens obestånd. 

 

Vad rätten anser medför risk för värdeförstöring är vidare inte helt klart. I Svea hovrätts dom 

16/2 1981, en till NJA 1960 s. 9 liknande situation, medgavs separationsrätt. Detta trots att 

skillnaderna är få i fallen och att bisaken lätt kunde skiljas från huvudsaken i båda dessa fall. I 

NJA 1960 s. 9 ansågs det finnas risk för värdeförstöring vilken inte var fallet i 1981-års 

hovrättsdom.  

 

Svea hovrättsdom 16/2 1981, T 250/80: Radskrivare hade sålts på kredit med klausul om 

ägarförbehåll. Köparen hade innan betalning sammanfogat radskrivarna med ett 

datasystem. Köparen gick sedermera i konkurs. HovR tillerkände förbehållsklausulen 

                                                 
91 Persson anger att frågeställningen är hämtad från Millqvist, Seminariematerial i sakrätt och krediträtt, 1998. 
92 Mer om detta under avsnitt 3.3. 
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sakrättslig verkan. Radskrivarna var inte speciellt anpassade till datasystemet utan kunde 

bytas ut mot annan vara. Radskrivarna hade vidare endast sammanfogats med 

datasystemet genom elektriska kablar. Särskiljande ansågs kunna ske utan större kostnad 

eller risk för värdeförstöring. Både det mekaniska och funktionella sambandet 

uppmärksammades således. 

 

Osäkerhet föreligger således kring vad som avgör om den sålda egendomen ska anses får 

karaktären av tillbehör till, eller beståndsdel av, annan lös egendom. Den enda ledning som bör 

kunna hämtas av praxis är att det idag inte endast är det fysiska sambandet som kan medföra 

sakrättslig ogiltighet för förbehållsklausulen. Även ett rent funktionellt eller ekonomiskt 

samband kan ha avgörande betydelse. Eftersom motiveringen till ägarförbehållets sakrättsliga 

ogiltighet i rättsfallen om båtmotorer varit olika och likaså utgången i NJA 1960 s. 9 och 1981-

års hovrättsfall är frågan om det inte till stor del handlar om domstolens godtycklighet. En 

säljare kan åtminstone med rådande oklarhet inte vara säker på att ett mot ägarförbehåll sålt 

föremål som visserligen skulle kunna avskiljas fysiskt kommer att avskiljas och därmed 

fortsätta att tjäna som säkerhet för säljarens fordran. Rättsläget gör att det är svårt för säljaren 

att förutse om dennes säkerhet kommer att stå sig vid köparens konkurs eller vid utmätning i 

egendomen om lösöret sammanfogas med annat lösöre.  Vidare medför rättens beaktande av 

fler faktorer än endast det fysiska bandet att utrymmet för sakrättsligt giltigt ägarförbehåll har 

minskat. En säljare som använder sig av ägarförbehåll har således svårt att bedöma värdet av 

sin säkerhet. Säljaren har även svårt att bedöma värdet av ett ägarförbehåll eftersom ett 

förfogande över egendomen ligger utanför säljarens kontroll. 

 

Undén anger att vid sammanfogade av lösöre i annan lös egendom bör gälla att, om båda 

sakerna kan anses vara huvudsak, samäganderätt kan föreligga.93 Schmidt var negativ till att 

samäganderätt skulle uppstå i dessa fall på grund av risken för tvister om storleken av 

ägandeandel. Han kunde dock se en sådan rätt om de olika sakerna var likvärdiga varandra.94 I 

det ovan redovisade rättsfallet NJA 1955 s. 1 konstaterar hovrätten att omständigheten att 

byggnaden var uppförd med egendom till viss del tillhörande säljaren och till viss del 

tillhörande köparen inte medför att samäganderätt är för hand. Ingen vidare praxis finns som 

ger klarhet i frågan. Huruvida samäganderätt kan uppkomma vid sammanfogande är således 

osäkert. Säljaren bör därför inte räkna med att någon sådan rätt kan erhållas. 

                                                 
93 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 105. 
94 Schmidt, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, s. 191 f. 
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Eftersom rättsläget är oklart och det inte med säkerhet går att säga vilken bedömningsgrund 

som väger tyngst vid etablerande av om lösöre får karaktären av tillbehör till lös egendom är 

det av försvinnande värde att säljaren undersöker i vilken typ av egendom det sålda lösöret kan 

komma att sammanfogas. Finns risk för att sådant sammanfogade sker bör annan säkerhet 

användas. Eftersom annan säkerhet idag inte är möjlig att erhålla i den sålda egendomen måste 

annan väg sökas. 

 

Används ändå ägarförbehåll kan á conto-metoden vara för hand. Metoden lämpar sig dock, som 

tidigare under avsnitt 3.1.1 nämnts, endast när egendom levereras löpande till köparen eller när 

leveransen avser flera varor. Används metoden vid köp av endast en vara blir effekten samma 

som ett förfogandeförbud innan slutbetalning, vilket redan förutsätts vid användande av 

ägarförbehåll, se avsnitt 3.3.1. Metoden går ut på att köparen alltid har viss summa förskotterad 

hos säljaren och att varor endast får förfogas över till det innestående beloppet samt endast efter 

att säljaren meddelats om att förfogande ska ske. Risk föreligger dock för att köparen inte följer 

överenskommelsen och att ägarförbehållsklausulen förlorar sin sakrättsliga verkan.95 

 

3.2.2 Betänkandet 

I och med att regleringen för lös egendom följer samma mönster som fast egendom bör motiven 

till ogiltighet vid sammanfogande i lös egendom vara i princip desamma. Vidare bör framhållas 

att man möjligen inte önskar göra åtskillnad mellan egendomskategorierna fast och lös 

egendom. För fast egendom är de främsta motiven till regleringen en önskan att värna om 

fastighetskrediten, att risk för värdeförstöring föreligger om tillbehör får avskiljas från 

huvudsaken samt att parterna ändå inte åsyftat att egendomen ska gå åter utan endast sökt skydd 

för säljarens fordran. Dessa motiv går lika väl att applicera på lös egendom. Gällande lös 

egendom handlar det dock inte om en fastighetskredit utan om rättsinstitutet företagsinteckning. 

 

En övergång till avtalsprincipen och ett instiftande av regisisterpanten medför inga direkta 

förändringar för ägarförbehållet och den ogiltighet som drabbar säkerheten om den sålda 

egendomen får karaktären av tillbehör till, eller utgör beståndsdel av, annan lös egendom. 

Betänkandet anger dock att en hypotekarisk panträtt av slaget registerpant inte kan undvikas 

                                                 
95 För mer om á conto-metoden se avsnitt 3.1.1. 
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enbart för att värna om företagsinteckningsinstitutet. Frågan är då varför ägarförbehåll ska 

kunna motverkas på grund av företagsinteckningen. 

 

Motivet att parterna inte avsett att egendomen ska gå åter utan endast uppställt ägarförbehåll 

som säkerhet för fordran anser jag är lika oväsentligt gällande sammanfogande i lös egendom 

som vid sammanfogande i fast egendom. Ägarförbehållsinstitutet är en i praxis erkänd 

säkerhetsrätt. Att som motiv för ogiltighet använda sig av argument med innebörd att 

ägarförbehåll är ett sätt att erhålla säkerhet istället för en önskan att få tillbaka just den sålda 

varan finner jag olämpligt. 

 

3.2.3 Eigentumsvorbehalt 

I tysk rätt stadgas att väsentliga beståndsdelar, dvs. sådana som inte kan särskiljas från 

huvudsaken utan att huvudsaken förlorar sitt väsen, inte kan vara föremål för särskilda 

rättigheter.96 Ägarförbehållsklausuler kan således inte göras gällande om objekten inte kan 

skiljas åt utan att något av föremålen skadas eller förändras till sitt väsen.97 Det är precis som i 

svensk rätt det funktionella och ekonomiska sambandet som är avgörande.98 

 

3.2.4 Sammanfattning och jämförelse 

Dagens reglering ger liten förutsebarhet. En säljare har svårt att bedöma värdet av sin säkerhet 

utan att först beakta om dennes vara skulle kunna komma att utan värdeförstöring särskiljas 

från huvudföremålet vid ett sammanfogande i annan lös egendom. För att ens kunna göra en 

sådan bedömning krävs att säljaren vet vilken vara dennes kommer att infogas i. Vid varor som 

kan ha fler tillämpningsområden bör detta vara svårt. Vidare har väldigt få säljare har den insyn 

som krävs i köparens verksamhet för att kunna förhindra att säljaren vidtar sådana åtgärder som 

här skulle medföra att ägarförbehållsklausulens sakrättsliga giltighet utsläcks. 

Ägarförbehållsinstitutet ger inte säljaren en säkerhet som denne kan räkna med står sig mot 

tredje man vid försäljning av lösöre som kan sammanfogas med annan lös egendom. Vanligen 

ligger det inte heller i säljarens kontroll att sammanfogande inte sker. Säljaren bör använda sig 

av annan säkerhet om risk för sammanfogande ligger för hand. 

 

                                                 
96 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 78. 
97 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 18. 
98 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 78 not 18. 
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En stor risk för ägarförbehållets sakrättsliga ogiltighet föreligger vid försäljning av lösöre som 

kan komma att infogas i annan lös egendom. Använder sig parterna ändock av 

ägarförbehållsinstitutet för lösöre som kan komma att sammanfogas med annan lös egendom 

kan det vara av värde för säljaren att använda sig á conto-metoden. Á conto-metoden lämpar 

sig dock endast när egendom levereras löpande till köparen eller när leveransen avser flera 

varor. Metoden går ut på att köparen till säljaren betalar in en summa redan innan tradition av 

varan. Innan förfogande av egendom som köpts mot förbehåll hör köparen av sig till säljaren 

med information om vilken egendom som avses tas i bruk och att denne till fullo ska betalas ur 

de medel som köparen sedan tidigare har hos säljaren. Köparen fyller sedan regelbundet på med 

medel till säljaren så att ett visst belopp alltid finns hos säljaren. Det föreligger dock risk för att 

köparen inte följer metoden och att ägarförbehållsklausulen då inte kan göras gällande mot 

tredje man. 

 

Den tyska rätten och svenska rätten står varandra väldigt nära i denna fråga. Vad gäller lösöre 

som blir tillhör till, eller beståndsdel av, annan lös egendom har ägarförbehållsinstitutet liten 

verkan. Ägarförbehållsinstitutet kan inte anses utgöra ett reellt skydd för leverantörskrediten. 

 

Betänkandet medför ingen direkt förändring för ägarförbehållet i denna fråga, även om vissa 

skäl till upprätthållande av de idag rådande begränsningarna kan ifrågasättas. I och med 

instiftande av registerpant, en form av hypotekarisk panträtt, bör sättas ifråga varför 

ägarförbehållet kan anses medföra skada för företagsinteckningen när registerpanten inte 

ansetts skada detta rättsinstitut till den grad att ett instiftande av säkerheten bör undvikas. 

  

3.3 Faktiskt förfogande och medgiven förfoganderätt 

 

3.3.1 Det svenska ägarförbehållet 

Har säljaren sålt vara mot ägarförbehåll är det viktigt att köparen respekterar de begränsningar 

i nyttjande av varan som uppställts för att förbehållet ska tillerkännas sakrättslig verkan. Utöver 

att det sålda lösöret inte får sammanfogas i annan egendom, som redogjorts för under 3.1.1 och 

3.2.1, krävs för bibehållen sakrättslig giltighet att det sålda lösöret behåller sin karaktär samt 

inte avyttras till godtroende köpare.99 Vidare gäller även att säljaren inte får medge köparen rätt 

                                                 
99 Vid faktiskt förfogande på dessa vis finns viss möjlighet till rätt i surrogatet, det vill säga rätt i det som träder i 

den sålda varans ställe. Sådan rätt medges dock endast i fåtalet fall och redogörs för i avsnitt 3.4.1. 
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att förfoga över lösöret på dessa vis eller tillåta köparen sammanfoga lösöret i annan egendom. 

Dessa ogiltighetsgrunder redogörs för i detta avsnitt. 

 

En ägarförbehållsklausul till lösöre som innan betalning blivit förstörd, bearbetad eller 

förändrad står sig enligt praxis ej mot tredje man.100 Enighet om denna ståndpunkt råder i 

doktrin.101 Ofta anges som motiv för regeln att kravet på bibehållen individualisering ej möts 

om den mot ägarförbehåll sålda varan förfogas över på detta vis .102 Säljaren måste således fått 

en oåterkallelig betalning innan sådant förfogande får ske.103 Den sakrättsliga giltigheten faller 

när den ursprungliga varan inte längre finns i behåll. 

 

Ägarförbehållsklausulen förlorar vidare sin sakrättsliga verkan om köparen avhänder sig den 

mot ägarförbehåll sålda varan och förvärvaren gör ett exstinktivt godtrosförvärv.104 Visserligen 

har säljaren bättre rätt till vara som köparen vidareförsålt om tredje man inte är i god tro gällande 

köparens förfogandeöverskridande. Att ond tro föreligger är dock inget säljaren bör räkna med 

eftersom inget register eller annan offentlig handling finns beträffande stiftad 

ägarförbehållsklausul som försätter tredje man i ond tro avseende köparens 

förfogandeöverskridande. 

 

När säljaren till köparen levererar fler varor vid ett tillfälle eller levererar varor regelbundet kan 

säljaren minska risken för att ägarförbehållet blir ogiltigt på grund av faktiskt förfogande genom 

á conto-metoden. Så länge allt gods går att hänföra till specifikt köp och fordran uppstår inget 

problem med specialitetsprincipen och inget förfogande sker innan betalning av varan. Kan 

denna metod inte användas och det finns risk för att egendomen kommer att förfogas över innan 

betalning är ägarförbehåll inte att rekommendera, med undantag för en egendomskategori, 

nämligen egendom som används utan att förbrukas, förändras till karaktär eller avhändas 

köparen. Det handlar exempelvis om verktyg och maskiner som används vid produktion av 

andra varor. Dessa utgör då inte lagervaror som ska försäljas eller varor som ska förändras på 

något vis. Vid vidareförsäljning är en annan lösning att köparen får säljarens samtycke att 

överlåta varan till annan genom ett gäldenärsbyte. Säljaren har då separationsrätt hos den förste 

                                                 
100 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 189 samt Persson, 

Förbehållsklausuler, s. 538. Se även NJA 1955 s. 1 där trä förvandlades till en byggnad, avsnitt 3.2. 
101 Se exempelvis Almén SvJT 1918 s. 9 f, Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 102 f. och Schmidt, Om 

ägareförbehåll och avbetalningsköp, s. 185 ff. 
102 Se exempelvis Hessler, Allmän sakrätt, s. 191. Mer om bibehållen individualisering i avsnitt 3.4. 
103 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 191. Se även SOU 1988:63 s. 70 ff. 
104 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99. 
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säljaren till dess att samtycke för överlåtelsen ges och sedan separationsrätt hos den andre 

köparen efter gäldenärsbytet. Ska gods säljas vidare innan slutbetalning kan vidare kommission 

vara en lösning. 

 

Ägarförbehållsklausulen förlorar även sin sakrättsliga verkan om säljaren ger köparen rätt att 

förfoga över egendomen på dessa ovan nämnda sätt eller medger köparen rätt att sammanfoga 

lösöret med fast eller lös egendom, i enighet med avsnitt 3.1.1 och 3.2.1. I doktrin anges att 

anledningen till denna sakrättsliga begränsning är att ett ägarförbehåll inte är allvarligt menat 

om förfoganderätt ges köparen. Säljaren har i dessa fall inte haft som avsikten att behålla 

äganderätten eller hävningsrätten. Syftet har istället enbart varit att erhålla en säkerhet i 

egendomen.105 Schmidt hävdade vidare att begränsningen kan behövas för att inte urholka 

personalkrediten och att de oprioriterade borgenärerna genom begränsningen får ett större 

kapital att dela på.106 

 

Förbehållsklausuler vid medgiven förfoganderätt ansågs redan i tidig praxis stå utan sakrättsligt 

skydd och denna ståndpunkt kom att bekräftas i förarbetena till 1915 års AvbetKöpL.107 

Ogiltighet står även i samklang med doktrin.108 Den sakrättsliga ogiltighet som ett 

förfogandemedgivande medför inträder omedelbart.109 

 

NJA 1932 s. 103: Inventarier hade sålts på kredit mot äganderättsförbehåll intill visst 

belopp betalats. Köparen hade givits rätt att mot annan likvärdig vara byta ut den köpta 

varan innan betalning av det angivna beloppet. Den tillbytta egendomen skulle utgöra 

säljarens egendom till dess att betalning erlagts. När fråga uppkom kring 

ägarförbehållsklausulens verkan mot tredje man konstaterade HD att den av säljaren 

givna förfoganderätten att byta ut inventarierna medfört att ägarförbehållet inte kan 

tillmätas sakrättslig verkan. 

 

                                                 
105 Se Almén s. 408. Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 655 f och Hessler, Allmän sakrätt, s. 191. Se 

även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 189. 
106 Se Schmidt, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, s. 204. 
107 Se diskussion i Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lag om 

avbetalningsköp m.m., Stockholm 1914. 
108 Se hänvisningar i not 76. 
109 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 649. 
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NJA 1932 s. 292: Ett tyskt bolag hade sålt skördemaskiner till en svensk importör med 

ensamrätt till vidareförsäljning av bolagets maskiner i Sverige. Försäljningen skedde på 

kredit mot tyskt Vorausabtretungsklausel, dvs. en tysk ägarförbehållsklausul som tillåter 

köparen att vidareförsälja egendomen innan slutbetalning och ger säljaren säkerhet i 

köpeskillingen från vidareförsäljningen. HD ansåg att separationsrätt inte kunde 

tillerkännas säljaren varken i de av den svenska importören sålda eller osålda maskinerna. 

Detta eftersom förfogande tillåtits innan slutbetalning. 110 

 

NJA 1974 s. 660: En säljare sålde industriportar mot äganderättsförbehåll till ett 

byggbolag. Parterna hade avtalat att säljaren skulle montera portarna. Köparen försattes i 

konkurs efter leverans men innan portarna monterats och fråga kring ägarförbehållets 

giltighet uppkom. HD konstaterade att äganderättsförbehållet kunde tillmätas sakrättslig 

verkan. Köparen hade inte givits rätt att förfoga över dörrarna. 

 

Att köparen inte har rätt att förfoga över egendomen på sätt som utsläcker förbehållsklausulens 

sakrättsliga verkan bör enligt praxis ligga redan i och med uppställandet av en 

ägarförbehållsklausul. I de mål som handlar om huruvida förfogande medgivits har rätten utgått 

från att part som hävdar förfoganderätt har att visa att sådan rätt medgivits. Att förfoganderätt 

ej föreligger för köparen är således inget som behöver anges. Även om förfogandeförbud 

förutsätts vid användandet av en ägarförbehållsklausul är det bra om ett uttryckligt 

förfogandeförbud förs in i avtalet med ägarförbehållsklausulen. På detta vis stärks möjligen 

bevisbördan för den part som hävdar att förfogande medgivits. Denne har då att visa att 

förfogandeförbudet inte var allvarligt menat. De flesta standardavtal anger uttryckligen att 

förfogande ej får ske förrän slutbetalning har erlagts.111 Säljaren vill vidare inte ge intryck av 

att förfogande innan betalning medges. Extra försiktig bör säljaren vara vid försäljning till 

någon vars verksamhet går ut på att förfoga över egendomen på sådant sätt som medför att 

ägarförbehållsklausulen inte medges sakrättslig giltighet. 

 

Den praktiska skillnaden mellan dagens situation och om ägarförbehåll inte gavs någon 

sakrättslig verkan alls vid försäljning till detaljister antas vara liten. Det lösöre som redan 

förfogats över ges ingen säkerhet i. För de av varorna som inte förfogats över uppkommer fråga 

om huruvida ägarförbehållet ska anses sakrättsligt verksamt. Säljaren ska således för verksamt 

                                                 
110 Såsom bekräftats i NJA 1978 s. 593. 
111 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 192. 
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förbehåll ej ha medgivit förfogande varken underförstått eller genom konkludent handling 

såsom att säljaren fortsatt leverera varor trots att förfogande skett avseende tidigare varupartier. 

Begagnande av ägarförbehåll kan inte anses vara en lösning vid kreditförsäljning i dessa fall. 

 

NJA 1959 s. 590: En hemmansägare köpte på kredit av olika säljare grisar för uppfödning 

till slakt. Det rörde sig om flera köpeavtal och i respektive avtal stadgades att äganderätten 

kvarblev hos säljaren till dess köpeskillingen erlagts. I avtalen upptogs även ett 

förfogandeförbud för köparen innan betalning erlagts. När köparen försatts i konkurs 

gjorde konkursboet bland annat gällande att separationsrätt till grisarna ej skulle medges 

säljarna med hänvisning till att partnerna förutsatt att förfogande genom försäljning skulle 

ske innan betalning, att förfoganderätt således medgetts. HD konstaterade att det inte 

visats att det uttryckliga förfogandeförbudet inte var allvarligt menat. Köparen hade utgått 

från att han haft rätt att förfoga över egendomen eftersom grisarna skulle bli slaktfärdiga 

innan slutbetalning. Det var däremot inte tillförlitligen styrkt att säljarna, varken 

uttryckligen eller konkludent, medgett förfogande eller att förbudet i köpeavtalet lämnats 

för annan överenskommelse. HD konstaterade således att ägarförbehållsklausulerna ägde 

sakrättslig giltighet. 

 

NJA 1960 s. 221: Ett antal skjutdörrar såldes på avbetalning mot ägareförbehåll till en 

byggfirma som uppförde byggnad för annans räkning. Dörrarna levererades till bygget 

med hänsyn till byggets beräknade fortgång. Köparen gick sedermera i konkurs. Fråga 

uppstod kring ägareförbehållets sakrättsliga giltighet i de dörrar som levererats men ännu 

inte monterats i byggnaden. HD ansåg att annat inte kan antas än att köparen haft rätt att 

förfoga över dörrarna innan slutbetalning vilket redan från början medför sakrättslig 

ogiltighet för ägareförbehållsklausulen. Säljaren hade inte en mot tredje man stående rätt 

till dörrarna. 

 

3.3.2 Betänkandet 

I dagsläget faller säljarens säkerhet i varan om varan blivit förstörd, bearbetad eller förändrad. 

Detsamma gäller om varan vidaresålts till tredje man och denne gör ett exstinktivt 

godtrosförvärv. Som motiv till förfogande som ogiltighetsgrund anges att kravet på bibehållen 

individualisering ej möts om den mot ägarförbehåll sålda varan förfogas över på dessa vis. 

Vidare får inte säljaren ge köparen förfoganderätt över varan eller rätt att sammanfoga 

egendomen med annan egendom. Som motiv till ogiltighet vid medgiven förfoganderätt anges 
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att ägarförbehåll i dessa situationer inte är allvarligt menade. Avsikten har inte varit att behålla 

äganderätten eller hävningsrätten utan syftet har istället enbart varit att erhålla säkerhet i 

egendomen. Vidare anges att dessa begränsningar i giltigheten kan behövas för att inte urholka 

personalkrediten samt att de oprioriterade borgenärerna får ett större kapital att dela på just på 

grund av att ägarförbehållet inte står sig. 

 

SOU 2015:18 medför inga förändringar i ägarförbehållets giltighet i sig. Varken avtalsprincipen 

eller registerpanten kommer direkt att påverka specialitetsprincipens krav på individualisering. 

Inte heller kommer dessa förändringar att påverka att ägarförbehåll kan anses vara annat än 

allvarligt menade om förfoganderätt medges. Fråga kan dock ställas huruvida motiven att 

personalkrediten urholkas och att en begränsning i giltigheten medför att oprioriterade 

borgenärer får ett större kapital att dela på står sig efter ett instiftande av registerpanten. Med 

ett instiftande av registerpanten medges en hypotekarisk panträtt i lösöre. Detta bör vara av 

samma fara för personalkrediten och de oprioriterade borgenärerna som 

ägarförbehållsinstitutet. Ett instiftande av registerpanten bör således försvaga skälen emot 

ägarförbehållets giltighet vid förfogande av det på kredit sålda lösöret samt ogiltighet vid 

medgiven förfoganderätt av detsamma. 

 

3.3.3 Eigentumsvorbehalt 

Det tyska ägarförbehållet går antagligen längst av världens länder gällande förbehållets giltighet 

vid bearbetning, vidareförsäljning och medgiven förfoganderätt.112 Inom den tyska rätten har 

syftet med ägarförbehållsinstitutet konstaterats vara att leverantören ska kunna sälja på kredit 

med säkerhet för sin fordran samtidigt som köparen ska kunna förfoga över godset under 

betalningstiden. Eftersom köparens syfte i princip alltid är att förfoga över godset innan 

slutbetalning anses det vara viktigt att säkerhet ges säljaren även i dessa fall.113 Att hindra 

köpare som i sin verksamhet just bearbetar eller vidareförsäljer egendomen från att göra detta 

till dess att full betalning är erlagd skulle hindra köparen från att utöva sin verksamhet. Det 

skulle därmed kunna strida mot god sed att göra en sådan begränsning gällande.114 Vid sidan 

om det enkla ägarförbehållet, einfacher Eigentumsvorbehalt, som medger sakrättsligt skydd 

trots medgiven förfoganderätt men inte vid faktiskt förfogande, finns därför andra 

                                                 
112 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 189. 
113 Serick, Securities in movables in German law, s. 55. 
114 Serick, Securities in movables in German law, s. 110. 
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ägarförbehållsklausuler. Einfacher Eigentumsvorbehalt förlorar nämligen giltighet när 

egendomen blir förstörd, bearbetad eller säljs vidare till tredje man.115 

 

Konsumtionsvaror kan visserligen bli föremål för ägarförbehåll men eftersom inget speciellt 

ägarförbehåll finns för egendom som blir förstörd eller konsumeras gäller precis som i svensk 

rätt att ägarförbehållet inte kan göras sakrättsligt gällande när egendomen förbrukats.116 För att 

säkerheten ska stå sig när lösöret bearbetas eller vidareförsäljs finns dock förlängda 

ägarförbehåll, verlängerter Eigentumsvorbehalt. Förbehållsklausuler av denna sort är giltiga så 

länge de inte begränsar köparens kommersiella frihet i alltför stor grad eller ger säljaren ett 

alldeles för stort överskydd i jämförelse med den fordran säljaren har på köparen. 

 

Vid råvaruförsäljning till en person som avser att bearbeta godset måste säljaren kunna uppnå 

säkerhet trots att råvaran förändras. Eftersom syftet med ägarförbehållet är att tillåta en sådan 

användning och på så vis gynna marknaden ges säljaren vid användandet av verlängerter 

Eigentumsvorbehalt av formen Weiterverarbeitungsklausel säkerhet i surrogatet. Vid 

bearbetning har säljaren säkerhet i egendomen även under bearbetningsprocessen. Av den i 

praxis och doktrin funna lösningen gäller att säkerheten i råvaran faller först när denna blivit 

ny vara och säkerhet blir gällande i surrogatet.117 Det har varit diskuterat i doktrin huruvida en 

klausul som tillåter bearbetning och ger ägaren säkerhet i det nya godset ska vara giltig.118 

Bundesgerichtshof, BGH, har i modern praxis konstaterat att sådant förbehåll i huvudregel 

accepteras mellan näringsidkare. BGH har, liksom en stor del av doktrin, ansett att om 

bearbetning med medgivande av ägarförbehållsklausul sker ses säljaren som producent av den 

nya varan. I annat fall hade säljaren förlorat säkerhetsrätten i råvarumaterialet och inte erhållit 

någon säkerhet i den nya varan. Eftersom den nya produkten med största sannolikhet är värd 

mer än den mot ägarförbehåll sålda varan vore det dock oskäligt om säljaren fick tillgodogöra 

sig övervärdet jämfört med den fordran denne har på köparen. Säljaren blir därför ägare till det 

nya godset till den andel som dennes fordran utgör i relation till den nya varan vid 

transformationstillfället.119 Det som uppkommer är således en samäganderätt. Säljarens 

position blir därmed inte starkare än ursprungligen. Det handlar om att säljaren behåller den 

                                                 
115 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 18. 
116 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 18. 
117 Serick, Securities in movables in German law, s. 117 
118 Serick, Securities in movables in German law, s. 63. 
119 Serick, Securities in movables in German law, s. 66. 

 



62 

 

säkerhet som ursprungligen uppnåtts med förbehållsklausulen. Parterna kan dock komma 

överens om att säljaren ska bli ensam ägare till den nya varan. Detta förutsätter att det finns en 

bestämmelse om att köparen kompenseras på något sätt så att säljaren inte vinner en oskäligt 

starkare säkerhetsmässig position.120 

 

I vissa fall kan det även vara bekvämt för köparen att sälja vidare varan innan betalning. Detta 

kan vara aktuellt när köparen inte kan eller vill anstränga sin egen likviditet utan önskar 

betalning för varan genom vidareförsäljning, innan denne slutbetalar produkten till säljaren. 

Vid vidareförsäljning finns det tre typer av förlängt ägarförbehåll som kan användas för att 

säljaren ska ha en fortsatt säkerhet. De tre olika formerna är Vorausabtretungsklausel, 

weitergeleitete Eigentumsvorbehalt och Nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt. Används inte en 

av dessa klausuler förlorar säljaren säkerheten vid vidareförsäljning. 

 

Vanligast av dessa tre former är Vorausabtretungsklausel. Denna typ av förbehåll medför att 

den ursprunglige säljaren får fordringen vid vidareförsäljningen överlåten på sig till det värde 

som dennes egne fordran på den ursprunglige köparen uppgick till.121 Den ursprunglige 

säljarens säkerhet är begränsad till det som inflyter från köparens vidareförsäljning. 

Försäljningen sker helt i den ursprunglige köparens namn och det är denne som den nya köparen 

betalar till.122 I de allra flesta fall uppmärksammas aldrig den nye köparen på att fordringen 

överlåtits till den ursprunglige säljaren. Förbehållet innebär således att den ursprunglige 

säljaren istället får en säkerhet i fordringen så fort vara vidareförsäljs, dvs. rätt till 

redovisningsmedel.123 Det är viktigt att köparens fordran vid vidareförsäljning som överlåts på 

den ursprunglige säljaren är individualiserad. Är denna fordring inte individualiserad medför 

Vorausabtretungsklausel inte någon sakrättslig giltighet. Den härskande meningen är att 

tillräcklig individualisering skett när det särskilt anges hur många fordringar det handlar om 

eller i vilken omfattning fordringarna överlåts, vilken typ av fordringar det gäller och vilka 

förpliktelser köparen har mot säljaren i samband med överlåtelsen av fordringarna.124 

Individualisering ska ske när fordringen uppkommer. 

 

                                                 
120 Serick, Securities in movables in German law, s. 67. 
121 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 165. 
122 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 166. 
123 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 166. 
124 Serick, Securities in movables in German law, s. 54 samt Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande 

rättssystem, s. 166. 
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Istället för Vorausabtretungsklausel kan vid vidareförsäljning Weitergeleitete 

Eigentumsvorbehalt eller Nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt användas. Vid användning av 

Weitergeleitete Eigentumsvorbehalt åtar sig köparen att vid vidareförsäljning överföra säljarens 

ägarförbehåll till den nya försäljningen. Det är just det ursprungliga ägarförbehållet som ska 

föras vidare. Det är således inte jämställt att köparen stiftar ett nytt förbehåll med samma 

lydelse.125 Detta förbehåll används i mindre utsträckning eftersom den nye köparen inte får 

äganderätten till varan förrän den ursprunglige köparen betalar säljaren. Nachgeschaltete 

Eigentumsvorbehalt medför istället en plikt för köparen att vid en eventuell vidareförsäljning 

införa ett självständigt ägarförbehåll i relation till den nye köparen.126 

 

3.3.4 Sammanfattning och jämförelse 

Ägarförbehållet kan inte anses vara en lösning vid kreditförsäljning till kunder som avser att 

bearbeta eller vidareförsälja varor inom kredittiden. Ägarförbehållet förlorar sin sakrättsliga 

giltighet både när egendomen förlorar sin karaktär samt när egendomen vidaresäljs till 

godtroende tredje man. Majoriteten av egendom som säljs av en näringsidkare till en annan 

näringsidkare bör vara av karaktären att det framöver ska bearbetas eller vidaresäljas. 

Användandet av ägarförbehållsinstitutet i sådana situationer är riskabelt. Sker förfogande innan 

lösöret är slutbetalt kan förbehållet inte göras gällande mot tredje man. Det är snarare en positiv 

överraskning än något förväntat om köparen inte förfogar över egendomen och ägarförbehållet 

ges sakrättslig verkan. Ägarförbehållet lämpar sig dock till varor som inte ska omsättas och inte 

heller bearbetas. Exempel härpå är verktyg som används inom produktionen av köparens varor 

eller maskiner inom industrin som inte ska säljas vidare. 

 

I den tyska rätten avgörs säljarens rätt av om tillåtelse till bearbetning eller vidareförsäljning 

givits i och med stiftandet av ägarförbehållet. Detta förutsätter att varan kan spåras och ej 

upphört att existera utan att ha blivit något annat. Till skillnad från i Sverige där medgivande 

till vidareförsäljning medför sakrättslig ogiltighet kan i tysk rätt förfogande medges. Den 

svenska och tyska rätten kan i princip inte stå längre från varandra än vad de gör vad gäller 

faktiskt förfogande och medgiven förfoganderätt. Det tyska ägarförbehållet anges utgöra en 

säkerhet för säljare av lösöre på kredit men utan att verka hindrande för köparen och dennes 

fortsatta drift av verksamheten. Frågan är vad ägarförbehållets verkan kan anses vara i svensk 

rätt. Majoriteten av köpare bör vilja bruka varan i sin ordinarie verksamhet. Är köparen således 

                                                 
125 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 168. 
126 Persson, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s. 168. 
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detaljist eller grossist vill denne bearbeta eller sälja vidare egendomen. Varför finns detta 

förbehåll om denna möjlighet att förfoga över produkten inte finns? Möjligen kan 

ägarförbehållsinstitutet här anse utgöra en säkerhet endast för produkter som inte förbrukas eller 

vidareförsäljs, såsom industriella maskiner och verktyg inom industrin. 

 

Betänkandet medför ingen direkt förändring för ägarförbehållet och dess ogiltighet vid 

bearbetning, vidareförsäljning och medgiven förfoganderätt. Ett instiftande av en hypotekarisk 

panträtt likt registerpanten försvagar dock skälen mot ägarförbehållets sakrättsliga ogiltighet. 

 

3.4 Förlorad identitet 

 

3.4.1 Det svenska ägarförbehållet 

För ägarförbehållsklausulers sakrättsliga giltighet uppställs i enighet med specialitetsprincipen 

krav på att den sålda egendomen ska kunna identifieras. Det första steget i detta led har redan 

diskuterats i avsnitt 2.2.1. Nedan kommer kravet på att lösöret ska gå att identifiera även efter 

avtals ingående att behandlas. 

 

Lösöre som är föremål för ägarförbehåll måste gå att identifiera även efter köptillfället. Det 

krävs således att det mot ägarförbehåll sålda lösöret kan kopplas samman med 

ägarförbehållsklausulen och den fordran som förbehållet avser.127 För att säljaren ska ha en 

säkerhet som står sig mot tredje man är det viktigt att lösöret föremål för ägarförbehållsklausul 

går att identifiera bland köparens egendom och att det därmed går att säga vilken egendom som 

är betald och vilken som återstår att betalas. Effektivt är därför att säljaren innan varan traderas 

märker varje individuell vara på ett unikt och permanent sätt, som beskrivits i avsnitt 2.2.1. Om 

ingen koppling längre kan göras mellan objektet, förbehållet och fordran kan 

ägarförbehållsklausulen ej tillerkännas sakrättslig verkan. 

 

NJA 1976 s. 251: Säljaren, en förening, hade regelbundet sålt sopcontainrar till en köpare. 

För dessa fanns mellan parterna 7 olika avbetalningskontrakt med ägarförbehållsklausuler 

avseende 21 sålda containrar. Parterna hade även kommit överens om att köpeskillingen 

för varje nytt kontrakt skulle läggas samman med restskulden från tidigare köp till en 

gemensam skuldpost. När utmätning skulle ske av 19 av containrarna för annan borgenärs 

                                                 
127 Persson, Förbehållsklausuler, s. 490. 
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fordran uppkom fråga om förbehållsklausulernas giltighet. Containrarna såg likadana ut 

och hade sammanblandats. Det gick inte att på något sätt koppla samman viss container 

med visst köp varför det inte gick att fastställa om en container var betald eller ej. HD 

ansåg att förbehållsklausulerna inte kunde tillmätas sakrättslig verkan. HD konstaterade 

att varje kontrakt var att behandlas som ett objekt för sig för att inte medföra skada för 

utmätningsborgenärerna. I annat fall skulle det finnas risk för att värdet av ett 

avbetalningskontrakt togs i anspråk för egendom som sålts genom annat kontrakt, risk för 

otillåten koppling. Samma risk ansågs föreligga om egendom från olika avbetalningsköp 

utmättes för restskulden. De 19 containrarna kunde därför utmätas utan hänsyn till 

förbehållsklausulerna. 

 

I ovan refererade avgörande kunde lösöret inte skiljas åt och inte heller kunde det etableras 

vilka containrar som omfattades av vilket avbetalningsköp. Specialitetsprincipen var därmed 

inte uppfylld och ägarförbehållsklausulerna saknade sakrättslig verkan. Hessler kritiserade 

domen.128 Han ansåg att det inte var befogat att underkänna ägarförbehållsklausulerna endast 

på grund av att det inte kunde etableras vilken container som avsåg vilken fordran när alla 

containrar var sålda mot ägarförbehåll och av samma säljare. Hessler bedömde att det borde 

vara möjligt att se alla containrar som sålda enligt samma avtal. 

 

Praxis har intagit en restriktiv inställning till lättandet på kravet på individuellt bestämd 

egendom för att tillerkänna förbehållsklausulen sakrättslig giltighet. Som anledning till att 

specialitetsprincipen bör upprätthållas har angetts att denna begränsar det skydd som 

ägarförbehållet ger säljare, vilket har ansetts vara extra viktigt när ägarförbehållet för sin 

giltighet inte kräver ett sakrättsligt moment. Principen hjälper även till att fastställa kollektivet 

av borgenärer med separationsrätt vid en obeståndssituation. Andra säkerhetsrätter såsom 

företagshypotek och borgen finns vidare för egendom som inte går att individualisera på grund 

av dess fungibla eller växande karaktär och skydd har därför ej ansetts behövas för denna typ 

av icke-bestämd egendom. Principen motiveras även med att antalet tvister om när förbehållet 

kan anses giltigt minskar.129 

 

                                                 
128 Hessler, SvJT 1983, s. 173. 
129 Se Persson, Förbehållsklausuler, s. 492 samt Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 631. 
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Kravet på specialitet ansågs dock inte vara ett hinder för att medge separationsrätt till 

sammanblandade grisar i det nästa två decennier tidigare NJA 1959 s. 590. Helander tolkade 

detta rättsfall som en uppmjukning av kravet på specialitet i rättspraxis.130 Eftersom 

separationsrätt inte medgavs i det ovan redogjorda för, och snarlika, NJA 1976 s. 251 är frågan 

om man verkligen kan dra denna slutsats av rättsfallet. Rättsläget är således inte alldeles klart 

även om specialitetsprincipen i praxis ofta utsläcker ägarförbehållsklausulens verkan mot tredje 

man. 

 

NJA 1959 s. 590: En hemmansägare köpte på kredit av olika säljare grisar för uppfödning 

till slakt. Det rörde sig om flera köpeavtal och i respektive avtal stadgades att äganderätten 

kvarblev hos säljaren till dess köpeskillingen erlagts. Grisarna ökade i vikt och storlek 

och sammanblandades med varandra. När köparen försatts i konkurs gjorde konkursboet 

gällande att separationsrätt till grisarna ej skulle medges eftersom grisarna genom 

uppfödningen blivit ny vara och att dessa grisar sammanblandats med varandra så att det 

inte längre gick att avgöra vilken gris som kom från vilken säljare och köp. HD 

konstaterade att vikt och storleksökningen i sig inte förringar giltigheten av 

förbehållsklausulerna. HD konstaterade vidare att sammanblandningen inte helt medför 

att säljarna förlorat äganderätten till grisarna. Säljarna tillerkändes en samäganderätt i 

kollektivet av grisar och specialiseringskravet ansågs således uppfyllt.  

 

När flera säljare med giltiga förbehållsklausuler har egendom som sammanblandats hos 

köparen bör säljaren inte utgå från att samäganderätt uppkommer. Rättsläget är alltför oklart. 

Utgångspunkten bör alltid vara att tydligt märka varan. Utöver att märka varan kan visserligen 

säljaren söka se till att den sålda egendomen inte sammanblandas med annan egendom hos 

köparen. Detta genom att kräva att köparen håller varan avskild från annan liknande egendom 

i dennes besittning till dess att betalning sker. Ingen säkerhet för att detta krav upprätthålls finns 

dock och det är svårt för säljaren att kontrollera att så sker. Säljaren sitter sällan på den insyn i 

köparens verksamhet eller har den befogenhet som krävs för att detta ska fungera. 

 

Specialitetsprincipens krav på att lösöret måste behålla sin identitet så länge ägarförbehållet 

gäller kan ersättas av surrogation.131 Med detta menas att säljaren erhåller separationsrätt till 

                                                 
130 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 631. 
131 Persson, Förbehållsklausuler, s. 492 f. 
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egendom som trätt i den ursprungliga egendomens ställe, under förutsättning att denne hade 

separationsrätt till den ursprungliga egendomen. Huvudregel är att sådan rätt i surrogat inte 

ges.132 I praxis har specialitetsprincipen upprätthållits tämligen strikt och surrogationsprincipen 

diskuterats få gånger trots att surrogation-liknande lösningar i vissa av dessa mål i praktiken 

erkänts av HD. I doktrin har man varit mer liberal gällande specialitetsprincipen och 

surrogationsmöjligheter. Som argument för separationsrätt för surrogatet har hävdats att om 

surrogation inte tillåts gynnas övriga konkursborgenärer på säljarens bekostnad och att övriga 

borgenärer på så vis gör en obehörig vinst. Mot rätten till surrogat har anförts att alla borgenärer 

ska behandlas lika.133 

 

NJA 1971 s. 288: Ett mediabolag sålde en tv-apparat mot äganderättsförbehåll. På grund 

av fel i vara kom den försålda tv:n att inom en månad bytas ut mot en ny. Fråga uppstod 

om den icke-färdigbetalda tv:n kunde utmätas för köparens skulder. HD fann att det 

ursprungliga köpekontraktet inte var direkt tillämpligt på den nya tv:n. Parterna hade dock 

utgått från att samma avtalsvillkor skulle gälla även för utbytesvaran. Det ansågs därmed 

avtalat att en förbehållsklausul av samma lydelse skulle omfatta den nya apparaten. Tv:n 

kunde således inte bli föremål för utmätning, men väl köparens rätt till denna. 

 

Fråga är om HD i NJA 1971 s. 288 behandlar surrogation eller ej. Menar HD att surrogation är 

möjlig när varan byts ut mot annan vara av samma slag? I doktrin har rättsfallets innebörd 

diskuterats flitigt. Hellner, Ramberg och Rodhe anser att rättsfallet innebär att när egendom 

som är behäftad med fel byts ut mot ny vara kan den ursprungliga ägarförbehållsklausulen gälla 

även i den nya varan, således att surrogation medges.134 Helander och Håstad hävdar att 

rättsfallet inte ger någon ledning om surrogation men att det i praktiken ger samma resultat.135 

Hessler anger å sin sida att det är möjligt att ett surrogationsresonemang låg bakom domen trots 

att surrogationsprincipen inte tillämpades.136 Eftersom HD inte för några direkta resonemang 

kring surrogation är det alltför osäkert att se detta rättsfall som ett uttryck för surrogation även 

om resultatet i praktiken blev detsamma. 

 

                                                 
132 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 631. 
133 Se Persson, Förbehållsklausuler, s. 493. 
134 Hellner, Konsumentkrediter och avbetalningsköp, s. 380 samt Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 187. 
135 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 635 samt Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 134. 
136 Hessler, SvJT 1983, s. 205. 
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Vid fel i vara vilket leder till utbyte till samma slags egendom vore det oskäligt att inte ge 

säljaren säkerhet i den nya varan. Det är av gagn för köparen att säljaren byter ut varan vid fel 

och i många fall ett krav enligt vår köprättsliga reglering. När köparen byter ut egendomen mot 

vara av annat slag kan detta jämställas med en återgång och ett nytt köp varpå det inte anses 

oskäligt att uppställa krav på att det återigen avtalas om ägarförbehåll. Om vara dock byts ut 

mot en ersättningsvara av samma slag finner jag det oskäligt att inte se till säljaren och köparens 

avsikt vid köpet av ursprungsvaran. Detta skulle varken gynna omsättningsintresset eller 

borgenärsskyddet. Jag anser, precis som Helander och Håstad, att det här handlar om att se till 

parternas avsikt att tillämpa samma avtal på det nya köpet och varan snarare än att tillämpa 

surrogation. Även om resultatet i praktiken blir detsamma kan inte rättsfallet anses ge 

vägledning i surrogationsfrågan. 

 

Hessler anger att surrogation bör vara möjlig i okomplicerade fall där det finns ett klart samband 

mellan den ursprungliga varan och surrogatet.137 Även hovrätten för Nedre Norrland har 

konstaterat att surrogation är möjlig i okomplicerade fall när köparen avhänt sig egendomen 

utan säljarens samtycke och surrogatet har ett tydligt samband med den sålda varan. 

 

RH 1986:63: En båt såldes på avbetalning mot ägarförbehåll. Köparen hade genom en del 

bytesaffärer avhänt sig båten men återigen fått denna i sin ägo. När båten senare kom att 

utmätas för köparens skulder hävdade säljarens konkursbo, sedan säljaren gått i konkurs, 

separationsrätt till båten. Kronofogdemyndigheten som ansåg att ägarförbehållet inte 

kunde tillerkännas sakrättslig giltighet efter bytesaffärerna sålde båten utan förbehåll för 

avbetalningssäljarens rätt. Säljarens konkursbo yrkade med grund i ägarförbehållet 

separationsrätt i medel influtna från försäljningen. HovR konstaterade att separationsrätt 

i vissa fall bör kunna göras gällande i surrogat om köparen avhänt sig den mot 

ägarförbehåll sålda egendomen utan säljarens samtycke. För att så ska vara fallet måste 

det handla om ett okomplicerat fall med klart samband mellan den sålda egendomen och 

surrogatet. I detta fall var inte förhållandena vid bytesaffärerna kända och säljaren 

medgavs ej rätt till medel influtna från den exekutiva försäljningen av båten. 

 

Även om hovrätten konstaterat att surrogation kan vara för handen i okomplicerade fall där 

surrogatet har ett tydligt samband med den sålda varan finns ingen praxis på situationer där 

                                                 
137 Hessler, Allmän sakrätt, s.161. 
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surrogation medgivits med tydlig motivering. I ovan redogjorda fall handlar det om 

likvidamedel som surrogat. Frågan är om separationsrätt hade givits om båten bytts mot annat 

än likvidamedel. Vidare ger rättsfallet att surrogation skulle kunna vara möjlig även när varan 

bytts ut i flera led. Det bör dock, som framgår av rättsfallet, ställas stora krav på kontinuitet för 

att egendomen ska ses som surrogat. 

 

Svea hovrätt har tidigare godkänt rätt i surrogatet. 

 

NJA 1966 s. 350: Inventarier köptes på avbetalning mot äganderättsförbehåll. Köparen 

upptog för köpet ett lån hos bank och tredje man åtog sig borgensansvar för lånet. 

Köparen erlade hela köpeskillingen för inventarierna till säljaren. Säljaren överlät därefter 

alla sina rättigheter och skyldigheter enligt köpeavtalet på borgensmannen. 

Borgensmannen överlät vidare dessa på banken som senare kom att överlåta avtalet 

tillbaka på borgenensmannen. Köparen å sin sida ombildade sin rörelse till ett bolag och 

sålde inventarierna vidare till en fastighetsägare. Det bildade bolaget försattes i konkurs. 

Full amortering på lånet var ej erlagd och borgensmannen infriade sitt borgensåtagande. 

Borgensmannen vände sig mot fastighetsägaren och gjorde anspråk på köpeskillingen för 

försäljningen med hänvisning till att borgensmannen ägde åberopa äganderättsförbehållet 

eftersom den ursprunglige säljaren överlåtit sin rätt enligt kontraktet på denne. HD ansåg 

att ägarförbehållet inte avsåg att ge säljaren säkerhet för hans fordran för 

lösöreförsäljningen utan avsåg att utgöra säkerhet för köparens fullgörande av 

låneförbindelsen. Lånet var upptaget i samband med köpet och det var förutsatt att 

gäldenären omedelbart skulle betala säljaren. Säljaren hade redan fått betalning för sin 

fordran och hade inte längre med stöd av äganderättsförbehållet en mot tredje man stående 

rätt till egendomen. HovR godtog borgensbolagets rätt i köpeskillingen i egenskap av 

surrogat. Eftersom HD underkände ägarförbehållet blev frågan om surrogation aldrig 

aktualiserad. 

 

Möjligen medgav även HD surrogation i NJA 1941 s. 711 I och II. 

 

NJA 1941 s. 711 I och II: En lastbil (I) respektive en buss (II) hade sålts, till olika köpare, 

på avbetalning med klausul om äganderättsförbehåll. Innan fordonen slutbetalats av 

respektive köpare togs de i anspråk av staten för att tjäna kronan, lastbilen enligt häst- 
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och fordonsanskaffningslagen138 och bussen enligt rekvisitionslagen139. I lastbilsfallet 

utställde myndigheten ett postgiroutbetalningskort som betalning till 

avbetalningsköparen. Vid utmätning i beloppet för annan borgenärs fordran uppkom 

fråga om lastbilssäljarens rätt till betalningen. HD konstaterade att inlösensbeloppet 

skulle tillfalla fordonets ägare, säljaren. Det var av praktiska skäl som beloppet betalats 

ut till köparen och utbetalningen innebar inte att köparen mottagit en betalning. I 

bussfallet sattes istället ersättning för fordonet in på ett särskilt postgirokonto för köparen. 

Köparen hade ingen möjlighet till uttag från kontot men hade överlåtit en del av fordran 

till en bank. Säljaren till bussen begärde utmätning i beloppet. HD konstaterade att 

insättningen på postgirokontot innebar att köparen mottagit en betalning. HD angav dock 

att köparen på grund av avbetalningskontraktet var redovisningsskyldig gentemot 

säljaren. Köparen hade därmed inte rätt att förfoga över medel på kontot om inte detta 

översteg skulden till säljaren. Säljaren befanns äga bättre rätt till beloppet framför banken, 

som trots anledning att misstänka att bussen var föremål med ägarförbehåll inte undersökt 

om så var fallet. 

 

I det ovan refererade rättsfallet diskuterar HD redovisningsskyldighet. Ett avbetalningsköp med 

betalningsskyldighet medför dock vanligtvis inte redovisningsskyldighet.140 Om 

redovisningsskyldighet kan anses följa ur betalningsskyldigheten skulle surrogation alltid 

tillåtas vid avbetalningsköp med ägarförbehåll. Förfogandeförbudet, åtminstone förbud mot 

vidareförsäljning, skulle därmed förlora sin verkan i praktiken. Med den ovisshet kring NJA 

1941 s. 711 I och II som råder är det svårt att säga om säljaren erhåller säkerhet i likvidamedel 

på grund av köparens redovisningsskyldighet eller som ett led av surrogationsprincipen. 

Möjligen skulle utgången blivit annan om det inte handlat om ett expropriationsliknande 

förfarande.141 

 

Surrogation har i praxis medgivits lättare när surrogatet är försäkringsersättning, 

skadeståndsersättning eller med dessa jämförbara ersättningar.142 

  

                                                 
138 Lagen d. 27 april 1934 om anskaffning av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot. 
139 Lagen d. 31 mars 1938 ang. skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens 

behov. 
140 Persson, Förbehållsklausuler, s. 497. 
141 Se vidare NJA 2009 s. 500 och NJA 2014 s. 935 där HD konstaterar att surrogation avseende kontomedel är 

möjlig. 
142 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 633. 



71 

 

3.4.2 Betänkandet 

Idag anses ogiltighet på grund av förlorad identitet vara ett utflöde ur specialitetsprincipen. För 

att nå upp till de krav specialitetsprincipen ställer på säkerhetsrätter krävs att varan som 

omfattas av ägarförbehåll går att identifiera hela vägen till realiserande av säkerheten. Att 

upprätthålla denna princip har ansetts vara extra viktigt när ägarförbehållet för sin giltighet inte 

kräver ett sakrättsligt moment. I och med denna ogiltighetsgrund begränsas vidare det skydd 

som ägarförbehållet ger säljare. Principen hjälper även till att fastställa kollektivet av 

borgenärer med separationsrätt vid en obeståndssituation samt medför att antalet tvister om när 

förbehållet kan anses giltigt minskar. 

 

Betänkandet medför inga förändringar för ägarförbehållet avseende upprätthållande av 

specialitetsprincipen eller surrogationsprincipen. Varken avtalsprincipen eller registerpanten 

ändrar de underliggande principerna om varför ägarförbehåll inte ges sakrättslig verkan vid 

förlorad identitet. 

 

3.4.3 Eigentumsvorbehalt 

Precis som i svensk rätt kan problem på grund av individualiseringskravet uppkomma. 

Huvudregeln är att det sålda lösöret måste gå att särskilja från andra varor samt att betalda varor 

ska kunna skiljas från obetalda, för att säkerheten ska kunna göras gällande. I grund är det 

således samma individualiseringskrav som gäller i tysk som i svensk rätt. 

 

Genom stiftande av anpassad ägarförbehållsklausul kan parterna dock avtala om att alla 

säljarens fordringar, och således alla varor som säljaren sålt till köparen, täcks av ett och samma 

ägarförbehåll. På detta vis spelar det inte någon roll om vissa varor är betalda medan andra inte 

är det, alla varor utgör säkerhet till dess att alla fordringar är betalda. Säljaren kan således 

undvika att förbehållet förlorar sin sakrättsliga giltighet när det sålda lösöret sammanblandas 

med egendom säljaren själv sålt till köparen. Utöver detta finns även möjlighet för parterna att 

avtala om rätt för säljaren i surrogat, som ovan redovisats under avsnitt 3.3.3. 

 

Även i den tyska rätten gäller dock som utgångspunkt att säkerhetsrätten ej kan realiseras om 

den mot ägarförbehåll sålda egendomen sammanblandas med egendom som inte omfattas av 

det uppställda ägarförbehållet. Det måste gå att etablera vilken vara som hänför sig till vilket 

köpekontrakt och vilken fordran. För att kringgå de svårigheter som uppkommit, eller kommer 

att uppkomma, vid individuell realisering av säkerheten i vara som sammanblandats med andra 
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säljares varor som omfattas av samma säkerhetsinstitut förekommer ofta att de tyska säljare 

vars egendom sammanblandats går ihop i så kallade säkerhetspooler. På så sätt kan säljarna 

gemensamt realisera den säkerhet som de givits för fordran.143 När dessa säljare går ihop och 

hävdar gemensam rätt till alla de sammanblandade varorna anses specialitetsprincipen inte stå 

i vägen för att säkerheten ska stå sig mot tredje man.144 Alla i poolen anses ha samäganderätt 

till varorna och dessas säkerhet står sig framför att varorna tillfaller borgenärskollektivet i 

konkursboet. Poolmedlemmarna får sedan dela upp egendomen enligt den överenskommelse 

de själva stiftat. 

 

Dessa pooler har blivit viktigare med åren i den tyska handeln. Anledningen är att dessa pooler 

är det enda sättet att realisera säkerhet när sammanblandning skett med annans varor. Att tänka 

på är att poolen inte förstärker eller utvidgar någons ursprungliga rätt i egendomen. 

 

3.4.4 Sammanfattning och jämförelse 

Både den svenska och den tyska rätten uppställer krav på identifiering vid realiserande av 

ägarförbehåll. Den svenska rätten och dess specialitetsprincip går dock i praktiken mycket 

längre än den tyska principen om specialitet. 

 

Enligt svensk rätt finns inga möjligheter till sakrättsligt giltigt ägarförbehåll om inte lösöret, 

ägarförbehållet och fordran kan kopplas samman. I tysk rätt finns möjlighet att redan vid 

upprättande av förbehållsklausul använda sig av sådan klausul som anger att det sålda lösöret 

agerar säkerhet för alla säljarens fordringar på köparen. På detta sätt skulle exempelvis 

sammanblandade containrar i NJA 1976 s. 251 inte utgöra ett hinder för realiserande av 

förbehållsklausul. Vidare har tysk rätt även en lösning i de fall egendom sammanblandas med 

egendom annan sålt mot förbehåll. I dessa fall kan säkerhetspooler bildas. Visserligen erkändes 

ägarförbehållsklausulernas verkan i det svenska grisfallet. Att så skulle ske även idag är dock 

oklart. Därför är det svenska skyddet i dessa situationer svagt. 

 

Om man såg på alla containrar i NJA 1976 s. 251 som sålda enligt samma kontrakt skulle vi 

komma mycket nära en situation liknande den tyska rätten där ägarförbehåll går att uppställa i 

egendom för säljarens alla fordringar. Jag anser att det vore att komma skrämmande nära 

kopplingsförbehållet. Visserligen anser jag att ägarförbehållet inte ger säljaren ett 

                                                 
143 Serick, Securities in movables in German law, s. 141. 
144 Serick, Securities in movables in German law, s. 143. 
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tillfredsställande skydd när denne levererar samma slags varor regelbundet, vilket är en oerhört 

vanlig lösning i tillverkningsindustrin. Speciellt med avseende på råvaruleveranser. Den 

svenska rätten bör dock ändras först efter en avvägning kring om kopplingsförbehållet är viktigt 

att upprätthålla i svensk rätt. 

 

Även gällande surrogation går den tyska rätten i praktiken mycket längre än den svenska. Det 

tyska ägarförbehållet ger möjlighet att genom ägarförbehåll avtala om en framtida rätt i 

surrogat. När surrogation anses möjlig i svensk rätt är dock oklart. Möjligen är det att gå långt 

att säga att det för surrogation i princip behöver handla om ett expropriationsliknande 

förfarande, ersättning efter brott eller skada, utbyte till samma slags vara eller surrogat i form 

av likvidamedel. Konstateras kan i alla fall att en tydlig koppling mellan den ursprungliga varan 

och surrogatet är ett måste. 

 

SOU 2015:18 medför ingen förändring för ägarförbehållet avseende förlorad identitet. 

 

3.5 Slutsats 

Tillerkänns ägarförbehållet ingen sakrättslig verkan sätts säljaren i samma position som om 

försäljning skett på kredit utan att ägarförbehåll uppställts. Säljaren blir en borgenär med en 

oprioriterad fordran i köparens konkurs och har ingen rätt i egendomen vid utmätning av denna. 

Detta trots att förbehåll uppställts på ett korrekt sätt, även om säljaren inte själv bidragit till 

ogiltigheten. Vanligen måste sannolikheten att säljaren kunnat förhindra att ett ägarförbehålls 

giltighet faller på grund av köparens förfogande vara liten. För detta krävs att säljaren haft insyn 

i köparens verksamhet. Att så är fallet måste vara ovanligt. I och med att köparen själv kan 

handla på sätt som medför att säljaren inte längre har en mot tredje man stående rätt har vi en 

situation där säljaren inte på ett reellt sätt kan bedöma värdet av säkerheten. Risken vid 

användandet av ägarförbehållsinstitutet i dessa fall bör vara överhängande. Säljaren har att 

bedöma risken vid användandet av ägarförbehåll. 

 

Ovan har redogjorts för omständigheter som medför att ägarförbehåll inte tillerkänns sakrättslig 

giltighet. Endast en, möjligen två, av dessa ogiltighetsgrunder ligger i säljarens kontroll, 

nämligen att säljaren gett köparen rätt att förfoga över egendomen på ett sätt som medför 

sakrättslig ogiltighet för förbehållsklausulen vid faktiskt förfogande samt eventuellt att varan 

märks så pass tydligt och permanent att den inte förlorar sin identitet. Eftersom säljaren själv 

styr över dessa ogiltighetsgrunder ligger det inom säljarens kontroll att ogiltighet på grund av 
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medgiven förfoganderätt eller förlorad identitet inte inträder. Så länge säljaren är tydlig och 

konsekvent i att denne inte medger förfogande bör dock inga problem vara för hand. 

 

Alla övriga begränsningar som medför ogiltighet för en ägarförbehållsklausul ligger utanför 

säljarens kontroll. Alla dessa ogiltighetsgrunder handlar om att köparen förfar på ett sätt som 

medför ogiltighet för förbehållsklausulen och säljaren förlorar sin säkerhet i egendomen. 

Säljaren har således att beräkna risken med att sälja vara av viss typ, till viss kund. 

 

Användande av ägarförbehåll är endast av mycket låg risk om egendomen varken ska infogas i 

fast eller lös egendom (undantag industritillbehör), inte ska bearbetas, säljas vidare samt är 

identifierad på ett sätt så att det inte finns risk för sammanblandning. Det handlar således om 

tydligt individualiserade varor som inte förbrukas vid användande. Maskiner för verksamhet på 

industrifastighet bör därmed gå bra. Även verktyg som används i köparens produktion men inte 

förbrukas eller förändras. Vidare kan annat material som datorer och telefoner vara av lägre risk 

om kredittiden inte är bestämd till så lång tid att elektroniken förlorar sitt värde eller blir föremål 

för avyttring. Vid försäljning av andra varor såsom däck och lagervaror bör ägarförbehåll vara 

en osäker säkerhet för sakrättsligt skydd. Även om á conto-metoden används och köparen håller 

obetalda varor som säljaren sålt avskilda från annan egendom ligger det i köparens händer att 

följa dessa överenskommelser. Risk finns således för att ogiltighet ändå drabbar 

ägarförbehållsklausulen. 
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4. Sammanfattning och slutsats 

 

För att ett ägarförbehåll ska kunna realiseras uppställs dels krav på stiftande av sakrättsligt 

giltigt ägarförbehåll, dels krav på att inga andra ogiltighetsgrunder uppstår som kan drabba 

ägarförbehållet även efter den initiala giltigheten. 

 

I arbetets första del studerade jag rekvisiten för stiftande av giltigt ägarförbehåll. Vid denna 

studie har jag funnit att svensk rätt på de flesta punkter överensstämmer med den tyska rätten. 

Trots detta är det tyska Eigentumsvorbehalt mycket mer långtgående än det svenska 

ägarförbehållet. Denna skillnad ligger främst i att tysk rätt, till skillnad från svensk rätt, tillåter 

kopplingsförbehåll. Det tyska Eigentumsvorbehalt är därmed ett rättsinstitut som inte endast 

ger säljaren säkerhet för dennes leverantörsfordran. Den på kredit sålda varan kan även agera 

säkerhet för andra förbindelser, däribland försträckningar. Eftersom ägarförbehållsinstitutet 

syftar till att ge säljaren säkerhet för sin leverantörsfordran, vilket denne ges trots förbudet mot 

kopplingsförbehåll, kan jag inte se att säljarens möjlighet att använda sig av 

ägarförbehållsinstitutet påverkas negativt på grund av kopplingsförbehållsförbudet. Det 

svenska ägarförbehållet uppfyller således sitt syfte som säkerhetsrätt för säljarens kreditfordran, 

även som det ser ut idag. Inte heller övriga rekvisit för uppställande av ett sakrättsligt giltigt 

ägarförbehåll anser jag vara av begränsande karaktär för säljaren. Jag har således inte funnit att 

kraven för giltigt uppställt ägarförbehåll är av sådan karaktär att de förtar säljares möjlighet till 

säkerhet i den sålda egendomen vid kreditförsäljning. 

 

I den andra delen av detta arbete studerade jag de ogiltighetsgrunder som kan drabba ett 

sakrättsligt giltigt ägarförbehåll. Endast två av dessa ogiltighetsgrunder kan uteslutas genom 

säljarens försorg; dels att inte medge köparen förfoganderätt över varan, dels att märka varan 

på ett så pass unikt och permanent sätt att den inte kan sammanblandas eller förlora sin koppling 

till försäljningsfordran och förbehåll. Övriga ogiltighetsgrunder måste anses ligga utanför 

säljarens kontroll. Att säljaren skulle ha så pass stor insyn i eller kontroll över köparens 

verksamhet så att säljaren kan förhindra att köparen förfogar över egendomen på ett sätt som 

släcker ägarförbehållets sakrättsliga verkan ligger långt ifrån det verkliga affärslivet. Att 

ägarförbehållet erbjuder säljare en säkerhetsrätt med så pass stor risk för ogiltighet måste anses 

vara negativt för kreditgivningsviljan hos säljare, vilket således negativt påverkar köpares 

möjlighet att skaffa extern finansiering. Den tyska rätten erbjuder säljare på kredit en starkare 
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säkerhet i och med att ogiltighetsgrunderna är färre. Ägarförbehållet står sig även när varan 

bearbetas eller vidareförsäljs. Det tyska ägarförbehållet står sig således i många fler situationer 

än det svenska. Denna skillnad är av vikt för såväl säljare som köpare. Det svenska 

ägarförbehållet ger inte köpare möjlighet att förfoga över det mot ägarförbehåll köpta lösöret 

om förfogandet innebär att egendomen avyttras eller förändras. Köparen har således inte 

möjlighet att använda egendomen i sin löpande verksamhet innan slutbetalning av denna om 

ägarförbehållet ska stå sig. Om köparen ändock nyttjar egendomen innan betalning faller 

säljarens säkerhet. Det blir här en kamp om rättigheter att bedriva verksamhet på ett effektivt 

sätt. Antingen ges köparen inte rätt att förfoga över egendomen i sin löpande verksamhet eller 

så ges inte säljaren säkerhet för kreditförsäljningen. Är det någon förändring som behövs 

gällande ägarförbehållet och det skydd säljaren erbjuds är det således en förändring gällande 

dessa två förfogandeförbud, en förändring i det tyska Eigentumsvorbehalts riktning. Att säljaren 

ges förmånsrätt istället för separationsrätt, liksom i tysk rätt, kan vara ett alternativ om 

förfogandeförbudet lyfts. 

 

En övergång till avtalsprincipen är i grund en köparvänlig åtgärd. Köparen får ett sakrättsligt 

skydd redan genom avtalet och riskerar således inte att gå lottlös i säljarens konkurs eller vid 

utmätning. Jag har dock funnit att denna avtalsprincip även medför ett bättre underlag för 

ägarförbehållet. Säljarens position försvagas inte och många av förutsättningarna för giltigt 

förbehåll får en bättre grund att stå på. Att individualisering för giltigt uppställt ägarförbehåll 

har så många likheter med specialisering enligt avtalsprincipen ter sig vettigare än den 

konstruktion som råder idag. 

 

Ett instiftande av registerpanten såsom en form av hypotekarisk panträtt i lösöre medför inte 

heller något negativt för ägarförbehållet. I stort kan dock ägarförbehållets existens avseende 

industritillbehör ifrågasättas samt många av de motiv till varför ägarförbehållet bör begränsas 

falla bort. Ett instiftande av registerpanten bör på nytt öppna upp för en diskussion kring 

ägarförbehållets vidd och giltighet. Påpekas kan även att registerpanten inte gör det enklare för 

säljare på kredit att erhålla säkerhet i det sålda godset. 

 

De tre stora skillnaderna mellan registerpanten och ägarförbehållet kommer således att vara att 

registerpanten är lagstadgad, att registerpanten är synlig utåt genom registrering som 

sakrättsligt moment samt att registerpanten för sakrättslig verkan har en viss karenstid. Vidare 

ges förmånsrätt, inte separationsrätt. Genom registerpanten kommer även annan fordran än 
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leverantörskredit att kunna säkras. Varför är då aversionerna mot ägarförbehållet så stora? 

Ligger inte registerpanten i realiteten nära det tyska ägarförbehållet och därmed nära ett av 

många önskat förbehåll? 

 

Registerpanten föreslås inte ge ett lika långtgående skydd som handpanträtten ger säljaren. 

Betänkandet anger att en ny förvärvare genom försäljning eller byte kan göra ett godtrosförvärv 

i likhet med regleringen i lagen om godtrosförvärv av lösöre. Registerpanten blir således inte 

ett alternativ för en säljare på kredit, varken vid bearbetning eller vid vidareförsäljning. Denna 

nya hypotekariska panträtt är således ej lämplig för omsättningsvaror i den löpande 

verksamheten. Säljare på kredit får därmed inte möjlighet till ett starkare skydd genom 

registerpanten. Ägarförbehållsinstitutet kommer fortsättningsvis vara av stor betydelse för 

leverantörskrediten. Om en översyn har behövts innan, behövs den lika mycket även efter en 

övergång till avtalsprincipen och ett instiftande av en hypotekarisk panträtt. Det är min 

övertygelse att en översyn av ägarförbehållsinstitutet behövs. 
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4.1 Slutsats 

Med den utredning som företagits i detta arbete som underlag ska de i avsnitt 1.3 uppställda 

frågorna besvaras. 

 

i) Hur ser ägarförbehållet i svensk rätt ut idag? 

 

a. Vad krävs för att ett sakrättsligt giltigt förbehåll ska anses vara uppställt? 

 Fordran ska vara uppställd i rätt tid 

 Förbehållet ska vara ömsesidigt uppställt 

 Lösöret måste vara individualiserat 

 Ägarförbehållet får endast avse köpeskillingsfordran och därmed 

sammanhängande fordran 

 Köparen måste vara den som lämnar krediten 

 Avbetalningar får endast avräknas på köpeskillingen och med varan 

sammanhängande fordringar 

 

b. Finns situationer där förbehållets sakrättsliga giltighet faller trots ursprunglig 

giltighet? 

 När köparen sammanfogar egendomen i fast egendom så att detta får 

karaktär av allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör 

 När köparen sammanfogar egendomen med lös egendom så att detta får 

karaktär av tillbehör till, eller beståndsdel av, den lösa egendomen 

 När köparen förfogar över egendomen så att denna förändras, förstörs 

eller blir ny vara 

 När köparen säljer varan till godtroende tredjeman 

 När säljaren medger köparen förfoganderätt enligt ovanstående punkter 

 När egendomen inte längre är individualiserad (surrogation kan 

eventuellt medges) 

 

c. Om risk för sakrättslig ogiltighet finns bland förutsättningarna och 

begränsningarna: kan förbehållsklausulen utformas på visst sätt för att minska 

denna risk? 

 Säljaren bör bedöma vad för slags egendom som säljs, vem som är 

köpare och om egendomen kommer att förfogas över innan 

slutbetalning. Säljaren bör vidare använda sig av á conto-metoden och se 
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till att säljaren håller av säljaren levererad obetalda varor avskilda för 

andra varor.  

 

ii) Hur kommer ägarförbehållet att påverkas av en övergång till avtalsprincipen och 

ett instiftande av registerpant, i enighet med SOU 2015:18? 

Det svenska ägarförbehållet påverkas inte av SOU 2015:18 i någon större grad. Ett 

instiftande av en hypotekarisk panträtt likt registerpanten medför dock att många 

motiv till dagens begränsningar av ägarförbehållsinstitutet kan ifrågasättas. 

 

iii) Hur ser det tyska Eigentumsvorbehalt ut? 

Det tyska Eigentumsvorbehalt går mycket längre än det svenska ägarförbehållet. Det 

tyska ägarförbehållet ger exempelvis säljare möjlighet att säkra annat än 

köpeskillingsfordran samt ger säljaren en mot tredje man stående rätt även när 

köparen bearbetar eller vidaresäljer det mot förbehåll sålda lösöret. 

 

Erbjuder ägarförbehållsinstitutet säljare på kredit ett skydd att räkna med i praktiken? 

Ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll ger säljaren ett bra skydd för sin fordran. De flesta grunder 

som medför att ägarförbehållet inte står sig ligger dock utanför säljarens kontroll. Säljaren har 

därför att bedöma risken för att köparen förfogar över egendomen på sådant sätt att säljarens 

rätt i egendomen inte kan göras gällande mot tredje man. Säljare bör i sin bedömning titta på 

vad det är för vara som säljs, vem som är köpare samt hur varan ska förfogas över. I praktiken 

måste således risken för att säljaren inte har en säkerhet som står sig mot tredje man beräknas. 

 

Om säljare hade klarhet i när säkerheten står sig mot tredje man, dvs. att rättsläget var klarare 

men främst att ogiltighetsgrunderna låg i säljarens kontroll, tror jag att ägarförbehållet skulle 

utgöra en mycket attraktiv säkerhetsrätt och att förutsebarheten skulle medföra att 

kreditgivningsviljan hos säljarna ökade. 

 

Ägarförbehållsinstitutet utgör inte en pålitlig säkerhetsrätt för en säljare på kredit. Dess fortsatta 

bestånd är något som säljaren i de flesta fall inte kan råda över. En eventuell säkerhet är dock 

bättre än ingen säkerhet. Ägarförbehållsinstitutet är således oerhört svagt men dess existens 

ändå något positivt för leverantörskrediten. Jag anser att ägarförbehållet ger säljaren ett skydd 

som säljare bör begagna sig av när de säljer på kredit. Att konstatera är dock att ägarförbehållet 

inte ger säljaren ett sakrättsligt skydd att räkna med i praktiken. Det skydd som åsyftades att 
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åstadkommas kan i många fall ej realiseras. Detta trots att säljare och köpare båda var 

införstådda om säkerhetens innebörd och uppställande vid ingående av avtal. 

 

För att ägarförbehållsinstitutet ska ge säljare på kredit ett effektivt skydd måste 

förfogandeförbudet ses över. Detta förbud hindrar köparen från att använda egendomen 

samtidigt som det medför sakrättslig ogiltighet om köparen ändå förfogar över egendomen. 
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