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1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och utreda en säljares upplysningsplikt vid 

försäljning av fast egendom. Frågeställningen aktualiseras därför att i rättsfallet NJA 2007 s. 

86 har en säljare ålagts en upplysningsplikt trots att huvudregeln enligt gällande rätt är att 

säljaren inte har någon upplysningsplikt. I uppsatsen utreds även om utgången i målet kan 

anses förenlig med lagstiftning och rättspraxis på området. I syftet ingår också att besvara hur 

omfattande säljarens upplysningsplikt anses vara samt vilket prejudikatvärde NJA 2007 s. 86 

bör ges.

1.2 Rättslig bakgrund

Köp av fast egendom regleras i jordabalken (1970:994) [JB] och köp av lös egendom regleras 

i köplagen (1990:931) [KöpL]. Samma år som köplagen infördes, gjordes även vissa 

ändringar i jordabalkens 4 kapitel. Syftet med ändringarna var att de berörda bestämmelserna 

i jordabalkens felregler i större utsträckning skulle överensstämma med vad som gällde vid 

köp av lös egendom. Den mest betydande ändringen för frågeställningen i denna uppsats är en 

undersökningsplikt för en köpare av fast egendom som infördes i 4:19 st. 2 JB. Ett fel i fast 

egendom föreligger om en såld fastighet inte lever upp till de kvalitetskrav eller andra 

förväntningar som en köpare har eller som följer av avtalet. För att köparen skall kunna göra 

felet gällande krävs att denne fullgjort sin undersökningsplikt. Vid ett fastighetsköp bör 

säljaren informera köparen om förhållanden i fastigheten som kan vara väsentliga att känna 

till, denna skyldighet kallas för säljarens upplysningsplikt. Upplysningsplikten finns inte 

upptagen i lagtext utan framgår av att en säljare enligt rättspraxis kan bli ansvarig för fel om 

säljaren vid köpet förfarit svikligt eller handlat i strid mot tro och heder enligt 30 § eller 33 § 

avtalslagen (1915:218) [AvtL]. I proposition 1989/90:77 s. 41 påpekas att en säljare inte skall 

anses ha någon generell upplysningsplikt. Det innebär att säljaren inte är skyldig att lämna 

upplysningar om alla eventuella fel som denne känner till. Anledningen till det är att 

undersökningsplikten för köparen är så pass generell att köparen förväntas upptäcka 
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eventuella fel själv. Om ett fel inte går att upptäcka vid en undersökning så är felet att anse 

som dolt för köparen. Ett dolt fel ansvarar alltid säljaren för.1

I NJA 2007 s. 86 [motocrossbanefallet] ålades en säljare av fastighet en upplysningsplikt. 

Fallet rörde frågan om en köpare haft rätt att häva köp av fastighet på grund av fel utgörandes 

av buller från en motocrossbana oavsett att köparen inte iakttagit sin undersökningsplikt. 

Trots att banan var belägen på ansenligt avstånd från fastigheten, kunde buller höras på 

fastigheten i sådan utsträckning att bullervallar tvingades uppföras vid banan. Säljaren hade 

upplevt bullret som påfrestande och domstolen konstaterade att säljaren bland annat borde ha 

insett att banans existens skulle kunna vara av väsentlig vetskap för köparen. Säljaren borde 

därför ha upplyst köparen om banan. Köpet hävdes. Sedan rättsfallets tillkomst har domen 

debatterats flitigt, bland annat i Juridisk Tidskrift [JT]. Anledningen till den uppmärksamhet 

som domen har fått är att säljaren ålades en upplysningsplikt som inte grundades på de ovan 

nämnda paragraferna i avtalslagen. Domen motiverades istället med att säljaren borde kunna 

bli felansvarig för sitt handlande utan att agerandet inordnas under avtalslagens bestämmelser 

samt på lagstiftarens vilja att anpassa felreglerna i jordabalken till köplagens regler om fel.2

1.3 Avgränsning

Förutom huvudämnet för denna uppsats, behandlar NJA 2007 s. 86 även frågan om ett belopp 

som en köpare betalat till en mäklare var att ses som handpenning till mäklarens 

uppdragsgivare eller som konsultarvode till mäklaren. Då detta inte är relevant för uppsatsen

kommer jag att bortse från den frågeställningen helt. 

1.4 Metod och material

I uppsatsen har traditionell rättsdogmatisk metod använts, det vill säga att slutsatserna är 

baserade på en analys av lag, proposition, rättspraxis och doktrin. Det centrala för uppsatsens 

frågeställning är rättsfallet NJA 2007 s. 86. Urvalet av det material som använts och 

                                                
1 Proposition 1989/90:77 s. 41 och 61.
2 Se Grauers Folke, Upplysningsplikten vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT 2006-07 nr 4 s. 890-906, 

Håstad Torgny, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT 2007-08 nr 1 s. 44-46,

Henning Ronny, HD och plikterna att upplysa och undersöka, JT 2007-08 nr 2 s. 517-523 samt

Grauers, Upplysningsplikten vid fastighetsköp –än en gång, JT 2007-08 nr 3 s 811-819.
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presenteras i uppsatsen motiveras genomgående med att det är relevant fakta för att förstå 

fallets utgång och upplysningspliktens plats i svensk rätt. Ett relativt stort urval av doktrin har 

använts för att beskriva jordabalkens regler angående fel vid köp av fast egendom samt att i 

vissa avseenden jämföra regler för köp av fast egendom med gällande rätt vid köp av lös 

egendom enligt köplagen. Syftet med jämförelsen är att öka förståelsen för HD:s 

argumentation i NJA 2007 s. 86 avseende reglernas förhållande till varandra. Efter tillkomsten 

av NJA 2007 s. 86 har domen debatterats i JT. Debattörernas skilda syn på 

upplysningspliktens roll i svensk fastighetsrätt är av intresse för uppsatsens syfte. Då inläggen 

har varit viktiga kunskapskällor för analysen av frågeställningen i uppsatsen, finns de 

refererade efter presentationen av det aktuella rättsfallet. Eftersom en säljares 

upplysningsplikt inte finns upptagen i lagtext har vad som sagts i proposition 1989/90:77 samt 

rättspraxis använts för att visa vad som anses gälla för upplysningsplikten.  

1.5 Disposition

Den fortsatta framställningen inleds i avsnitt 2 med en redogörelse för de feltyper som finns i 

4 kap. JB, vilka påföljder som kan göras gällande vid fel samt eventuella friskrivningars 

betydelse. I avsnittet kommer felreglerna i jordabalken delvis att jämföras med vad som gäller 

vid fel i lös egendom enligt köplagen. En köpares undersökningsplikt och en säljares 

upplysningsplikt beskrivs i avsnitt 3 respektive 4. I avsnitt 5 presenteras NJA 2007 s. 86. Den 

debatt som företagits i JT rörande motocrossbanefallet summeras i avsnitt 6. Framställningen 

avslutas sedan med analys och diskussion i avsnitt 7 samt slutsatser i avsnitt 8. 
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2 Presentation av felregler avseende köp av fast egendom

Som nämnts regleras köp av fast egendom i jordabalken från 1970. Regler om fel återfinns i 

jordabalkens 4 kapitel. Fel som existerade vid avtalets tillkomst samt försämring av 

förhållande i fastigheten mellan tiden för köpet och köparens tillträde regleras i 4:11-19 JB. 

1990 utfördes en omarbetning av jordabalken.3 Ändringarna innebar ingen förändring av 

huvudprinciperna för när fel skall anses föreligga, utan äldre rättspraxis har fortfarande 

prejudikatvärde. Den ändring i jordabalken som är av intresse för frågeställningen i uppsatsen

är regeln om undersökningsplikt för en köpare av fast egendom som infördes i 4:19 st. 2 JB.4

2.1 Tre kategorier av fel i jordabalken

Felreglerna i jordabalken omfattar rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel. Samma feltyper 

kan urskiljas i köplagen. I jordabalken återfinns regler om rättsliga fel i 4:15-17 JB. Ett 

rättsligt fel föreligger när köparen från rättslig synpunkt inte har full rådighet över fastigheten. 

Det kan till exempel vara om säljaren inte var den rättmätige ägaren vid tiden för köpet eller

om fastigheten var belastad med nyttjanderätter. För att en köpare skall kunna göra rättsliga

fel gällande gentemot en säljare, måste köparen ha varit i god tro vid tiden för köpet. 

Huruvida säljaren var i god tro eller inte har ingen betydelse. Vid rättsliga fel har köparen 

ingen undersökningsplikt.5

I 4:18 JB stadgas om rådighetsfel. Ett rådighetsfel föreligger när köparen inte kan råda över

fastigheten som förväntat. Exempel på ett sådant fel är ett beslut om rivning som en 

myndighet beslutat om vid tiden för köpet. Även här är ansvaret för felet säljarens om 

köparen var i god tro vid köpet. Köparen skall kunna förutsätta att han fullt ut kan råda över 

fastigheten och således har köparen ingen undersökningsplikt gällande sådana förhållanden.6

Om faktiska fel stadgas i 4:19 JB. Ett faktiskt fel föreligger när fastigheten på annat sätt än

enligt de andra feltyperna avviker från vad köparen skall kunna förutsätta av liknande 

fastigheter. Vid denna typ av fel har köparen en undersökningsplikt enligt 4:19 st. 2 JB. Är 

felet dolt är säljarens felansvar strikt. Underlåter säljaren att upplysa om fel, kan han bli 

                                                
3 Proposition 89/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m.
4 Elfström Jan, Fel i fastighet, s. 14 och 237.
5 Grauers, Fastighetsköp s. 143 och 160-161.
6 A.a. s. 183-188.
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ansvarig för att på ett svikligt sätt ha förlett köparen. Då fel som köparen vill åberopa skall ha

funnits vid tiden för köpet, kan eventuella följdskador som orsakats av det ursprungliga felet 

ej göras gällande mot säljaren. Undantag är om säljaren förfarit vårdslöst. Skadestånd kan då 

utgå som kompensation även för följdskador som uppstått.7

Faktiska fel är den feltyp som är mest relevant för frågeställningen i uppsatsen, varför 

feltypen nu skall beskrivas närmare. Feltypen regleras som framgått i 4:19 JB. Paragrafen

lyder som följer:

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 

annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas 

vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller 

häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller 

förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet 

avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.

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

sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 

fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 

omständigheterna vid köpet.”

I 4:19 st. 1 JB klargörs ansvarsfördelning mellan köparen och säljaren om eventuella fel 

skulle uppstå samt vilka påföljder köparen kan göra gällande. Stycket avslutas med att 

tillerkänna köparen en rätt till skadestånd. I 4:19 st. 2 JB åläggs köparen en 

undersökningsplikt. Undersökningsplikten för en köpare av fast egendom är absolut. Det är 

ovidkommande om köparen verkligen har undersökt fastigheten eller inte, utan det avgörande 

är om felet varit upptäckbart. Som nämnts var anpassningen av jordabalkens felregler till 

köplagens regler om fel en av orsakerna till att undersökningsplikten upptogs i lagtext. Det 

finns dock väsentliga skillnader mellan undersökningsplikten för en köpare av fast egendom 

och för en köpare av lös egendom. Enligt 20 § st. 2 KöpL har en köpare av lös egendom 

nämligen ingen generell undersökningsplikt. En köpare av lös egendom förlorar sin rätt att 

kunna åberopa eventuella fel först om han rent faktiskt undersökt varan och förbisett felet. 

Rätten försvinner också om säljaren påtalat att köparen bör undersöka ett visst förhållande i 

varan och köparen har underlåtit att göra det. En annan väsentlig skillnad mellan felreglerna i 

                                                
7 A.a. s. 194-203.
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köplagen och jordabalken vad gäller undersökningsplikten är att köparen av fast egendom inte 

har någon undersökningsplikt efter köpet, då egendomen tillträtts. Sådan plikt har en köpare 

av lös egendom enligt 31 § st. 1 KöpL. Upplysningsplikt för en säljare av lös egendom följer 

av 19 § KöpL. Trots det valde lagstiftaren att inte införa någon motsvarighet för en säljare av 

fast egendom när lagändringen i jordabalken gjordes. I propositionen till lagändringen sades 

endast att säljaren inte skall anses ha någon generell upplysningsplikt mot köparen.

Upplysningsplikten för en säljare av lös egendom är dock relativt begränsad i det avseendet 

att den enligt lagtexten gäller vid ”befintligt skick”-klausuler samt att endast förtigande av 

väsentliga förhållanden som skulle kunna vara avgörande vid köpet kan göra säljaren 

felansvarig.8  

2.2 Påföljder och friskrivningar

Vid fel enligt 4:12 JB är de påföljder som kan göras gällande prisavdrag, skadestånd och 

hävning. För att påföljderna skall kunna aktualiseras krävs att felet är sådant att egendomen i 

och med felet avviker från vad köparen med fog skall kunna förutsätta. Genom införandet av 

avtalsklausuler vid fastighetsköpet kan avtalsparter själva komma överens om vilka påföljder 

som skall tillämpas vid eventuella fel. För att en köpare av fast egendom skall få göra fel 

gällande gentemot säljaren krävs enligt 4:19 b JB att denne väckt talan inom 10 år från det att 

fastigheten tillträtts. Detta är undantaget påföljden hävning där preskriptionstiden endast är ett 

år enligt 4:12 JB. Mellan tiden för köpet och tiden då talan gentemot säljare väcks, kan stora

förändringar på fastigheten ha hunnit ske. Vid en bedömning av om fel föreligger är det dock 

alltid kvaliteten på fastigheten som rådde vid tidpunkten för köpet som är avgörande.9

Prisavdrag är den vanligaste påföljden som aktualiseras i praktiken. Avdraget skall enligt 4:19 

c JB kompensera köparen för den värdeminskning av fastigheten som det påtalade felet har 

orsakat. Även en köpare av lös egendom har rätt till prisavdrag enligt 30 § KöpL. Dessutom 

har köparen av lös egendom rätt att få ersättning för kostnader vid avhjälpande av fel enligt 34 

§ KöpL. En sådan rättighet har inte en köpare av fast egendom. Köparen av fast egendom kan 

istället kräva skadestånd av säljaren i syfte att svara mot sådana kostnader.10

                                                
8 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt s. 82-83.
9 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt s. 56-57, 62 och 64-65.
10 Victorin, Hager s. 147-149.
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Efter lagändringen i jordabalken utökades säljarens ansvar i det avseendet att skadestånd kan

åberopas både då säljaren vanvårdat eller vållat fastigheten skada, men också då skada 

uppstått på grund av säljarens försummelse. Det är ofta svårt för en köpare att bevisa att en 

säljare vållat skada till exempel genom att undanhålla information. Genom att säljaren kan bli 

felansvarig redan vid försummelse så räcker det med att säljaren borde ha känt till felet, eller 

kunnat förhindra det, för att köparen skall kunna få skadestånd. Skadestånd kan också utgå 

om säljaren lämnat garanti eller utfästelse angående fastigheten. Utfästelse förklaras närmare i 

avsnitt 3. 11

Påföljden hävning kan endast göras gällande om det påtalade felet är av väsentlig betydelse

för köparen. Som nämnts måste talan om hävning väckas inom ett år från köpet. Anledningen 

till att just påföljden hävning har ett väsentlighetskrav och en kortare preskriptionstid är att 

hävning av köp av fast egendom kan få stora rättsverkningar.12 Köparen kan för det första ha

ådragit sig lån på fastigheten eller förslitningar på fastigheten som sänker värdet kan ha 

uppstått, vilket kan ge ekonomiska konsekvenser både för köparen och säljaren. För det andra 

kan även tredje man drabbas av hävningen om köparen utfört pantöverskrivningar eller 

upplåtit nyttjanderätter på fastigheten. Den kortare preskriptionstiden gäller dock inte om 

säljaren handlat i strid mot tro och heder eller på annat sätt förfarit ohederligt. I sådana fall tas 

hänsyn även till huruvida säljaren förstått betydelsen som felet skulle kunna få för köparen. 

Har överenskommelse om hävning ingåtts mellan köparen och säljaren inom ett år, är 

överenskommelsen giltig även om inte själva hävningen kommit till stånd.13

Friskrivningsklausuler kan låta införas i fastighetsavtal mellan köparen och säljaren för att 

begränsa säljarens ansvar vid alla typer av fel i fastigheten. Ofta är det specifika egenskaper 

hos fastigheten som säljaren vill friskriva sig ifrån, så kallade egenskapsfriskrivningar. 

Friskrivningsklausuler behöver inte bara röra egenskaper hos fastigheten, utan kan också

reglera vilka påföljder som skall aktualiseras om köparen vill väcka talan om fel. Då 

utgångspunkten vid en felbedömning är vad köparen med fog skall kunna förvänta sig av 

egendomen, får klausulerna inte vara alltför allmänt utformade om de skall bli gällande. En 

friskrivning skall vara så pass ingående formulerad att köparens förväntningar på fastigheten 

påverkas. En egenskapsfriskrivning skall exempelvis informera exakt om vilka egenskaper 

                                                
11 Proposition 1989/90:77 s. 59-61.
12 Elfström s. 320.
13 Grauers, Fastighetsköp s. 112 och 114.
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det är säljaren vill friskriva sig ifrån. Egenskaper som finns uppräknade i en 

egenskapsfriskrivande klausul varnar också köparen för vilka egenskaper det är som bör 

undersökas närmare innan köp.14 En säljare kan inte bli felansvarig för egenskap i fastighet 

som finns medtagen i en giltig friskrivningsklausul. En friskrivningsklausul kan

ogiltigförklaras om den är allt för allmänt hållen eller om säljaren handlat ohederligt. 

Klausulen kan även ogiltigförklaras samt jämkas enligt 36 § AvtL.15

3 En köpares undersökningsplikt 

Som framgått följer regeln om en köpares undersökningsplikt vid köp av fast egendom av 

4:19 st. 2 JB. Den är ett uttryck för ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren. 

Riskfördelningen innebär att köparen är ansvarig för sådana fel som borde ha upptäckts vid en 

undersökning och säljaren är ansvarig för sådana fel som inte kan upptäckas, de så kallade 

dolda felen. Undersökningsplikten utgör därmed utgångspunkten för vad köparen kan åberopa

som fel.16

En undersökning av en fastighet skall endast behöva företas i rimlig omfattning och kraven på 

undersökningen skall anpassas till det enskilda objektet. Utgångspunkten för 

undersökningspliktens omfattning är vad en lekman skulle ha kunnat upptäcka. Folke Grauers 

uttrycker det så att ”det räcker med en normalt erfaren och på området normalt bevandrad 

köpares undersökning”.17 I propositionen till regeln påpekades att några mer ingående 

kriterier för undersökningsplikten inte kunde ställas upp, då fastighetsköp är alltför olika och 

bör bedömas från fall till fall. I rättspraxis har framgått att undersökningen även innefattar 

svåråtkomliga utrymmen vilket bland annat följer av NJA 1980 s. 555. Fallet belyste frågan 

om fel i form av röta i golvbjälklag kunde göras gällande. Rötan hade kunnat upptäckas från 

ett kryputrymme under byggnaden. Utrymmet var relativt svåråtkomligt och därav hade inte 

köparen, som var drygt 70 år, bemödat sig om att krypa in för att undersöka det. Domstolen 

bedömde därför att han inte utfört sin undersökningsplikt tillfredsställande. Gränsen för när 

ett fel är att anses som dolt har i rättspraxis visats vara då felet inte kan upptäckas utan att 

skada egendomen. NJA 1975 s. 545 rörde frågan om fel i form av avsaknad av en 

                                                
14 A.a. s. 224.
15 Kihlman Jon, Fel, särskilt vid köp av fast och lös egendom s. 158-162.
16 A.a. s. 21 och 39. 
17 Grauers, Fastighetsköp s. 207.
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diffusionsspärr som förhindrar rötskador kunde göras gällande. För att se om en sådan 

saknades hade köparen behövt göra hål i väggen eller takets ytbeklädnad, vilket inte kan 

krävas för att plikten skall anses uppfylld. NJA 1983 s. 865 avsåg frågan huruvida köparen 

kunde påtala röta och insektsangrepp i fastigheten som fel. Domstolen ansåg att det påtalade

felet inte kunnat upptäckas utan att skada egendomen eftersom det endast kunde uppdagas 

genom att ett hål gjordes i takbeklädnad. Felansvaret ansågs därför ligga på säljaren.18

En undersökningsplikt kan reduceras under vissa förhållanden. Till att börja med så bortfaller 

undersökningsplikten helt om en säljare lämnat utfästelser angående vissa förhållanden i 

fastigheten. En utfästelse är en uppgift som är så konkret att köparen uppfattar den som en 

garanti för den påtalade egenskapen i fastigheten. Det finns inget formkrav för sådan 

utfästelse, utan både uppgifter som lämnats skriftligen och sådana som säljaren muntligen 

lämnat köparen kan göras gällande.19 Det centrala för reducerad eller helt bortfallen 

undersökningsplikt är att säljarens uttalanden fått köparen att agera på ett visst sätt, eller icke 

agera som han annars skulle ha gjort. Exempel på ett sådant uttalande är NJA 1983 s. 858. 

Säljaren hade i fallet gjort ett preciserat uttalande om hur stor areal fastigheten hade och 

köparen undersökte således inte arealen själv. Högsta domstolen [HD] ansåg att denna 

utfästelse medförde att köparens undersökningsplikt bortföll helt. I NJA 1979 s. 790 hade 

säljaren sagt att en sjunkbrunn, som hörde till fastigheten och försedde fastigheten med 

vatten, var förhållandevis ny och att dess enda brist var att den kunde sina ibland. Efter köpet 

uppdagades att brunnen var felkonstruerad, vilket medförde att vattnet förorenades. HD ansåg 

att säljarens uttalande, om att brunnens enda brist var att den kunde sina, hade gett köparen 

skäl att inte undersöka brunnen mer ingående. Säljaren fick därför svara för felet.20

Även mindre konkreta uppgifter än vad som är utfäst kan reducera en köpares 

undersökningsplikt. Sådana uttalanden brukar benämnas enuntiationer eller lugnande 

besked.21 Enuntiationer är uppgifter som säljaren gett köparen angående fastigheten, men som 

inte är så pass tydliga att de är att se som garantier för att förhållandet stämmer. Det centrala 

är att enuntiationerna ingivit köparen en felaktig uppfattning angående förhållandet. Det är 

inte bara uttalanden från säljaren angående fastigheten i sig som kan påverka 

                                                
18 A.a. s. 205-208.
19 A.a. s. 146.
20 Kihlman s. 40-43.
21 Grauers, Fastighetsköp s. 147.
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undersökningsplikten. NJA 1981 s. 894 belyste frågan huruvida en köpare kunde väcka talan 

om fel gällande en rondell som byggts i närheten av en fastighet. Vid köpet hade säljaren

påtalat att en väg som var belägen 20 meter från fastigheten skulle breddas lite. I själva verket 

var det en rondell som skulle byggas vid platsen och säljaren hade själv försökt stoppa bygget. 

När rondellen var färdig hade avståndet från vägen till fastigheten reducerats till 3 meter. HD 

ansåg att fel inte bara behövde avse fastighetens fysiska egenskaper, utan kunde även avse 

dess omgivning. Domstolen konstaterade att säljarens uttalande kunde ses som 

bagatelliserande av det verkliga förhållandet, vilket medförde att köparens undersökningsplikt 

bortföll. 22

En undersökningsplikt kan utökas i situationer där en köpare anar att det kan vara ett fel i 

fastigheten. Exempel på när en sådan misstanke kan uppstå är om fastigheten har en konstig 

lukt eller om det finns ovanliga fläckar i golv. Undersökningsplikten utökas även vid 

situationer där en säljare uttryckligen varnat för någon egenskap eller gett köparen skäl att 

misstänka att ett fel föreligger. Om köparen inte kan fullgöra den utökade 

undersökningsplikten själv, skall denne anlita en sakkunnig.23 Har exempelvis säljaren nämnt 

att vattnet smakar konstigt eller om han inte är riktigt säker på dess kvalitet, bör köparen 

beställa en provtagning av dricksvattnet. Även företeelser som en alltför låg köpeskilling kan 

utöka undersökningsplikten, då det borde varna köparen om att standarden på fastigheten 

kanske inte är normal. En köpare kan välja att låta en besiktningsman utföra undersökningen 

av fastigheten. I NJA 1998 s. 407 hade en besiktningsman anlitats vid köpet. Felet som 

köparen ville väcka talan om gällde mikroorganismer i ett golv och på en vind. 

Besiktningsmannen hade gjort ett påpekande i sitt protokoll angående för höga 

fuktkvotsvärden i dessa utrymmen. Domstolen fastslog att anmärkningarna gav upphov till 

utökad undersökningsplikt, då de var att ses som varningssignaler för köparen. Ett 

protokollfört påpekande från en besiktningsman leder alltså till att en fördjupad undersökning 

behövs på det aktuella området. Kan inte köparen tillfredsställande undersöka förhållandet 

närmare själv, förväntas det att köparen anlitar en sakkunnig för att utreda anmärkningarna i 

hans ställe. 24

                                                
22 A.a. s. 145-147.
23 A.a. s. 107.
24 Proposition 1989/90:77 s. 41.
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4 En säljares upplysningsplikt

En så kallad upplysningsplikt för en säljare vid köp av fast egendom är ansvaret säljaren har 

att upplysa om förhållanden i fastigheten som kan vara viktiga för köparen att känna till vid 

sitt beslut om köp. Vid dolt fel är säljaren alltid ansvarig. För att undgå ansvar för fel bör 

säljaren påtala dess förekomst vid köpet eftersom fel då ej längre är att anses som dolt.25

I förarbetena till 4:19 JB gjordes ett tydligt ställningstagande om att en upplysningsplikt inte 

skall anses vara generell:26

”(d)et finns [däremot] inte någon generell upplysningsplikt för 

säljaren innebärande att han alltid skulle bli ansvarig för sådana 

fel som han kände till vid köpet och inte upplyste om och som 

köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. I 

princip spelar det alltså inte någon roll om säljaren kände till felet 

eller ej.”

Nedan presenteras det urval av rättsfall som HD i NJA 2007 s. 86 hänvisade till angående 

upplysningsplikten. Syftet med presentationen är att belysa i vilken omfattning säljaren skall 

anses ha en upplysningsplikt;

NJA 1981 s. 815 belyste frågan om en köpare kunde göra fel gällande avseende 

träbocksangrepp på en hundraårig träfastighet. Köparen hade endast gjort en ytlig 

undersökning av fastigheten innan köpet och säljaren själv var omedveten om angreppet. HD 

konstaterade att ansvaret låg på köparen, då denne lätt borde ha upptäckt felet vid en 

undersökning. I det liknande, men äldre fallet, NJA 1961 s. 137 fastslogs att en säljare, som 

klart visste om ett husbocksangrepp, var förpliktigad att upplysa köparen om det för att inte

bli ansvarig på grund av svikligt förledande. Av dessa fall framgår att köparens 

undersökningsplikt inte påverkas av att säljaren vetat om felet eller borde ha misstänkt 

detsamma, men att säljaren kan bli ansvarig om förtigandet kan anses svikligt eller strida mot 

tro och heder. 

                                                
25 A. prop. s. 61.
26 A. prop. s. 41.
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NJA 1981 s. 894 som tidigare nämnts, berörde frågan om en köpare kunde göra gällande ett

fel avseende en rondell som byggts vid fastigheten efter köpet. Innan köpet hade vägen legat 

20 meter från fastigheten och säljaren hade inte avslöjat att någon större ändring skulle ske. 

Efter köpet av fastigheten resulterade vägbygget i att en rondell placerades på 3 meters 

avstånd från fastigheten. Säljaren hade själv aktivt försökt stoppa rondellbygget vid sin tomt. 

På grund av den missvisande bild som köparen fått, ansåg HD att han kunde göra felet

gällande. Domstolen konstaterade att säljaren skall ta hänsyn till och upplysa om vad som kan 

vara av väsentlig information för köparen när denne skall ta beslut om köp. 

NJA 1985 s. 274 rörde frågan om ett fel bestående av en ofullständig reparation utförd av en 

säljare av en fastighet kunde göras gällande. Reparationen hade resulterat i rötskador i ett 

golv. Vid köpet hade säljaren fyllt i en frågelista där fel och brister angående golvet hade 

påtalats. HD ansåg att frågelistan borde ha föranlett köparen att utföra en närmare 

undersökning av golvet. Domstolen ansåg därmed att felet som uppstått till följd av 

reparationen inte kunde ligga säljaren till last, då felet var lätt upptäckbart. Säljaren hade 

dessutom förklarat att golvet var i dåligt skick. Således låg felansvaret hos köparen på grund 

av bristande undersökning. HD påpekade att utgången hade blivit den motsatta om säljaren 

inte lämnat uppgifter om felet alls eller om felet inte hade varit så lätt upptäckbart.

5 NJA 2007 s. 86

I NJA 2007 s. 86 ålades en säljare ett större felansvar än vad en säljare enligt jordabalkens

regler tidigare ansetts ha, domen är således central i diskussionen kring upplysningspliktens 

omfattning. Fallet belyste, som tidigare framgått, frågan om en köpare hade rätt att häva ett 

köp av fast egendom på grund av fel i fastigheten bestående av buller från en motocrossbana

trots att det rörde sig om ett upptäckbart fel. Den aktuella fastigheten var belägen vid havet i 

Bohuslän, med 400-500 meters avstånd från närmaste bebyggelse. Till fastigheten hörde 

bland annat en bergsudde med eget badhus och en badvik. Motocrossbanan låg på andra sidan 

badviken, bakom ett berg och var ej synlig från fastigheten. Avståndet mellan fastigheten och 

motocrossbanan var cirka 300-400 meter fågelvägen. Infarterna till fastigheten och banan låg 

med cirka 1 kilometers mellanrum. En motocrossklubb bedrev träning på banan tisdagar och 

torsdagar klockan 17.00-21.00 samt lördagar och söndagar klockan 11.00-16.00. 

Verksamheten pågick endast under sommarhalvåret. Köparen hade varit på visning av 
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fastigheten i februari 2002 och erlade handpenning den 1 mars. Den 3 maj ville köparen häva 

köpet, då han ansåg att bullret från motocrossbanan utgjorde ett väsentligt fel i fastigheten.27  

Köparen anförde i korthet följande: Vid visningen av fastigheten hade han enligt egen utsaga 

frågat säljaren om de vindkraftsverk som var synliga från fastigheten orsakade buller. Han 

hade fått ett nekande svar av säljaren. På grund härav ansåg köparen att det borde ha 

tydliggjorts för säljaren att stillhet vid fastigheten var väsentligt. Köparen ansåg att frågan 

även borde ha föranlett säljaren att lämna information angående motocrossbanans existens, då

banans verksamhet ej var aktiv vid tiden för visningen. Köparen uppgav att han fick vetskap 

om banans existens först kort tid efter köpet då en journalist ringt honom och ställt frågor 

angående fastighetsköpet och bullret. Strax efter det samtalet skulle säljaren ha överlämnat en 

pärm angående fastigheten till köparen. Pärmen innehöll bland annat brevväxling som skett 

mellan säljaren och kommunen angående motocrossbanan. Köparen framhöll att breven tydde 

på att säljarens egna besvär med motocrossbanans buller var betydliga. Köparen ansåg att 

säljaren därför borde ha förstått att bullret skulle kunna vara av olägenhet även för honom och 

att detta borde ha föranlett att säljaren upplyste om banan.

Säljaren anförde i sin tur i korthet följande: Skrivelser från honom till kommunen hade gjorts 

i syfte att förmå kommunen att vidta åtgärder som skulle leda till att bullret från 

motocrossbanan minskade. Efter det att säljaren skickat breven hade även två andra boende i 

området klagat på bullernivån. Kommunen hade i sin tur utfört en bullermätning vid 

fastigheten. Vid bullermätningen registrerades ljudtoppar på 62 decibel. De riktvärden som 

fanns för vad som fick anses tålas hade en gräns på 55 decibel. Resultatet av mätningen blev 

att kommunen beslöt att motocrossbanans verksamhet till största del fick tålas. Dock 

begränsades motorklubbens träningstider och klubben ålades att uppföra vallar för att minska 

bullret. Säljaren ansåg att om verksamheten var sådan att den fick anses tålas enligt 

kommunens riktlinjer, borde den även anses vara sådan att den fick tålas enligt felreglerna i 

jordabalken. Således ansåg säljaren att bullret ej borde ha fått åberopas som fel. Säljaren 

uppgav å sin sida att köparen inte ställt några frågor angående de vindkraftsverk som fanns i 

närheten av fastigheten. Säljaren anförde också att han vid tiden för visningen av fastigheten 

inte hade haft en tanke på att nämna något om motocrossbanan, då det var vinter och 

verksamheten på banan därför inte var aktiv. Säljaren ansåg inte heller att han skulle ha haft 

                                                
27 NJA 2007 s. 86.
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någon skyldighet att informera om banans existens, då den var tydligt utmärkt med en 

vägskylt en kilometer innan avfartsvägen till fastigheten. Säljaren menade att vägskyltens 

existens tvärtom visade på att det var köparen som brustit i sin undersökningsplikt. 

Tingsrätten [TR] konstaterade att bullret utgjorde ett fel enligt 4:19 JB. Domstolen ansåg att 

köparen visserligen brustit i sin undersökningsplikt då denne inte undersökt omgivningarna 

tillfredsställande, men att säljaren borde ha upplyst köparen om banan och att felet därför var 

relevant. Skälet härtill var att säljaren måste ha ansetts utnyttjat köparens ovisshet angående 

motocrossbanans existens. Köpet hävdes och säljaren ålades att återbetala hela 

handpenningen. Säljaren överklagade domen till Hovrätten [HovR] som ändrade TR:s dom. 

Domstolen ansåg att köparen brustit i sin undersökningsplikt. Domstolen konstaterade att 

köparens undersökningsplikt inte heller kunde anses reducerad, då köparen inte kunnat bevisa 

att samtalet angående vindkraftsverken ägt rum. Således fastställdes att säljarens handlande 

inte var sådant att han kunde ha ansetts förfarit ohederligt när han inte upplyste om banans 

existens och kunde därför inte hållas ansvarig för felet. 

Köparen överklagade till HD som likt underinstanserna konstaterade att motocrossbanan 

utgjorde ett fel enligt 4:19 JB. I domskälen anförde HD att köparen brustit i sin 

undersökningsplikt. Skälet härtill var att motocrossbanan fanns på kartor över omgivningen 

samt att det var skyltat in till banan från vägen som ledde till fastigheten. Även HD påpekade 

att om köparen hade kunnat bevisa att diskussionen angående vindkraftsverken ägt rum, hade 

köparens undersökningsplikt kunnat reduceras. Efter det konstaterandet tog HD ställning till 

huruvida säljarens förtigande om banans existens var ett sådant handlande som kunde anses 

reducera köparens undersökningsplikt. 

Domstolen kom fram till att säljaren skulle hållas ansvarig för felet då han borde ha upplyst 

köparen härom. Med hänvisning till lagförarbetena påpekade HD att säljaren ej skulle anses 

ha någon generell upplysningsplikt. Att upplysningsplikt skulle råda i detta fall motiverade 

domstolen med att säljaren själv fann bullret från banan ytterst störande. Genom säljarens 

egna besvär borde han ha insett att banans existens skulle kunna inverka vid ett beslut om köp 

av fastigheten. HD ansåg dock inte att förtigandet om bullret var att anses som ett ohederligt 

förfarande som kunde göra säljaren ansvarig enligt avtalslagens regler. 
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Som skäl för utgången åberopande domstolen de fyra rättsfall som presenterades i avsnitt 4, 

då domstolen ville uppmärksamma följande ställningstaganden som gjorts i de fallen. I NJA 

1981 s. 815 hade HD kommit fram till att köparen ej kunde åberopa det aktuella felet då det 

inte kunde styrkas att säljaren vetat om felet vid köpet. Här hänvisade HD även till NJA 1961 

s. 137 med liknande utgång. I NJA 1981 s. 894 blev säljaren som vetat om det aktuella felet 

och ingivit köparen med lugnande besked felansvarig. Domstolen ansåg att det var 

vilseledande uppgifter som reducerade undersökningsplikten. Slutligen åberopades NJA 1985 

s. 274, där HD konstaterat att köparen ej tillfredställande uppfyllt sin undersökningsplikt, då 

denne inte undersökt det aktuella felet vid köpet trots att säljaren hade gett uppmaning om att 

göra det. I domskälen hade domstolen även påpekat att utgången hade kunnat bli den motsatta 

om säljaren ej påtalat felet. I motocrossbanefallet ansåg HD att de nämnda rättsfallen visade 

att förtigandet vid omständigheter som i det aktuella fallet kunde göra säljaren felansvarig. 

Domstolen ansåg även att rättsfallen banat väg för att sådant förtigande av information ej 

behövde inordnas under handlande som är att ses som ohederligt förfarande eller handlande i 

strid mot tro och heder enligt ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL. 

HD konstaterade att lagen var strängare för en säljare av lös egendom än mot en säljare av fast 

egendom, då jordabalken saknade regler om upplysningsplikt. Domstolen framhöll att det var 

lagstiftarens vilja att minska skillnaderna mellan regleringarna av de två typerna av köp och 

att lagen därför ej borde vara strängare mot köpare av fast egendom såtillvida att hans 

okunskap om vissa relevanta förhållanden skulle kunna utnyttjas till hans nackdel av säljaren. 

Således fann domstolen det motiverat att säljare borde informera köpare om förhållanden som 

kunde vara väsentliga, även om de var av sådan art att köparen själv borde ha upptäckt dem. 

Angående påföljden hävning fastslog HD att felet var att ses som väsentligt och att hävning 

därför kunde göras giltigt. Skälet till detta var att den aktuella fastigheten var ett fritidshus 

som främst skulle nyttjas under sådan tid som banan var aktiv. Bullrets omfattning var 

därmed att ses som väsentligt för köparen. HD fastställde följaktligen TR:s domslut.
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6 Uttalanden i doktrin angående NJA 2007 s. 86

6.1 Folke Grauers artiklar i JT 2006-07 nr 4 samt JT 2007-08 nr 3

Folke Grauers har kommenterat motocrossbanefallet i två debattartiklar i JT. Han är kritisk till 

huruvida rättsfallet bör anses ha ett prejudicerande värde. Han anser att domen och 

domskälen är felaktiga på grund av följande punkter;

För det första anser Grauers att domskälen är felaktiga då förhållanden utanför fastigheten i 

sig, enligt honom, inte borde ingå inom ramen för undersökningsplikten, om inte indikationer 

om fel givits. Grauers påpekar att HD närmare borde ha preciserat vad som skall anses ingå i 

undersökningsplikten. Grauers anser att HD i motocrossbanefallet inte kunde åberopa NJA 

1981 s. 894 (fallet med rondellen), då premisserna i de två fallen inte är de samma. I NJA 

1981 s. 894 existerade inte rondellen vid köpet och den kunde av den anledningen inte 

upptäckas av köparen. I motocrossbanefallet ansågs motocrossbanan vara lätt upptäckbar och 

Grauers menar därför att rondellfallet snarare visar att en köpare får acceptera olägenheter 

som fanns vid köpet. Han tolkar HD i rondellfallet så att det var den oväntade förändringen 

som var avgörande och större än vad köparen hade fog att räkna med. 28

För det andra anser Grauers att domskälen är felaktiga beroende på HD:s jämförelse mellan

köp av lös och fast egendom i detta avseende. Grauers anser att HD missuppfattat 

lagstiftarens vilja med att anpassa jordabalkens regler till köplagen då det i propositionen 

sades att upplysningsplikten inte skall vara generell och att anpassningen således inte borde 

omfatta upplysningsplikten. Grauers anser att domskälen i det avseendet talar tvärtemot 

uttalandet i propositionen.

För det tredje anser Grauers att själva domen är felaktig då HD gick för långt i ett så ovanligt 

fall. Grauers påpekar att om frågan om en säljares upplysningsplikt på liknande sätt hade 

uppkommit avseende egenskaper i fastigheten som varit vanligare i rättspraxis, hade domen 

på ett bättre sätt kunnat fungera prejudicerande. Fel som ligger utanför fastigheten i sig 

åberopas sällan. I och med det framhåller Grauers att det är svårt att klargöra under vilka 

förutsättningar säljaren vid andra förhållanden skall anses ha en upplysningsplikt vid lätt 

                                                
28 Grauers, Upplysningsplikten vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT 2006-07 nr 4 s. 890-906 samt 
Grauers, Upplysningsplikten vid fastighetsköp –än en gång, JT 2007-08 nr 3 s. 811-819.
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upptäckbara fel. Han anser att rättspraxis innan aktuellt rättsfall visar att säljaren endast kan 

bli ansvarig för så svårupptäckbara fel att de gränsar till att betecknas som dolda. Grauers

anser även att framtida rättspraxis hade gynnats av om HD förtydligat gränsdragningen 

mellan upplysningsplikten och undersökningsplikten. Han menar att domen ger säljaren en 

mer långtgående upplysningsplikt än vad lagstiftaren åsyftade och att domstolen borde ha 

överlåtit till lagstiftaren att besluta om upplysningspliktens gräns.

6.2 Torgny Håstads artikel i JT 2007-08 nr 1

Torgny Håstad, som själv var ett av de dömande justitieråden i motocrossbanefallet, vill efter 

Grauers kritik framföra vissa anmärkningar. Håstad skriver att HD:s uppgift i NJA 2007 s. 86 

var att se om det gick att göra säljaren ansvarig, då denne förfarit omoraliskt. Domstolen 

ansåg att detta enligt tidigare rättspraxis var möjligt. Håstad påpekar att domen inte innebär 

införandet av en generell upplysningsplikt, utan att plikten bara skall gälla i särskilda fall.

Håstad belyser att det inte skall vara omöjligt att göra säljaren ansvarig på grund av åsidosatt 

upplysningsplikt, trots att den inte följer uttryckligen av lagen. Han anser att säljarens 

handlande i detta fall skulle ha uppfattats som oetiskt av de flesta. 29

6.3 Ronny Hennings artikel i JT 2007-08 nr 2

Ronny Henning anser att HD:s dom är välskriven. Hennings tolkning av domen är att 

säljarens upplysningsplikt tar överhanden om säljaren kommer underfund med att köparen 

inte känner till omständigheter som kan vara viktiga vid ett beslut om köp. Han anser att 

utgången i målet var berättigad, då ett visst mått av ohederlighet förelåg. Henning vill

understryka att upplysningsplikten inte aktualiseras på samma premisser i jordabalken och i 

köplagen, då köparen av fast egendom har en generell undersökningsplikt. Henning anser att

en köpare av fast egendom har en bättre sits än en köpare av lös egendom och att 

motocrossbanefallet visserligen ger säljare av fast egendom ett större ansvar än säljare av lös 

egendom, men att domen ändå är korrekt. Enligt Henning ligger motocrossbanefallets dom i 

linje med tidigare rättspraxis, men han tror att en säljare i framtiden kan få en osäkrare roll. 

Han bedömer att en säljare fortsättningsvis borde uppmana köparen att undersöka fastigheten,

för att inte själv bli ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. Henning 

                                                
29 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT 2007-08 nr 1 s. 44-46.
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förmodar att resultatet av domen kommer att bli fler yrkanden angående upplysningar som 

säljare borde ha påtalat samt att fler säljare kommer att låta utföra säljbesiktningar. 30

7 Sammanfattande diskussion

En undersökningsplikt för en köpare enligt 4:19 st. 2 JB innefattar allt som denne vill påtala 

som fel. En köpare skall vid tiden för köpet ha genomfört en så pass ingående undersökning 

av fastigheten att det påtalade felet skulle ha hittats om det varit upptäckbart. I rättspraxis har 

visats att alla fel som kan hittas utan att behöva åsamka fastigheten skada är att se som 

upptäckbara fel. Vid bedömningen av om undersökningsplikten skall anses vara 

tillfredställande uppfylld skall domstolen utgå från vad en på området normalt kunnig köpare 

borde ha upptäckt. Det är alltså en objektiv bedömning avseende en abstrakt köpares 

kunskaper. I NJA 1980 s. 555 där röta i golvbjälklag hade kunnat upptäckas från ett 

kryputrymme, tog domstolen därför ingen hänsyn till att köparen i det aktuella fallet var en 

äldre man som kanske inte alls kunde krypa under byggnaden. Jag anser att det torde vara 

svårt för en köpare att i praktiken bedöma vad som skall krävas för att han skall anses ha 

uppfyllt sin undersökningsplikt. För att en köpare skall kunna vara säker på att hans 

undersökning lever upp till normen, måste denne veta vad en ”normalt kunnig köpare” skall 

kunna upptäcka rörande exempelvis rörledningar, brunnar, tecken på fukt eller som i det 

nämnda fallet vart tecken på röta kan upptäckas. Sådan generell kunskap är enligt min 

uppfattning inte något som den genomsnittlige, normalt kunnige fastighetsköparen besitter, 

utan kanske snarare en besiktningsman. Om således en köpare behöver anlita en 

besiktningsman för att gardera sig mot eventuella brister i fastigheten som kan vara 

svårupptäckta, är utgångspunkten med den normalt kunnige köparens undersökning inte

tillfredsställande i praktiken. 

Skriftliga såväl som muntliga uttalanden vid fastighetsköpet är av betydelse vid en 

felbedömning. Påtalanden om fel från en säljares sida utökar en köpares undersökningsplikt

och en köpare bör därmed vara uppmärksam på vad en säljare nämner angående olika 

förhållanden i fastigheten. Även en säljare bör uppmärksamma köparens önskemål avseende

fastigheten då omständigheter som är väsentliga för köparen är att anses som relevanta fel. 

Påtalar köparen således att stillhet vid fastigheten är av stor vikt, bör säljaren noggrant delge 

                                                
30 Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, JT 2007-08 nr 2 s. 517-523.
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köparen om förhållanden som kan påverka just den företeelsen. Rättspraxis visar att det är 

svårt för båda parter att bevisa vad som sagts eller inte sagts angående förhållanden i 

fastigheten. Det framkommer tydligt bland annat i NJA 2007 s. 86. Hade köparen kunnat 

bevisa att samtalet om vindraftsverken ägt rum, hade hans undersökningsplikt reducerats eller 

bortfallit helt. Av den anledningen vore det fördelaktigt om avtalsparter i större utsträckning 

skriftligen informerade om förhållanden i fastigheten. 

I propositionen angående upplysningsplikten angavs att den inte skulle anses vara generell för 

säljaren. Det innebär att en säljare inte skall vara tvungen att delge en köpare alla kända fel. 

Kommentaren i propositionen om upplysningsplikten anser jag bör tolkas så att lagstiftaren 

vill förespråka en återhållsamhet beträffande en utvidgning av säljarens ansvar. I 

propositionen sades även att några ingående kriterier kring undersökningspliktens omfattning

inte kan uppställas då omständigheterna varierar från fall till fall. Jag anser att rättsläget här är 

något oklart och att avtalsparter skulle gynnas av ytterligare preciserande. Om bestämmelser 

fanns angående vad som skulle ingå i undersökningsplikten, vilka förhållanden som skulle 

anses som relevanta för en säljare att påtala för en köpare samt vad en köpare skall kunna 

förvänta sig av fastigheten, skulle båda avtalsparter sitta i en tryggare sits. Av den anledning 

vore det bra om säljarens upplysningsplikt upptogs i lagtext.

I NJA 2007 s. 86 åläggs säljaren en sådan upplysningsplikt som de ovan nämnda 

lagförarbetena ger uttryck för. En på området normalt kunnig köpare borde ha upptäckt 

motocrossbanan om undersökning av omgivningen hade ägt rum. Enligt min uppfattning var 

inte felet som upplysningsplikten avsåg att anse som ett fel i objektiv mening. Ett sådant 

abstrakt fel som att bli störd av ljud är enligt min mening väldigt subjektivt och påverkar 

personer olika. Om omgivningarna var av så stor betydelse för köparen borde han ha 

undersökt området och hade då lätt upptäckt banan själv. Säljaren i motocrossbanefallet ansåg 

att bullret var av väsentlig olägenhet för honom, men jag anser inte att en säljare skall behöva 

upplysa om alla abstrakta olägenheter som denne kan tänkas ha, bara för att gardera sig mot 

att köparen skulle kunna ha samma besvär med dessa. Hårddraget skulle det innebära att en 

säljare även skall upplysa om exempelvis grannar som denne inte kommer överens med. 

I motocrossbanefallet konstaterade HD att tidigare rättspraxis inte hindrade att säljaren ålades 

en undersökningsplikt. Min bedömning av tidigare rättspraxis är att domstolen i de fallen har 
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varit försiktiga med att utdöma säljaren en alltför långtgående upplysningsplikt. I fall NJA 

1985 s. 274 som rörde en dålig reparation i ett golv, hade säljaren vetskap om det aktuella 

felet vid köpet. I frågelistan hade han påtalat att det fanns brister i golvet, men inte något om 

reparationen i sig. I och med detta påtalande hade förvisso köparen en utökad 

undersökningsplikt som denne inte iakttog, men enligt mig visar detta fall ändå att säljaren

kan undanhålla visst mått av information angående fel denne vet om utan att det är att ses som 

ohederligt förfarande från dennes sida. HD påpekade i fallet att om säljaren ej nämnt felet alls 

eller felet varit svårupptäckbart, så hade köparen kunnat göra felet gällande gentemot säljaren.

I fall NJA 1981 s. 815 konstaterades att säljare inte skulle anses ansvara för fel som var lätt 

upptäckbara. Även säljaren i motocrossbanefallet visste om felet men köparen undersökte inte 

omgivningarna alls. Köparen anförde att han hade frågat om vindkraftsverken.  Däremot hade

inga diskussioner kring andra förhållanden framkommit och köparen tittade endast på 

fastigheten en gång utan att låta besikta den. Således anser jag att HD i motocrossbanefallet 

tog ett för stort steg när de inte baserade säljarens agerande på 30 § eller 33 § AvtL. Jag 

instämmer med Grauers om att domstolen borde ha överlåtit till lagstiftaren att ta ett sådant 

beslut.

8 Slutsats

Huvudregeln enligt gällande rätt är, som beskrivits ovan, att en säljare inte skall anses ha 

någon generell upplysningsplikt, vilket innebär att en säljare inte per automatik blir ansvarig 

för fel även om de var kända för honom vid köpet. Anledningen till det är att utgångspunkten 

för felbedömningen vid fel i fastighet är köparens undersökningsplikt och har köparen brustit 

i sin undersökningsplikt kan inte köparen göra fel gällande. Säljarens felansvar är således 

begränsat och förutsätter, i vart fall vad upplysningspliktens aktualiserande anbelangar, en 

viss trolöshet från dennes sida. Vid införandet av undersökningsplikten i jordabalken sades i

proposition 1989/90:77 att det inte skulle råda någon generell upplysningsplikt för säljare. 

Detta ställningstagande visar att lagstiftarens vilja var att domstolen skulle fortsätta att vara 

återhållsamma med att ge en säljare ett felansvar grundat på upplysningsplikt. En säljare skall 

dock i vissa fall upplysa köparen om kända fel för att på så vis undvika att bli felansvarig på 

grund av svikligt förtigande av information. Har säljaren påpekat fel för köparen så är felet ej 

längre att anses som dolt och köparens undersökningsplikt utökas. Det garderar säljaren 

ytterligare mot felansvar.
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Rättspraxis påvisar att säljare kan bli ansvarig för fel i fall där väsentlig information ej 

delgivits köparen. Denna information skall ha kunnat påverka köpet och säljaren skall ha bort 

inse att köparen ej var medveten om omständigheten samt att den var av betydelse för 

köparen. Det är svårt för en säljare att veta vad som är att anse som väsentlig information för

en köpare, eftersom det inte är en objektiv bedömning som ligger till grund i det avseendet. 

Felet skall istället vara av väsentlig betydelse för just den köparen. Enligt mig är

anpassningarna som tidigare gjorts av jordabalkens felregler till köplagens regler vid fel bra. 

Utvecklingen i rättspraxis visar att en säljare åläggs allt mer ansvar. Jag anser att den 

rättsutvecklingen går åt rätt håll då det inte är rimligt att köpare skall ha ett alltför stort ansvar 

vid ett fastighetsköp. Enligt mig är upplysningsplikten för en säljare av fast egendom så pass 

vedertagen att den borde upptas i lagtext. Ett sådant preciserande skulle även göra rättsläget 

mindre oklart. 

Angående upplysningsplikten i motocrossbanefallet bedömer jag dock att sådan 

upplysningsplikt som jag förespråkar i stycket ovan ej borde ha varit aktuell i detta fall.

Anledningen till det är för det första att kommunen ansett att bullernivån hade en så pass 

rimlig omfattning att den fick tålas. Det tycker jag tyder på att felet inte är att anse som något 

fel i rättslig mening. I vilket fall är det inget väsentligt fel som skulle kunna aktualisera en 

hävning av köpet. För det andra så var felet lätt upptäckbart och enligt mig att anse ligga inom 

ramen för undersökningsplikten. Följaktligen borde köparen ej fått göra felet gällande, med 

hänvisning till att han brustit i sin undersökningsplikt. Om säljarens egna ansträngningar med 

att få verksamheten att upphöra kan räknas som så pass väsentliga förhållanden att de borde 

ha delgivits köparen så anser jag att det i så fall endast skulle ge köparen rätt till prisavdrag 

eller skadestånd som skulle baseras på att säljaren handlat i strid mot tro och heder. Således

var motocrossbanefallets domslut, enligt mig, felaktigt och bör därför inte ha något 

omfattande prejudicerande värde.
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9 Källförteckning

Offentligt tryck

Proposition 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m.
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