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SAMMANFATTNING 
Med detta examensarbete ska vi försöka förklara vad dolda fel är, som kan upptäckas 
efter en fastighetsförsäljning. Vi tittar på frågan ur både säljaren och köparens 
synvinklar och vad fastighetsmäklaren och besiktningsmannen har för roller och ansvar 
i frågan.  

Med en artikel från tidningen Vi i villa ger vi några exempel på vad som kan tolkas vara 
dolda fel eller inte. Vi har också tittat lite på de försäkringar som finns och kan tecknas 
mot dolda fel.  

Slutligen har vi en spännande motion till riksdagen som visar hur många i branschen vill 
utveckla och förändra det nuvarande systemet.  
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SUMMARY 
With this degree project shall we try to explain what latent defects are, that can be 
discovered after real estate sales. We look in to the issue from both the seller and buyers 
point of view and also what a real-estate agent and a buildinginspector have for parts 
and responsibility in the issue.  

With an article from the paper “Vi i Villa” are some examples given to what latent 
defects can be or not. We also look into the different insurances for latent defects that 
are available on the Swedish market. 

Finally we have an exciting private members bill to the Swedish house of parlament that 
shows that many people in the business want to develop and change the current system.  
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Nomenklatur 
 

Förkortningar 
 
JB   Jordabalken 

vvs   värmeledningsteknik, ventilationsteknik och sanitetsteknik 

AvtL   Avtalslagen 

SBR   Svenska Byggingenjörers Riksförbund 

ARN   Allmänna reklamationsnämnden 

FML   Fastighetsmäklarlagen 

FMF   Fastighetsmäklarförordningen 
 

 

 

Ordlista 
 
Jordabalksbesiktning ”Fastighetsbesiktning som innebär undersökning av 

fastighet för att fullgöra köparens undersökningsplikt 
enligt jordabalkens krav” [1]. 

 

Prisbasbelopp används för att beräkna grundavdrag och särskilt 
grundavdrag, är 39 300 kr för taxeringsåret 2005, dvs. 
inkomståret 2004, och 39 400 kr för inkomståret 2005.   
39 700 kr för inkomståret 2006                                               
(källa: www.skatteverket.se )   

 

Mäklarens frågelista är en lista med frågor om husets ålder, fel, brister och 
standard på så väl byggnad som el, vvs och värmesystem 
mm. som säljaren får fylla i.
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1 Inledning 
I tio år efter att man har sålt sin villa eller sommarstuga är man ansvarig för eventuella 
dolda fel som kan komma att upptäckas under den tiden. Tio år är en lång tid och vi 
tycker det är konstigt att man kan bli ansvarig för något som man inte visste om fanns.  

Kanske ett, max två år vore mera lagom? Då har köparen bott i huset under alla årstider 
och borde ha lärt känna huset väl och haft tid på sig att upptäcka eller känna att något är 
fel. Om det sen dyker upp dolda fel vore det väl mera rättvist att en hemförsäkring eller 
liknande skulle kunna täcka eventuella kostnader? 

 

1.1 Bakgrund 
Vi ville skriva ett examensarbete som behandlar ett ämne vi skulle ha nytta av att lära 
oss saker om eller någonting som man kan ha användning för i arbetslivet. Som 
blivande fastighetsmäklare är det intressant att titta närmare på den här problematiken 
med dolda fel för att få veta hur man ska agera för att kunna ge bra råd till kunderna sen.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med den här uppsatsen är att se på problemet ”dolda fel” ur olika synvinklar. 
Främst då en säljares och köpares synvinkel, vad de bör tänka på och se upp med. Vi 
vill även titta på fastighetsmäklaren och besiktningsmannens roller samt de försäkringar 
som finns mot dolda fel.  

 

1.3 Avgränsning  
De dolda fel som behandlas i den här rapporten är i de fastigheter/byggnader som är fast 
egendom och där en försäljning sker mellan privatpersoner, där eventuella fel regleras i 
jordabalken. Vi nämner bara lite om bostadsrätter, i kapitel 9, som är lös egendom, när 
försäljning sker av bostadsrätter till privatpersoner och inte när hela fastigheten säljs. 
Annan försäljning av lös egendom går vi inte in på alls som t ex hus på ofri grund, 
arrende eller tomträtter.   
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1.4 Metod  
Med hjälp av litteratur i fastighetsrätt och information hämtad från Internet läser vi in 
oss på ämnet. Vi har även ringt runt lite till de största mäklarkedjornas huvudkontor och 
frågat om dolda-fel-försäkringar. Vi valde att ringa till de vi tycker är de största och 
mest rikstäckande mäklarkedjorna som t ex. Föreningssparbankens fastighetsbyrå, 
Svensk fastighetsförmedling och Mäklarhuset. Vi har även tagit hjälp av vår lärare i 
fastighetsförmedling, Bengt Normann, som hjälpsamt och kompetent svarat på våra 
frågor.  
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2 Definition av ”dolda fel” 
Gränsen till vad som är ett dolt fel kan ibland vara svävande och svårtolkad. Med 
utgångspunkt från bland annat lagtexten ska vi här försöka förklara vad som är ett dolt 
fel. 

För att få ett fel klassat som dolt och att man ska ha en chans att vinna vid en eventuell 
tvist i domstol måste man som köpare kunna bevisa att alla följande kriterier är 
uppfyllda: 

 Felet ska ha funnits vid och före köpetillfället. 

 Felet ska inte ha gått att upptäcka vid en undersökning. 

 Felet ska man inte ha haft skäl att förvänta sig med tanke på husets ålder, skick 
och övriga omständigheter vid köpet, såsom t ex en låg köpeskilling [2]. 

 

2.1 Vad säger lagen 
Genom att tolka och läst om hur andra har tolkat lagen JB 4:19 – 19 d § beskriver vi här 
vad som är ett dolt fel ur domstolarnas perspektiv.  

Reglerna i lagtexten är dispositiva och kan därmed avtalas bort. 

I bilaga A återfinns lagtexten i sin helhet som vi här kommer att försöka förklara.  

 

2.1.1 JB 4:19 första stycket 

Första stycket i jordabalkens 4:19 reglerar de faktiska felen i den överlåtna fastigheten. 
Detta är fel som rör fastighetens areal eller fysiska egenskaper. Exempel på faktiska fel 
är om en byggnad är felaktig och/eller inte stämmer överens med vad som skrivits i 
köpekontraktet, det kan vara ett fysiskt fel som t ex ett hål i golvet eller väggen men 
också mögel-, röt- eller husbocksangrepp. De faktiska felen är de vanligaste men de är 
också de mest svårbedömda pga. den vaga formuleringen i 4:19 JB [3].  

Man kan tolka det som om lagtexten beskriver att fastigheten blir felaktig om den inte 
stämmer överens med köpeavtalet eller sagda utfästelser av säljaren. Vilket innebär att 
”kringomständigheterna” såsom varför man ville köpa fastigheten, hur fastigheten 
användes av tidigare ägare och om den kommer att användas på likartat sätt eller inte av 
köparen har betydelse när man tolkar avtalet [4]. 
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2.1.2 JB 4:19 andra stycket 

Andra stycket i jordabalkens 4:19 säger att köparen inte får åberopa fel som han borde 
ha upptäckt vid köpet, tagit hänsyn till fastighetens ålder och omständigheterna i övrigt 
kring köpet. Detta betyder att köparen har en undersökningsplikt av det han köper och 
att han måste fundera på vilka krav han kan ställa på standarden med ledning av gjorda 
fynd och upplysningar. Fel som en kunnig och noggrann köpare inte kunnat upptäcka är 
att räkna som dolda fel [4]. 

En kunnig och noggrann köpare är en person som är normalt erfaren och normalt 
bevandrad på området. Dvs. en person som läser tidningar och på så sätt hänger med i 
utvecklingen och debatten i samhället, t ex om radon. I boken Fastighetsköp beskriver 
Grauers att man som köpare/lekman kan göra undersökningen själv om man tycker sig 
vara en normalt erfaren och på området normalt bevandrad person. Men om man vid 
undersökningen hittar fel eller felsymtom, utökas undersökningsplikten och en expert 
kan då behövas kallas in [5]. 

 

2.1.3 JB 4:19 a - reklamationsregeln 

4:19 a beskriver att köparen ska meddela till säljaren om han hittar ett fel inom en rimlig 
tidsgräns, reklamationsregeln. Även här är lagtexten vag och öppnar för olika 
tolkningsmöjligheter till vad som är ”inom en rimlig tidsgräns”. 

 

2.1.4 JB 4:19 b - preskriptionsregeln 

4:19 b är en preskriptionsregel som säger att preskriptionstiden är 10 år och den tiden 
börjar löpa från och med köparens tillträde till fastigheten. Vilket betyder att den som 
säljer sin fastighet är ansvarig för dolda fel i tio år efter köparens tillträde.  

 

2.1.5 JB 4:19 c och d 

4:19 c beskriver hur köparen kan få rätt till avdrag på köpeskillingen om fel upptäckts 
och hur avdragets storlek ska räknas ut.  

Man tar fastighetens värde på tillträdesdagen i felfritt skick och jämför med det värde 
fastigheten skulle ha värderats till om man vetat om felet, på samma tillträdesdag. Man 
räknar ut skillnaden i procent på de två olika fastighetsvärdena man tagit fram, den 
procentsats man kommit fram till blir sen avdraget på köpeskillingen [5].  
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T ex: Herr och fru Ek har köpt fastigheten Paradiset 1:12 för 2 350 000 kr. Efter några 
månader så upptäcker dom att huset är angripet av husbock i ett dolt utrymme. Dom har 
rätt till avdrag på köpeskillingen. För att räkna ut avdraget så behöver fastigheten 
värderas igen, tidpunkt för värderingen är enligt lagen tillträdesdagen. Fastigheten 
värderas till 2 155 000 kr i felfritt skick (=X) och till 1 975 000 kr med fel (=Y).            
X – Y = 180 000 kr. 180 000 / X = 8,35 %. Avdraget dom har rätt till blir 8,35 % av 
köpeskillingen, vilket blir 196 225 kr. Att sanera huset och återställa huset skulle dock 
kosta 306 000 kr. Det är alltså inte säkert att avdraget täcker kostnaden för att åtgärda 
felet. 

4:19 d innebär att paragraferna i JB 4:19 inte är dispositiva vid försäljning mellan ett 
företag och privatperson. Det betyder att de inte kan avtalas bort när privatpersoner 
köper av företag, t ex ett nytillverkat hus av ett byggföretag [4]. 

2.1.6 Ändring och praxis av JB 4:19 

I den ursprungliga jordabalken från 1734 bedömdes en fastighet såld i befintligt skick, 
om inget annat avtalats. Detta var till fördel för säljaren och drabbade köparen hårdast. 
Man kunde å andra sidan relativt lätt förutsäga utgången av en eventuell tvist [4]. 

I jordabalken från 1970 var utgångspunkten också där att fastigheten såldes i befintligt 
skick. Nu har dock köparens ställning förbättrats genom att den ursprungliga lydelsen i 
den gamla regeln luckrats upp. Detta ledde till att det blev mera komplicerat att tolka 
lagen när utgången vid en eventuell tvist inte var lika förutsägbar längre, vilket gjorde 
att fler tog chansen att få sin sak prövad av domstol  [4]. 

1990 gjorde man om JB 4:19 från 1970 års lag. Detta gjorde man för att klarare visa på 
lagstiftarens syfte i denna paragraf, om faktiska fel, eftersom detta missförstods av 
köparen och orsakade många processer. Lagändringen gjordes också för att begränsa 
tiden köparen har på sig att reklamera och för att tydligt visa när preskriptionstiden 
börjar gälla. Lagändringen medförde inte att dom praxis om fel som fanns före 1990 
skulle ändras utan fortsätter gälla även efter [4]. 

 

 

 

 

 

 

 



 Dolda fel – vid fastighetsförsäljning 
 

6 

2.2 De olika fastighetsfelen 
En fastighet kan inte bara drabbas av faktiska fel här kommer en kort beskrivning av 
vilka de olika fastighetsfelen är och ett schema som visar hur de förhåller sig till 
varandra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dolda och synliga fel är abstrakta fel. Ett abstrakt fel kan vara olika beroende på om 
felet är ett rättsligt fel, rådighetsfel eller ett faktiskt fel. Ett faktiskt fel kan även vara av 
konkret art. 

 

2.2.1 Faktiska fel 

När det blir fel på fastigheten rent fysiskt eller på fastighetens areal har man faktiska fel. 
Till exempel rötangrepp på byggnader eller att en fastighet har oklara gränser och 
köparen tror han äger mera mark än vad som står i fastighetsregistret.  

 

2.2.2 Konkreta fel   

När fastigheten inte stämmer med vad säljaren sagt eller med vad som överenskommits 
i köpeavtalet är felet konkret. Köparen har ingen undersökningsplikt på det som säljaren 
sagt eller utfäst är okej [3].   

Exempelvis om säljaren sagt att fönstren är täta och sen upptäcker köparen att de inte är 
det. Eller om säljaren tar med sig tvättmaskin och torktumlare vid flytten fastän ingen 
överenskommelse har gjorts om detta. 

 

 

RRÄÄTTTTSSLLIIGGAA    FFEELL  RRÅÅDDIIGGHHEETTSSFFEELL  FFAAKKTTIISSKKAA    FFEELL  

KKOONNKKRREETTAA    FFEELL  

DDOOLLDDAA FFEELL SSYYNNLLIIGGAA    FFEELL  

AABBSSTTRRAAKKTTAA    FFEELL AABBSSTTRRAAKKTTAA    FFEELL  AABBSSTTRRAAKKTTAA    FFEELL 



 Dolda fel – vid fastighetsförsäljning 
 

7 

2.2.3 Abstrakta fel  

När fastighetens skick avviker från en förväntad normal standard är felet abstrakt.  
Normal standard är vad man rimligen borde kunna ha räknat med pga. husets ålder, 
skick och köpeskillingens storlek. Till exempel kan köparen räkna med att dräneringen 
är dålig på ett hus från 40-talet men inte på ett hus från 90-talet och att det är mera 
vanligt att ett gammalt hus på landet besväras av servitut, nyttjanderätter och gamla 
inteckningar än ett nybyggt hus i stan. 

Vid konkreta fel har alla problem har en gemensam utgångspunkt, avtalet. Vid abstrakta 
fel får man först se av vilken typ problem det är för att sen kunna se om det avviker från 
normal standard. På grund av att det finns många olika typer av problem och att de 
behandlas på olika ställen i lagen har man delat in abstrakta fel i tre kategorier: rättsliga 
fel, rådighetsfel och faktiska fel [5]. 

Fysiska fel som är abstrakta kan i sin tur delas in i fel som redan framträtt och då är fullt 
synliga och fel som finns men inte syns, de dolda. 

 

2.2.4 Rättsliga fel 

När köparens möjligheter att rättsligt råda över sin fastighet som han vill är begränsad 
har det uppstått ett rättsligt fel. Detta kan inträffa till exempel när säljaren inte var rätt 
ägare till fastigheten och lagfartshinder uppstår. Ett annat exempel är om fastigheten är 
belastad med sakrätter, t ex panträtter, nyttjanderätter eller andra rättigheter, som inte 
framkom innan köpet [5].  

Begränsningen blir ett rättsligt fel när den är mer och/eller större än vad man som 
köpare kände till eller borde kunna räkna med. Exempelvis är de allra flesta 
fastigheterna i Sverige begränsade av olika planbestämmelser, något som är normalt och 
man får räkna med. 

 

2.2.5 Rådighetsfel 

När möjligheten att använda fastigheten som man vill, att råda över den, begränsas av 
offentlig myndighets beslut har köparen råkat ut för ett rådighetsfel [5].  

Till exempel om byggnadsnämndens beslut att en tillbyggnad ska rivas pga. att 
byggnadslov saknas. Eller att en länsstyrelses beslut att ett visst område på fastigheten 
ska vara naturreservat vilket kan medföra att köparen inte kan använda sin mark som 
han vill på just det området, t ex. ta ner sin skog.  

Men det är inte ett rådighetsfel om det är en lag som begränsar fastighetens 
användningssätt, eftersom det är var mans skyldighet att känna till gällande lagar [4]. 
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3 Exempel på dolda fel 
Vad som är/blir ett dolt fel beror mycket på omständigheterna runt omkring. Om den 
nye fastighetsägaren efter en tid helt oväntat råkar ut för ett fel vill han gärna tro att felet 
är dolt och därmed att säljaren är ansvarig. Därför ska vi här med hjälp av olika exempel 
förklara och ge en bild av vad som kan vara ett dolt fel eller inte.  

 

3.1 De vanligaste dolda felen 
I allt material vi läst är det mögel, röta eller fukt som dyker upp flest gånger som de 
vanligaste dolda felen. Detta stämmer säkert eftersom ett sådant fel  kan ligga länge och 
gro ostört i väggar, tak, golv och grund. Dessa fel är också de svåraste att upptäcka då 
det i undersökningsplikten inte ingår att slå hål i en vägg eller bryta upp ett golv när 
man inspekterar huset. Andra vanliga dolda fel kan vara på dränering, avlopp eller 
ledningssystem som också är oåtkomliga ställen som kan vara svåra att undersöka.  

 

3.2 Fel man får räkna med  
En köpare får räkna med vissa fel på grund av husets ålder och typ av konstruktion. Till 
exempel kan den som köper ett gammalt hus inte förvänta sig att det huset ska leva upp 
till dagens normala standard. Annorlunda skulle det vara om det är renoverat och 
moderniserat för då kan köparen ställa högre krav på det som renoverats. Man kan inte 
kräva att huset ska hålla en högre standard än det objektivt bör ha. Om du t ex köper ett 
hus som är 30-35 år gammalt kan du inte räkna med att dräneringen ska fungera eller att 
elsystemet ska hålla, allt har en begränsad livslängd.  

Nedan följer en lista med exempel på livslängden för en del vanliga huskonstruktioner:  

10 år  Ommålning, ute och inne. 

15 år  Byte av golvbrunn. 

20 år  Byte av el-radiatorer. Byte av expansionskärl. Byte av våtrumstapet. Byte av                             
värmepanna. Byte av varmvattenberedare. Byte av motor ventilationsfläkt. 

25 år  Byte av dräneringssystem. Byte av hängrännor och stuprör. Byte av el-central.        
Byte av isolerrutor. 

30 år  Byte av takpannor och plåttak. Byte av väggkakel. Omfogning av fasadtegel. 

35 år  Byte av parkett. 

40 år  Byte av gårdsbrunn. 

50 år  Byte av fönster. Byte av oljetank. Byte av trappor inne och ute. Byte av vatten- 
och avloppssystem. [7]. 
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3.3 Vad en expert tycker är dolda fel 
Tidningen Vi i Villa säger att av alla de frågor de får till sina experter är de om dolda fel 
allra vanligast. Därför redovisas här en sådan artikel där oroliga husägare har skickat in 
olika frågor till tidningen och som sen besvarats av tidningens expert Robert Kiejstut. 
Robert Kiejstut är förbundsjurist inom byggsektorn och kunnig i bl a fastighetsrätt. 
Svaren ger en bra bild på vad som vara dolda fel eller inte. Artikeln är från 2003. 

Rent allmänt säger tidningens expert Robert Kiejstut att den som tror sig drabbats av ett 
fel ska anlita en sakkunnig besiktningsman inom respektive entreprenadområde som kan 
vara elinstallation, byggteknik, plåtslageri eller vvs mm. Detta bör göras av en expert 
som kan bedöma hur stort felet är och vilka åtgärder som behövs, men det är också bra 
att ha som underlag och bevis om man vill kunna hålla säljaren ansvarig eller om det 
blir en tvist i domstol. Robert Kiejstut säger också att eftersom dolda fel ofta kan bli 
dyra att laga och kravet eller tvisten därför handlar om mycket pengar kan det vara bra 
att ta hjälp av en fastighetsjurist [8]. 

 

3.3.1 Hög fukthalt i syllarna 

En fuktkonsulent borrade hål i syllarna och mätte där upp en fukthalt på 70-80 %. 
Syllarna är impregnerade och nergjutna i betongen och behöver nu bytas pga. fukten 
och lukten i huset. Enligt konsulenten beräknas kostnaden bli 75 000 kr. Huset köptes 
hösten 1997. Vad gör man? [8]. 

Svar: om skadorna inte kunde upptäckas vid besiktningen och det inte fanns något som 
kunde leda till minsta misstanke om eventuella skador vid besiktningstillfället och om 
skadorna inte gick att upptäcka med mindre än att exempelvis golvet rivits upp och om 
huset inte är alltför gammalt, ja då kan detta anses som ett dolt fel. I sådant fall skall 
skadorna och åtgärdskostnaderna dokumenteras av sakkunniga, vilket uppenbart skett. 
Därefter skall ni ta kontakt med säljaren och ställa krav på ersättning för de åtgärder ni 
tvingas vidta [8]. 

Vad experten säger här är att felet är dolt beroende på vad man svarar på ”om-frågorna”. 
Huset köptes 97 vilket gör att felet hamnar inom den 10-åriga tidsgränsen. 

 

3.3.2 Dolda fel – garanti: 

Några Husspekulanter har hört att det finns undantag för säljarens ansvar från ”dolda fel 
garantin” när det gäller äldre fastigheter och undrar om det är sant [8]. 

Svar: Nej, det finns inget undantag för äldre hus. Som köpare måste man tvärtom vara mer 
observant om man är spekulant på ett äldre hus eftersom risken helt naturligt är större för 
skador och fel. Man får som köpare också räkna med att ett äldre hus har fler brister än ett 
nybyggt [8]. 
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3.3.3 Mögel och svampangrepp 

Vid byte av takskivor upptäcks att träet bakom är mögel- och svampangripet. När alla 
tegelpannor tagits bort upptäcks två gamla lagningar. Det gick inte att upptäcka något 
fel förrän man tog bort innertaket. Huset köptes för fem år sedan och säljaren uppgav då 
inte några skador. Köparen undrar nu om det här kan vara ett dolt fel och undrar även 
vart man kan vända sig då huset köptes privat [8]. 

Svar: Anlita till en början en besiktningsman som kan bedöma hur skadorna uppkommit. 
Om det visar sig att mögel- och svampangreppet kommer från en yttre skada som inte gått 
att upptäcka med mindre än att innertaket rivits, kan det röra sig om ett dolt fel. I sådant fall 
kan ni vända er till säljaren och påtala felet samt kräva ersättning för åtgärdskostnaderna 
[8]. 

Om säljaren inte vill betala kan man ta hjälp av en advokat och ev. prova saken i 
domstol om inget annat hjälper.  

 

3.3.4 Byggfel 

En säljare får klagomål från sin köpare om att ett dolt fel upptäckts när de skulle 
renovera badrummet. De tror det är ett byggfel från då huset byggdes, 1976, då en plast 
blivit felaktigt ditsatt. Huset såldes för nio år sedan. Säljaren undrar nu vem som avgör 
om det är ett dolt fel och i fall hur mycket av kostnaden för reparationen som han 
får/ska betala [8].  

Svar: Min rekommendation är att ni ber köparen att dokumentera det påstådda felet genom 
en sakkunnig besiktningsman så att det går att bedöma om det är ett ”byggfel” eller inte. 
Beroende på utfallet av besiktningen, kan ni sedan själva anlita en sakkunnig person som 
bekräftar eller motsätter sig påståendena. Om det visar sig att det rör sig om en felaktig 
konstruktion, bör försöka komma överens med köparen beträffande ersättningsfrågan. Om 
den av er anlitade sakkunnige hävdar att det inte föreligger något fel, ja då kan frågan 
ytterst hamna i domstol som då avgör om det är ett dolt fel som ni ansvarar för. Det är då 
också domstolen som avgör hur mycket ersättning som köparen är berättigad till [8]. 

Även om detta är ett fel sen huset byggdes blir säljaren ansvarig för felet om det visar 
sig vara att anse som dolt.  

 

3.3.5 10 års-regeln 

Vad omfattar den 10-års gräns som gäller för dolda fel? [8]. 
Svar: Enligt jordabalken ligger det på köparens ansvar att göra en noggrann undersökning 
av huset. De fel eller skador som köparen upptäckt eller bort upptäcka kan säljaren inte 
göras ansvarig för. Om du som köpare hittar tecken på exempelvis en fuktskada, utvidgas 
din undersökningsplikt. Dolda fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en undersökning 
som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, ålder, den normala beskaffenheten hos 
jämförbara fastigheter och omständigheterna i övrigt vid köpet. Köparens möjlighet att 
påtala dolda fel preskriberas efter 10 år räknat från tillträdesdagen [8]. 

Preskriptionstiden för dolda fel är 10 år, men för övrigt besvaras inte frågan. 
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3.3.6 Element som inte fungerade 

Efter inflyttning upptäckte köparna att inte alla elementen fungerade. En rörmokare 
kunde konstatera att både cirkulationspumpen och shunten var trasiga även rattarna på 
elementen var trasiga. Köparna tycker detta är ett dolt fel som självklart säljaren ska 
bekosta. De menar att den tekniska utrustningen ska fungera när man flyttar in [8]. 

Svar: Det rör sig inte om ett dolt fel, eftersom dessa saker är så väsentliga att kontrollera för 
en köpare innan inflyttning. Däremot är det rätt att den tekniska utrustningen skall fungera 
på inflyttningsdagen, men det måste du som köpare också kontrollera. I det här fallet förstår 
jag att ni hunnit bo i huset i två veckor innan ni upptäckte bristerna. Om säljaren säger att 
allt fungerade på överlåtelsedagen så har ni svårt att bevisa motsatsen, men självklart skall 
ni göra ett försök och rikta ersättningsanspråk mot säljaren ändå [8]. 

Köparna anger inte här om de fullgjort sin undersökningsplikt eller inte. Men om de 
undersökt elementen hade de sannolikt upptäckt felet som borde ha funnits redan vid 
försäljningstillfället. Alltså, de får nog svårt att bevisa dolt fel här. 

 

3.3.7 Besiktningsmannens fel ? 

Vid ett husköp 2002 gjorde köparna överlåtelsebesiktning där besiktningsmannen, från 
Anticimex, bara helt allmänt tog upp riskerna med platta på mark, vilket huset är byggt 
på. Ingen närmare besiktning av golvkonstruktionen behövdes enligt 
besiktningsmannen. När sen huset skulle säljas vidare upptäckte dock nästa 
besiktningsman att plattan innehöll tryckimpregnerade syllar som har en känd stor risk 
för fukt. Vid närmare kontroll upptäcktes också mycket riktigt fukt och det luktade 
mögel. Köparen undrar nu om detta är ett dolt fel. Han anser också att den första 
besiktningsmannen har felat. Hur ska han göra för att slippa den stora kostnaden för att 
ta bort syllarna [8]. 

Svar: Det finns två möjligheter för er: det ena innebär att ni gentemot er säljare hävdar ett 
dolt fel eftersom besiktningsmannen inte rekommenderade fortsatt teknisk undersökning 
beträffande golvet samt att det rent faktiskt inte gått att upptäcka felet med mindre än att 
(vad jag förstår av din beskrivning) delar av golvkonstruktionen rivits upp. Det andra är att 
ni påstår att Anticimex besiktningsman varit vårdslös genom att inte rekommendera fortsatt 
teknisk undersökning angående golven. Eftersom den andre besiktningsmannen så pass 
enkelt kunde härleda skador/risk för skador borde även Anticimex besiktningsman ha insett 
detta. Jag skulle rekommendera er att ta kontakt med en jurist med fastighetsfrågor som 
specialitet för att gå igenom de möjligheter som finns [8]. 

Besiktningsmannen borde ha känt till vilka risker platta på mark medför och 
rekommenderat en utförligare besiktning av golvet. Om detta hade gjorts hade sannolikt 
felet upptäckts redan 2002. Därför skulle man här kunna stämma besiktningsmannen. 

Det är även möjligt att hävda dolt fel som Robert Kiejstut här säger men de kan inte 
räkna med att få betalt för vad det kostar att ta bort syllarna. Enligt lagen gör man en ny 
värdering av huset med fel och ersättningen blir den värdeminskning som skett vilket 
inte alltid är samma som kostnaden för att rätta till felet.  
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3.3.8 Fel på skorstenen 

Vid en besiktning uppgavs för köparna att skorstenen var provtryckt 1997 och allt då 
var i sin ordning. Detta var våren 2002 och de köpte huset. Nu vill de börja elda med 
ved och när en sotare skulle kolla att allt var bra upptäckte han att det inte blev något 
tryck i skorstenen som därför nu behöver renoveras och inte får användas innan dess. 
Kaminen som finns i huset visade sig vara felinstallerad och ”utan papper”. En 
besiktningsman säger att säljaren ska stå för allt då han vid köpet utfäst att allt var ok. 
Köparna undrar om detta är ett dolt fel? [8]. 

Svar: Att skorstenen var provtryckt 1997 och då felfri behöver ju inte med automatik 
betyda att samma skorsten är felfri 5 år senare. Jag antar vidare att som det sägs ”kaminen 
fanns inte på papper” betyder att det inte finns något bygglov för kaminen som dessutom är 
felinstallerad. Frågan är då har ni som köpare uppfyllt er undersökningsplikt? Beträffande 
kaminen så har köparen ett ansvar att kontrollera om eventuella bygglovspliktiga åtgärder 
har erforderligt bygglov. Att installera en kamin är bygglovspliktigt och i bygglovet brukar 
även en del installationskrav anges. På denna punkt är det därför tveksamt ifall ni uppfyllt 
undersökningsplikten. Vad gäller skorstenens dåliga tryck så omfattas ju även skorstenen 
av undersökningsplikten. Hänsyn får tas till husets ålder och allmänna skick. Är huset 
gammalt måste man som köpare vara misstänksam och begära mer specifik besiktning av 
de punkter som är av betydelse. Är huset av yngre tid faller misstänksamhetsgraden en liten 
bit. Sammantaget kan sägas att det enligt rättspraxis ställs så höga krav på köparens 
undersökningsplikt att denne i stort sett måste anlita besiktningsförrättare som var och en är 
specialister inom sitt område för att anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt [8]. 

Vår expert hävdar här att köparen i undersökningsplikten har ett ansvar att kontrollera 
om att det finns bygglov på ev. bygglovspliktiga åtgärder. Detta verkar tveksamt då om 
bygglov inte finns är ett rådighetsfel och enligt Grauers bok Fastighetsköp är inte 
rådighetsfel undersökningspliktiga [5]. 

Robert Kiejstut hävdar till sist här att rättspraxis ställer höga krav på köparens 
undersökningsplikt. Även detta är tveksamt, enligt Grauers i boken Fastighetsköp ska 
det i utgångsläget alltid räcka med att man som köpare/lekman gör undersökningen själv 
om man är en normalt erfaren och på området normalt bevandrad person. Om man sen 
vid undersökningen hittar något fel eller felsymtom utökas undersökningsplikten och en 
expert kan behövas kallas in. Men här säger säljaren till köparen att skorstenen är ok, 
vilket reducerar undersökningsplikten på densamma [5]. 

Detta verkade ju vara ett klart fall av dolt fel, men experten hävdar att om 
undersökningsplikten inte utförts riktigt kan det bli svårt att få rätt även om man kan 
tycka att själva felet är dolt. 
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4 Ur säljarens synvinkel 
Dolda fel medför stora problem vid fastighetsköp. När oväntade fel uppstår vill köparen 
ofta tro att de är dolda och att säljaren därför bär ansvaret för dem. Därför är det bästa 
om säljaren talar om alla fel han känner till, för då kan dom felen inte bli dolda fel i ett 
senare skede. Men som säljare kan det också vara farligt att säga för mycket och lova 
saker som senare kanske inte visar sig stämma, för säljaren blir ansvarig för det han 
lovat. 

Lagen säger att säljaren ansvarar för dolda fel i tio år efter försäljningen av huset. Ett fel 
innebär att huset på något sätt avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta. Till 
exempel på ett 30 år gammalt hus är det inget (dolt) fel om dräneringen inte fungerar då 
dräneringen kan förväntas vara dålig på ett gammalt hus. Däremot kan det vara dolt fel 
om huset bara är 10 år gammalt. 

Köparen har en undersökningsplikt som är långt mycket större än säljarens 
upplysningsplikt vilket gör att de dolda fel som säljaren kan komma att ansvara för är 
jämförelsevis få. Trots detta kan det vara klokt att teckna en försäkring mot dolda fel 
eftersom kostnaden kan blir stor när ett dolt fel upptäcks och man som säljare blir 
ansvarig. 

 

4.1 Om fel upptäcks 
Om köparen har hittat ett fel och tycker att det är dolt och därmed att säljaren är 
ansvarig och ska betala är det bra om man som säljare antingen har en dolda-fel-
försäkring eller har friskrivit sig från ansvaret av dolda fel i köpekontraktet, för att inte 
råka ut för en stor oförutsedd kostnad flera år efter försäljningen. Som säljare kan man 
också ifrågasätta om det verkligen är ett dolt fel det rör sig om, om felet verkligen fanns 
vid tillträdet av huset och inte har uppstått senare eller om köparen fullgjort sin 
undersökningsplikt vid köpet, i sådana fall blir man som säljare inte ansvarig. 

 

4.2 Säljarens ansvar 
Säljaren är ansvarig i tio år för dolda fel efter en försäljning enligt JB 4:19 b.  

Det är många turer och frågor som ska besvaras innan man kan komma fram till om 
säljaren är ansvarig för det dolda felet eller inte. I bilaga B har vi avbildat delar av Folke 
Grauers schema över hur man kommer fram till om säljaren bär ansvaret för felet eller 
inte från hans bok ”fastighetsköp”. Man svarar på frågor som t ex om 
undersökningsplikten har utökats eller om säljaren friskrivit sig från ansvaret mm, och 
följer rutorna tills man kommer fram till ett svar [5]. 
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4.3 Säljarens upplysningsplikt 
Som säljare har man ingen generell upplysningsplikt som gör att man blir ansvarig för 
de fel man känt till och inte upplyst köparen om. Det är fel som köparen ändå borde ha 
upptäckt vid sin undersökning av fastigheten [6]. 

Däremot kan säljarens vetskap om fel leda till att han blir skadeståndsskyldig om han 
inte upplyser köparen om de fel han känner till eller om han medvetet lämnar felaktiga 
uppgifter i t ex. mäklarens frågelista. Ett förtigande av fel kan uppfattas som ett svikligt 
förledande likväl som felaktigt lämnade uppgifter och det kan innebära att säljaren inte 
kan åberopa att köparen ev. inte har tillämpat sin undersökningsplikt.  

Vad man som säljare ansvarar för är sådana fel som köparen inte borde ha kunnat 
upptäcka. Det spelar ingen roll om man som säljare vet om felet/en eller inte. Upptäcker 
köparen inga fel vid sin undersökning innebär det att säljaren i princip bär risken för att 
fastigheten anses som felaktig i ett senare skede. Därför är det bättre att man som säljare 
talar om allt man vet om fastighetens skick från början då det som säljaren har upplyst 
köparen om inte senare kan bli ett dolt fel [6]. 

 

4.4 Friskrivning 
Som säljare kan man göra friskrivningar från ansvaret av eventuella dolda fel i 
köpekontraktet. Eftersom kontraktsbrottsreglerna är dispositiva är det inget som hindrar 
att säljaren begränsar sitt ansvar helt eller delvis genom en specifik friskrivningsklausul 
för dolda fel. En friskrivningsklausul påverkar inte köparens undersökningsplikt, 
undersökning av fastigheten skall ske med samma rimliga noggrannhet som om 
klausulen inte hade funnits. Snarare kan friskrivningsklausulen vara en (varningsklocka 
att något är fel och) en anledning för köparen att göra en noggrannare undersökning. 
Risken för säljaren är att köparen blir mera misstänksam och vill pruta på priset vilket 
kan göra huset mera svårsålt. Enligt vår lärare i fastighetsförmedling, Bengt Normann, 
ligger ”prutningen” för en normalvilla mellan 30 000 – 70 000 kronor. 

Dock måste man tänka på hur friskrivningsklausulen är utformad, det går inte att bara 
skriva att fastigheten säljs i befintligt skick, det är för luddigt och håller inte i domstol. 
Klausulen bör istället vara individuellt utformad för att normalt sett göra säljaren 
skyddad, från ansvar. Det rekommenderas också att man har med uppgifter som t ex 
byggnadens ålder i friskrivningsklausulen för då har man tydligt uppmärksammat detta 
för köparen som då tydligt bör bli medveten om risken och vad han ger sig in på [4]. 
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Det finns två olika typer av friskrivningar, egenskapsfriskrivning och 
påföljdsfriskrivning.  

Med en egenskapsfriskrivning friskriver säljaren sig från ansvar för någon speciell 
egenskap på fastigheten t ex. att dricksvattnet skulle vara dåligt. En sådan här 
friskrivning är i sig en upplysning till köparen om att det kan vara något fel på 
dricksvattnet. Man kan friskriva flera olika egenskaper i samma friskrivningsklausul [5]. 

En påföljdsfriskrivning behandlar inte byggnadens egenskaper utan istället påföljderna 
som ska bli om ev. fel upptäcks, t ex. att köparen inte får häva köpet, kräva ersättning 
eller avdrag på köpeskillingen för ett upptäckt fel [5].  

Grauers säger att: ”om säljaren vill vara helt säker på att inte få några bekymmer efter 
köpet, skall han göra en total påföljdsfriskrivning samt upplysa köparen om fel som han 
känner till men som köparen inte skulle kunna upptäcka”  [5]. 

Grauers ger ett bra exempel på hur en total påföljdsfriskrivning kan formuleras: "Efter 
köpet får köparen inte göra några som helst anspråk gällande på grund av fel i 
fastigheten.” Enligt Grauers blir det extra bra att förtydliga med frasen: ”Säljaren har 
upplyst köparen om de, dolda, fel han känner till"  [bilaga C]. 

Alltså, det är inte godkänt att formulera en för generell klausul som alla kan använda sig 
av. En friskrivningsklausul bör vara individuellt formulerad för varje enskild försäljning 
och fastighet. Nedan försöker vi formulera hur en giltig friskrivningsklausul kan se ut. 

 

 

§ 12 …. 

§ 13 Friskrivningsklausul  

Gällande fastigheten Bostaden 2:12:  

Säljaren Sven Svan har upplyst köparen Kajsa Kajak om alla fel och brister på 
fastigheten som han känner till, såväl synliga som dolda. Säljaren har även 
informerat köparen om att fastigheten byggdes 1928 och att en helrenovering 
och utbyggnad gjordes 1974.  

Köparen Kajsa Kajak får inte göra några som helst anspråk gällande mot 
säljaren, på grund av fel i fastigheten efter köpets genomförande.  

§ 14  …. 
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5 Ur köparens synvinkel 
På grund av dagens låga räntor kan det vara många spekulanter på ett hus idag. Detta 
gör att det kan gå ganska fort mellan visning och kontraktsskrivning och en noga 
besiktning av husets alla skrymslen och vrår kanske inte alltid hinns med. Som köpare 
är detta något att se upp med, att inte ha för bråttom som gör att man kanske ”köper 
grisen i säcken”. Och känner man sig inte tillräckligt kunnig på området själv bör man 
anlita en besiktningsman till hjälp. För upptäcks ett fel senare och man inte har fullgjort 
sin undersökningsplikt vid köpet kan man inte hävda dolt fel (även om det skulle vara 
det egentligen) och man får själv stå för kostnaderna för felet. 

Förutom att köparna har skyldigheten att undersöka fastigheten ska de också tänka på 
vilka krav man kan ha på husets standard med tanke på husets ålder, vad de sett och 
upplysningar de fått. Som exempel: får man veta att huset är 30 år gammalt, då har 
lagstiftaren tänkt att man som köpare måste tänka på om t ex ledningar och dränering 
som gjorts för länge sedan verkligen fortfarande fungerar och uppfyller nutidens krav på 
desamma. Resultatet blir att det inom en mycket liten sektor som de dolda felen i 
verkligheten blir säljarens ansvar och bekymmer [4]. 

 

5.1 Om dolt fel upptäcks 
Som köpare tror man ofta, felaktigt, att det är säljaren som står för alla kostnaderna när 
ett dolt fel upptäcks och behöver rättas till, eftersom han bär ansvaret. Så är det nu inte. 
Vad man som köpare har rätt att få är ett prisavdrag på köpeskillingen. Detta prisavdrag 
behöver inte vara samma som kostnaden för att rätta till felet utan kan t ex. motsvara 
endast en tredjedel mot den verkliga kostnaden för att åtgärda det dolda felet [7]. 

Problemet kan illustreras med ett rättsfall från Skåne som exempel där en kvinna köpte ett 
hus för 600 000 kr. Hon upptäckte att hela huset var angripet av mögel och hon erbjöds 
ungefär 200 000 kr i prisavdrag. Vilket verkar vara en klen tröst då kostnaden för att 
mögelsanera huset beräknas bli 900 000 kr [7]. 

 

5.2 Undersökningsplikt 
För att köparen ska veta vad han är beredd att betala för ett hus känns det naturligt att en 
ordentlig undersökning av fastigheten görs. Därav också köparens idag principiella 
undersökningsplikt enligt lagen.  

Numera finns uttryckligt angivet i huvudparagrafen i JB 4 kap § 19 att ”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”.  



 Dolda fel – vid fastighetsförsäljning 
 

17 

Detta betyder att man som köpare måste fullgöra sin undersökningsplikt innan köpet. 
Undersökningen kan göras av en normalt erfaren och på området normalt bevandrad 
person. Undersökningen får även göras av en bekant eller släkting om man inte anser 
sig ha tillräckligt med kunskaper själv. Om man vill kan man även anlita en 
besiktningsman. [5]. 

Experten Robert Kiejstut anser att det är en byggnadsteknisk person som bör göra 
undersökningen. Då ett hus inte bara består av golv, tak och väggar tycker han att det 
även kan bli aktuellt att konsultera andra personer såsom sotare, elektriker och 
rörmokare mm för att man ska ha fullgjort sin undersökningsplikt [8]. 

Men om man anlitar en besiktningsman, ändras då gränsen mellan synliga och dolda 
fel? För man kan ju anta att besiktningsmannens kunskaper är bättre vilket gör att han 
också borde upptäcka fel bättre. Grauers anser inte det enligt honom måste 
gränsdragningen fortfarande vara densamma nämligen vad en normalt kunnig lekman 
skulle ha upptäckt [5]. 

En fråga som ofta kommer upp är vad som gäller, då köparen anlitat en besiktningsman 
(utan att det i och för sig funnits några särskilda felsymtom som motiverat detta). Förskjuts 
gränsen mellan upptäckbart och dolt, så att det nu i stället är besiktningsmannens kunskap 
som är avgörande? Så kan det naturligtvis inte vara; det skulle ju innebära att säljaren har 
fördel av att köparen anlitar en besiktningsman. Avgörande för gränsdragningen måste 
fortfarande vara vad den tillräckligt kunnige lekmannen skulle ha kunnat upptäcka [5]. 

  

5.3 Utökad  eller minskad undersökningsplikt  
Vad som kan reducera en köpares undersökningsplikt är uppgifter från säljaren som han 
lämnat om fastigheten. En säljares uppgifter kan även bli varningssignaler för köparen 
som då måste göra en noggrannare undersökning för att ha fullgjort sin 
undersökningsplikt [6]. 
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Varnande besked        

Symtom på fel         

Mycket låg köpeskilling 

Byggnad i dåligt skick  

Äldre byggnad   

Normal standard 

Lugnande besked 

Nybyggt hus 

Enuntiation  

Anses utfäst  

Uttrycklig garanti  

    

   Ingen        Reducerad       Normal            Utökad               

hur undersöknings-
plikten ändras 

Bilden nedan visar hur undersökningsplikten utökas eller minskas i förhållande till den 
information som köparen får till sig under tiden för visning och köpeförhandlingar. 
Bilden är avbildat från Jan Elfströms bok Fel i fastighet [9]. 
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6 Besiktningsmannens roll 
En besiktningsman undersöker själva huset byggnadstekniskt, vilket är väggar, golv, 
vind, källare, tak o s v. Men det innebär inte att allt som finns i huset kontrolleras, vill 
man vara riktigt noga bör man även ta in andra experter som kan kontrollera saker som 
elsystem, vatten och avlopp eller värmeanläggning mm. 

Fel hittas alltid i hus, t.o.m. nybyggda hus kan ha fel. När en besiktningsman går 
igenom ett hus så skrivs punktvis upp i ett protokoll av besiktningsmannen, som 
beställaren av besiktningen sen får. Besiktningsmannen ska också gå igenom och 
förklara vad som står i protokollet. Fel som står med i ett sådant här protokoll kan inte 
vara dolda fel. 

De vanligaste klagomålen på besiktningsmän gäller dolda fel, något som en 
besiktningsman faktiskt aldrig kan bli ansvarig för. Ett dolt fel är ett fel som redan fanns 
vid tiden för försäljningen men inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning 
eller besiktning av huset. En överlåtelsebesiktning som en besiktningsman gör kan 
därför aldrig handla om att hitta dolda fel [10]. 

Varför ska man då anlita en besiktningsman? 
Vitsen med att anlita en besiktningsman är dels att köparen vill kunna påtala eventuella 
defekter redan då villkoren och priset diskuteras (eller avstå från köpet) dels att köparen vill 
kunna vara säker på att fel, som besiktningsmannen inte upptäckt, verkligen klassas som 
dolda [5]. 

 

6.1 Besiktningsmannens ansvar 
Om en besiktningsman inte har hittat några fel vid sin undersökning (vilket i sig vore 
ganska så otroligt) är de fel som kan komma att framträda senare oftast att betrakta som 
dolda fel. Om en besiktningsman inte upptäckte några fel, kan man i regel inte heller 
anse att en lekman skulle ha upptäckt något.  

En köpare ska kunna lita på besiktningsmannens högre kunskap i ämnet. Skulle en 
besiktningsman slarva eller missa något synligt fel får köparen kräva ersättning av 
besiktningsmannen och inte säljaren. För om felet var synligt och upptäckbart av en 
lekman kan det inte räknas som ett dolt fel. Besiktningsmännen själva eller det företag 
de arbetar för har ofta en ansvarsförsäkring som täcker de eventuella misstag som en 
besiktningsman gör. Det finns också en möjlighet för besiktningsmannen att friskriva 
sig från ansvar. 

En besiktningsman har möjlighet att friskriva sig från ansvar om denne vill skydda sig mot 
allt för stora skadeståndsrisker. Dock skulle en domstol med stor sannolikhet jämka eller 
ogiltigförklara friskrivningen med stöd av 36 § AvtL. Besiktningen är trots allt ett 
förtroendeuppdrag där besiktningsmannen med sin sakkunskap dessutom är den starkare 
parten. För att friskrivningen ska vara giltig krävs att köparen klart förstått innebörden av 
detta innan bindande avtal ingåtts [3]. 
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Om besiktningsmannen gör sig skyldig till avtalsbrott så kan köparen antingen häva 
köpet av besiktningen eller kräva skadestånd av besiktningsmannen [11]. 

Vad gör man om man blir missnöjd med besiktningsmannen? 
Om köparen anlitat en besiktningsman och får problem med fastigheten bör köparen i första 
hand vända sig till denne. Vidare kan köparen kontakta SBR:s fastighetsrättsliga nämnd, 
ARN eller driva frågan i domstol. Besiktningsmannen är dock som regel endast ansvarig 
för besiktningen i två år [3]. 

Besiktningsmannen är ansvarig i 2 år, alltså har köparen/säljaren en reklamationsrätt på 
dessa två åren enligt lagen. Men besiktningsuppdraget löper vidare i 8 år till, totalt de 10 
år som gäller för just dolda fel. Under dessa tio år kan man göra besiktningsmannen 
ansvarig via domstol. [Källa: Anticimex]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dolda fel – vid fastighetsförsäljning 
 

21 

7 Fastighetsmäklarens roll 
En fastighetsmäklare säljer inte hus utan han hjälper till och förmedlar en försäljning 
mellan säljaren och köparen. När mäklaren förmedlar ett hus ska han se till både 
säljaren och köparens intressen genom att ge råd, upplysa och förklara saker.  

Vad det gäller just dolda fel kan fastighetsmäklaren inte göras ansvarig på något sätt. 
Mäklaren ska dock enligt god fastighetsmäklarsed vidarebefordra allt han vet eller 
misstänker om fastigheten till köparen, det kan t ex vara information han fått från 
säljaren eller om han vet att vissa hustyper, områden eller byggnadsår osv. är kända för 
att ha vissa fel. 

 

7.1 Fastighetsmäklarens ansvar 
Fastighetsmäklarens ansvar styrs av en rådgivnings- och upplysningsskyldighet som 
finns reglerad i 16 § FML, se lagtexten i bilaga A. Upplysningsskyldigheten omfattar 
fastighetsmäklarens informationsskyldighet. Fastighetsmäklaren ska informera/upplysa 
båda parterna om vad han vet och om vad som kan vara av stor betydelse för respektive 
husköp. En fastighetsmäklare har inte samma grundliga undersökningsplikt av 
försäljningsobjektet som en köpare har, men mäklaren skall upplysa om de fel och 
brister han har fått kännedom om eller misstänker. Det är inte bara uppenbara fel som 
köparen kan upptäcka själv när han undersöker fastigheten som mäklaren ska upplysa 
om utan även om fel han misstänker huset kan ha, t ex att huset har en riskkonstruktion. 
Sådana misstankar om en riskkonstruktion som en mäklare kan få bygger på mäklarens 
tidigare erfarenheter från hans förmedling av andra objekt som sett likadana ut och där 
fel konstateras.  

Huvudregeln säger dock att en mäklare ska delge all den information kring objektets 
förhållanden som denne besitter och som är relevant för berörda parter. Med andra ord är en 
fastighetsmäklare därmed tvungen att vidarebefordra all information som inte är uppenbart 
irrelevant för köpet för att vara säker på att ha uppfyllt upplysningsplikten. Om mäklaren 
åsidosätter ovan nämnda skyldigheter, uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska denne ersätta 
den skada som pga. detta kan ha orsakats säljaren eller köparen. Om detta stadgas i 20 § 
FML. Ersättningsskyldighet kan drabba även den bäste mäklaren och för att säkert kunna 
betala detta finns ett krav på att alla verksamma mäklare måste ha en ansvarsförsäkring om 
minst 1 500 000 kronor per skadefall, detta enligt 6 § 1 st. 2 p. FML samt 11 § FMF [3]. 
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8 Försäkring mot dolda fel 
Enligt Malin Eriksson och Malin Löndahl som har skrivit ett examensarbete om dolda 
fel försäkringar finns det i stort sett två ansvarsförsäkringar och två objektsförsäkringar 
på marknaden. Dessa försäkringar brukar endast gå att teckna via ett 
fastighetsmäklarbolag som också har förmedlat fastighetsförsäljningen. Säljaren av en 
fastighet kan bli skadeståndsskyldig till köparen efter en försäljning om något går fel. 
För detta ansvar kan säljaren teckna en ansvarsförsäkring som tar den eventuella 
kostnaden. Köparen av en fastighet kan upptäcka skador på huset efter köpet, dessa 
skador vill han då att säljaren ska bekosta lagningen av. Som säljare kan man då ta en 
objektsförsäkring som täcker sådana anspråk från köparen [11]. 

Vår lärare i fastighetsförmedling: Bengt Normann säger ungefär samma sak och 
förklarade att det finns många olika varianter av försäkringar som används av de olika 
Fastighetsmäklarbyråerna i Sverige.  

Exempel på dessa varianter är försäkringar från Mäklarsamfundet, Svensk 
Fastighetsförmedling, Föreningssparbankens fastighetsbyrå och Mäklarhuset. Dom här 
olika försäkringarna har olika komponenter, med fördelar och nackdelar, som kan göra 
det svårt att välja. Dock har alla något gemensamt och det är att det alltid sker en 
besiktning av en besiktningsman, för att undersöka vilka fel som finns i fastigheten. 
Försäkringen gäller för allt som besiktningsmannen inte hittade eller såg vid den 
tidpunkten då undersökningen/besiktningen gjordes, alltså dolda fel. För om 
besiktningsmannen inte kunde hitta några fel så kan förmodligen inte en vanlig lekman 
ha gjort det heller. Försäkringen gäller under tio år vilket är lika länge som säljaren är 
ansvarig för dolda fel. Om fel uppstår under dessa tio åren är det försäkringsbolaget som 
blir aktören istället för säljaren, försäkringsbolaget blir då köparens motpart.  

På huvudkontoret för svensk fastighetsförmedling säger de att fastighetsmäklarbyråerna 
har valt att arbeta med olika försäkringsbolag. Vilket gör att försäkringarna ser olika ut 
beroende på vilken mäklarfirma man väljer, t ex i vad dom täcker för fel mm. Annars 
finns det i stora drag två olika typer av försäkringar. En av dom är skadeförsäkringar, 
där ersättningen anpassas efter skadans storlek och den andra är summaförsäkring, där 
på ett förhand bestämt belopp utgår i ersättning oavsett hur stor den verkliga förlusten 
blir.   

Svensk fastighetsförmedling säger också att det är svårt att avgöra vad som är dolda fel 
och vilka dolda fel försäkringarna står för, beroende på hur fastigheten ser ut. Vad 
försäkringen täcker och inte täcker kan vara väldigt individuellt och beror mycket på 
fastighetens ålder och skick mm. Just detta med åldern på en byggnad är en avgörande 
faktor för försäkringsbolagen när det gäller dolda fel, därför att för en äldre fastighet 
förväntas det att vissa fel uppstår med tiden. Med en äldre fastighet som har renoverats 
gäller det annat för den delen av fastigheten som är ny eftersom den delen förbättrats. 
Det är alltså inte besiktningsmannen som avgör vad som kan vara dolt fel eller inte.  
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Undantag från försäkringen är vanliga, t ex att försäkringen inte gäller fel eller 
bristfälligheter som det anmärkts om i besiktningsprotokollet, inte radon och asbest, inte 
på fel som den försäkrade (säljaren) känt till vid försäljningen osv. Man får läsa 
försäkringsvillkoren noga för undantagen kan vara många och omfattande vilket medför 
att säljaren fortfarande kan bli ansvarig för ett dolt fel som försäkringen inte täcker [11]. 

 

8.1 Statistik  
Vi har ringt runt till några av de största mäklarkedjorna för att se om vi kunde få tag i 
information eller statistik över hur vanligt det är att en köpare drabbas av dolda fel. Vi 
ställde frågor såsom …   

 Hur många av fastigheterna som säljs skaffar en försäkring? 

 Hur många har råkat ut för dolda fel och haft nytta av försäkringen? 

 Vad kostar en försäkring? 

 Hur mycket är självrisken? 

Det var dock mycket svårt att få någon information från någon av de stora 
mäklarkedjorna då de inte tycktes veta mycket i frågan. Därför gick vi istället till vår 
lärare i fastighetsförmedling som i alla fall kunde ge oss de lite ungefärliga siffrorna 
nedan. 

Det är ungefär i 50 % av fastighetsförmedlingarna där säljaren också köper en dolda-fel-
försäkring av mäklaren. Det är ytterst ovanligt att man behöver utnyttja försäkringen. 
Försäkringen kan kosta mellan 10 000 och 20 000 kr, den stora skillnaden ligger i den 
stora variationen av försäkringar som finns. Försäkringen är en säkerhet för säljaren om 
fel skulle upptäckas. Oftast är det säljaren som själv får stå för försäkringen men det kan 
också vara så att mäklaren kan bjuda på den vid t ex en specialkampanj, enligt Bengt 
Normann. 

Självrisken är på grund av att olika försäkringsbolag används också olika mellan de 
olika försäkringarna och varierar mellan 30 – 50 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 
ligger på 39 400 kronor för inkomståret 2005 [11]. 
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9 Slutledning 
Det verkar inte vara vanligt med klagomål om dolda fel. Efter att Jordabalken 4:19 
gjordes om 1990 är det inte alls lika många fall som prövats i domstol som tidigare och 
många av dessa fall är inte rena dolda-fel-fall utan det kan falla på någon teknisk miss,   
t ex en bristande besiktning vilket gör att man inte fullgjort undersökningsplikten. 

 

9.1 Svårigheten med att bevisa dolt fel 
Det verkar inte vara särskilt enkelt för en köpare att få ett upptäckt fel klassat som dolt. 
Vilket kan vara en anledning till att så få vågar sig på att prova ett dolda-fel-fall i 
domstol. Vi radar här upp några punkter som det lätt kan bli tvist om. 

 Köparen ska kunna bevisa att felet fanns i fastigheten redan före försäljningen. 
Om säljaren bestämt hävdar att inget fel funnits före köpet, hur ska man bevisa 
vem som har rätt. 

 Köparen ska kunna bevisa att han har gjort en grundlig undersökning av objektet. 
Men om han har gjort undersökningen själv har han inget protokoll som 
bevisunderlag och det kan bli tvist om undersökningen är grundligt gjord eller 
inte. 

 Har köparen reklamerat felet till säljaren inom rimlig tid. Här kan det bli tvist om 
vad som är just inom rimlig tid. 

 Är det ett fel som köparen borde ha kunnat räkna med, med tanke på husets ålder 
eller skick. Kan vara svårt att bevisa att det inte är det om huset börjar bli några år 
på nacken.  

 Säljaren eller en besiktningsman kan ha sagt något som utökat 
undersökningsplikten och köparen hävdar att han inte har hört något. Det blir ord 
mot ord, vem har rätt, svårt bevisa i domstol sen vad som sagts och inte sagts. 

 En anlitad besiktningsman kan ha missat ett fel. Ett sådant fel kan inte bli ett dolt 
fel eftersom felet egentligen var upptäckbart. Köparen kanske känner sig lurad 
men får försöka vända sig till besiktningsmannen istället. 

Som sagt det kan inte vara lätt för en köpare som tror att han har råkat ut för ett dolt fel. 
Det är mycket man kan tvista om innan man kommer fram till den egentliga tvisten, om 
felet är dolt och säljaren kan göras ansvarig eller inte. 
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9.2 Vad man som säljare bör tänka på 
Som säljare ska man tänka på att inte lova för mycket som senare kanske inte visar sig 
stämma, för man blir ansvarig för det man lovat.  

Om det nu inte inträffar många dolda fel och det är svårt att få rätt i domstol att felet är 
just dolt och att säljaren därmed bär ansvaret, varför ska då säljaren köpa en dyr 
försäkring mot dolda fel? I nuläget verkar det bättre med en friskrivning mot dolda fel i 
köpebrevet. Detta kan resultera i att köparen vill pruta på priset men å andra sidan finns 
det idag med det låga ränteläget många spekulanter som slåss om objekten vilket gör det 
till säljarnas marknad. 

 

9.3 Sälja bostadsrätt 
Vi vill här påpeka att de som säljer en bostadsrätt inte behöver oroa sig för dolda 
felansvaret i tio år. Detta beror på att en bostadsrätt är lös egendom och då gäller 
köplagens regler istället för jordabalkens 4:19 – 19 d. I princip betyder det att man i 
köpekontraktet kan skriva att lägenheten ”säljes i befintligt skick”. Se köplagens 
paragraf om befintligt skick i bilaga A. Jordabalkens regler och köplagens är dock 
ganska lika i det avseendet att säljaren inte får lämna falska utfästelser eller undanhålla 
information och köparen har en undersökningsplikt av varan, lägenheten. 

 

9.4 Vad man som köpare bör tänka på 
Det kan vara svårt för en köpare att bevisa och få rätt i domstol mot säljaren beträffande 
dolda fel. Köparen måste ha fullgjort sin undersökningsplikt. Köparen måste också 
kunna påvisa att felet fanns redan vid köpetillfället. Man måste också kunna påvisa att 
felet inte beror på ålder eller slitage vilket är fel man får räkna med på äldre hus. 

Som köpare är det viktigt att man besiktigar huset, inte minst för sin egen del så att man 
vet vad man köper. Känner man sig inte tillräckligt kunnig själv så får man ta hjälp av 
någon släkting eller bekant eller anlita en besiktningsman. Det viktiga är dock att man 
verkligen går igenom husets alla skrymslen och vrår från grund till tak. Hittar man 
någon som helst felsymtom så utökas undersökningsplikten. Detta för att man noga ska 
ta reda på vad felet kan bero på. Men säger säljaren däremot att ”det är ingen fara”, eller 
kanske att ”det är lagat”, så har han gjort en utfästelse som minskar 
undersökningsplikten. 
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9.5 Försäkring vs. Friskrivningsklausul 
En försäkring mot dolda fel är dyr, har hög självrisk och många undantag. En 
friskrivning från dolda fel i köpeavtalet kan kosta ungefär lika mycket, men med en 
total påföljdsfriskrivning så kan man känna sig helt säker direkt och slippa oro och 
väntan på att tio år ska gå, om köparen går med på det vill säga. 

För köparens del så kanske det inte heller är så bra att säljaren har en försäkring mot 
dolda fel. Om fel upptäcks så får köparen ”tvista” mot ett försäkringsbolag istället, 
kanske inte alltid så bra eftersom det är en starkare part med mera resurser. 

 

9.6 I framtiden 
Varför ska egentligen säljaren vara ansvarig för dolda fel i tio år? Känns mera riktigt att 
de som byggt eller gjort att felet uppstod ska hållas ansvariga istället. Nej vi tycker att 
ett system som finns i Danmark låter bra och verkar mera rättvist och borde tillämpas 
även här i Sverige, enligt vår framtidsvision här nedan. 

Att säljaren är ansvarig för dolda fel i så lång tid som tio år är ett problem. Säljaren har 
antagligen inte med avsikt misskött sitt hus utan det kan snarare vara ett 
konstruktionsfel som hängt med sedan huset byggdes eller renoverats och som senare 
visar sig som dolt fel. Varför ska då säljaren vara ansvarig i 10 år och inte de som byggt 
eller konstruerat huset eller orsakat felet? 

I en motion till riksdagen framlade motionären Marietta de Pourbaix-Lundin just den 
frågan att preskriptionstiden är såpass lång som tio år och att säljaren under hela den 
tiden kan hållas ansvarig. Marietta menar att detta påverkar säljarens ekonomi i lika 
lång tid om dolt fel skulle uppstå, alltså i tio år. Att hålla säljaren ansvarig såpass länge 
gör att det finns en ekonomisk otrygghet som av alltfler konsumenter upplevs som 
besvärande. Mariettas förslag är att vi i Sverige ska se över jordabalkens felregler i 4:19 
och föreslår istället att vi tittar på det danska systemet [12]. 

I Danmark får säljaren ge köparen en s.k. tillståndsrapport som ska utföras av en 
fackman på säljarens bekostnad, gäller såväl privat försäljning som försäljning via 
mäklare, alltså detta måste göras på alla fastigheter inför en försäljning. Vilket gör att 
alla intresserade köpare redan vid visningen får information om fastighetens skick. 
Denna tillståndsrapport kompletteras med en försäkring till köparens förmån för de 
dolda fel som inte upptäckts av besiktningsmannen och säljaren har efter försäljningen 
inget ansvar för eventuella dolda fel som kan dyka upp senare [12]. 
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Det danska systemet låter som ett bra system som mycket väl skulle kunna fungera även 
i Sverige. Det är mera rättvist att vid alla försäljningar, såväl där mäklare hjälper till 
som mellan privatpersoner, ska en fackman först besiktiga huset. På detta sätt finns det 
redan vid visningen av alla hus ett besiktningsprotokoll för spekulanterna att ta del av. 
Detta medför också att det räcker med en besiktning per hus, olika spekulanter behöver 
då inte göra sina egna besiktningar på samma hus. Kostnaden för besiktningen får 
säljaren stå för som å andra sidan slipper oroa sig och vara ansvarig för de dolda felen i 
10 år eller köpa en dyr dolda-fel-försäkring. Köparen blir också nöjd i och med att han 
kan ta en försäkring mot dolda fel och på såvis vara skyddad mot en obehaglig 
överraskning som ofta dolda fel innebär.  

Vår slutsats blir att det här systemet är mera rättvist och gynnar båda parterna.  

Branschen förefaller också vara positiv till Marietta de Pourbaix-Lundins motion och 
gillar det danska systemet. På mäklarsamfundets hemsida beskrivs det danska systemet i 
en artikel i ett av deras nyhetsbrev. Läs hela artikeln i bilaga E [13]. 

Mäklarsamfundet har under många år studerat det danska systemet för tryggare 
konsumentköp av bostadsfastigheter. Vi har på olika sätt försökt sprida kunskap om 
fördelarna med den danska modellen [13]. 
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Bilaga A:1 

A Lagtext   
 

Jordabalken 4:19 – 19 d 

19 § 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. 
Lag (1990:936). 

 

19 a § Köparen får inte åberopa att fastigheten är felaktig enligt 11, 12 och 17--19 § §, 
om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt 
eller borde ha märkt felet (reklamation). 

Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är felaktig, om säljaren 
har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 

Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett ändamålsenligt sätt, 
får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Lag 
(1990:936). 

 

19 b § Köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter det att han 
har tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Lag (1990:936). 

 

19 c § Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet mellan det 
nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet 
mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Lag (1990:936). 

 

19 d § /Träder i kraft I:2005-01-01/ En näringsidkare som i sin yrkesmässiga 
verksamhet sålt en fastighet till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får 
inte mot konsumenten åberopa ett köpevillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 
11-19 c § § är till nackdel för denne. 
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Bilaga A:2 

Nedan kommer de paragrafer som det hänvisas till ifrån JB 4:19 a – d.  

 

Jordabalken 4:11, 12, 17, 18 

11 § Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras medan den 
fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på köparen, om fastigheten ej 
tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida. 

Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilket säljaren står 
faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig 
betydelse, häva köpet. Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträde skedde, 
är rätten till sådan talan förlorad. Lag (1990:936). 

 

12 § Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller 
vållande, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig 
betydelse, häva köpet.    Han har dessutom rätt till ersättning för skada. 

Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträdet skedde, är rätten till sådan 
talan förlorad, om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Lag 
(1990:936). 

 

17 § Besväras fastigheten av annan rättighet än som avses i 16 § utan att köparen vid 
köpet ägde eller bort äga kännedom därom, äger 12 § motsvarande tillämpning.  

Första stycket gäller även när annan än säljaren ägde byggnad eller annat som, om det är 
i samme ägares hand som fastigheten, enligt lag hör till denna samt köparen var i god 
tro vid köpet. 
 
18 § Medför offentlig myndighets beslut att köparen icke förvärvat den rådighet över 
fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta, äger 12 § motsvarande 
tillämpning. 

  

 

Fastighetsmäklarlagen § 16 

16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare 
och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra 
förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren 
före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse 
för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka 
fastigheten. 
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Bilaga A:3 

Köplagen §§ 19 och 20 

 

Befintligt skick 

19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll 
skall den anses felaktig, om 

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller 
användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt 
förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till 
och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att 
underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter med fog har kunnat förutsätta. 

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid 
tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset. 

 

Undersökning av varan före köpet 

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. 

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att 
följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han 
borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och 
heder. 

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på 
varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet. 
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Bilaga B:1 Bilaga 
 

B Schema över felansvaret 
Del av Grauers schema över om köparen eller säljaren har felansvaret [5]. 
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Bilaga C:1 Bilaga 
 

C Grauers kommentarer om friskrivning 
Detta verkar vara en sida med svar till en tenta som vi hittat på Internet. Här har vi dock 
hittat ett exempel på total påföljdsbeskrivning, markerat med blå text, som vi redovisat i 
kapitel 4:4. 

 
Säljaren vill ha en friskrivning. 
a) Redogör för hur du informerar säljaren om felansvaret. Säljaren ansvarar för vad han utfäst. Han svarar 

vidare för om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet, 4:19 1 st JB. 

Ett avgörande moment är byggnadens ålder. Ju äldre byggnaden är desto lägre standard i olika 

avseenden kan köparen förvänta sig. Olika byggnadsdelar har olika teknisk livslängd. Även om det skulle 

röra sig om ett fel i rättslig mening, kan köparen inte åberopa felet, om det varit möjligt för en på området 

normalt bevandrad köpare att upptäcka felet vid en noggrann undersökning (köparens undersökningsplikt); 

är felet inte upptäckbart (d v s dolt) ansvarar säljaren. Har säljaren lämnat en utfästelse, reduceras 

köparens undersökningsplikt i den delen. Det är viktigt att poängtera, att säljaren i och för sig inte blir 

ansvarig för ett fel bara för att han känt till felet. Han har ingen generell upplysningsplikt. Det räcker att 

felet är dolt för att säljaren skall ansvara och är felet upptäckbart ansvarar han inte oavsett vetskap. Det är 

en annan sak att det ändå är lämpligt att rekommendera säljaren, att lämna upplysningar, eftersom detta 

medför att ett fel inte kan anses vara dolt. Frågan är ställd så att du skall redogöra för hur du informerar 

säljaren om felansvaret. Detta innebär att du skall förklara vad ett fel i rättslig mening är och vad 

undersökningsplikten går ut på. Det räcker inte att citera lagtexten; det är ju den du skall förklara för 

säljaren. Det räcker inte heller att skriva att säljaren ansvarar för fel. Vad är det som är fel i rättslig 

mening? Det räcker inte heller att skriva att säljaren ansvarar för fel som är dolda. Dolda för vem? Vilken 

kompetensnivå skall undersökningsplikten bedömas utifrån? Väldigt många tentander har misslyckats med 

att på ett begripligt sätt förklara vad felansvaret och undersökningsplikten innebär. Jag kan inte ge poäng 

för något som inte framgår av svaret. 

 
b) När du redogjort för vad felansvaret vill säljaren ha en friskrivning, som leder till att han känna sig lugn 

de närmaste tio åren efter försäljningen. Formulera en friskrivning som tillgodoser säljarens önskemål. 

"Efter köpet får köparen inte göra några som helst anspråk gällande på grund av fel i fastigheten." Denna 

totala påföljdsfriskrivning har godtagits av HD i rättsfallet NJA 1975 s 545; se Fastighetsköp s 215. En 

sådan friskrivning täcker fel som varit dolda. Om säljaren känt till ett fel, ansvarar han dock för detta. Som 

mäklare måste du alltså uppmana säljaren att upplysa om fel som han känner till och som köparen inte 

kan upptäcka. Friskrivningen måste således kompletteras med "Säljaren har upplyst köparen om att Š". 

Många har missat att säljaren trots friskrivningen kan bli ansvarig för fel som varit dolda för köparen men 

som säljaren känt till. Andra har sagt att säljaren i dessa fall har upplysningsplikt, men detta är inte ett 

tillräckligt svar på frågan, som ju går ut på att du skall formulera en friskrivning. En komplett friskrivning 

skall därför också innehålla just formuleringen "Säljaren har upplyst köparen om att Š". 

 

c) Hur bör du lämpligen informera om att säljaren vill ha en friskrivning? Om säljaren redan vid intaget eller 

tidigt under förmedlingsprocessen vill ha en friskrivning, bör du som mäklare informera om detta t ex i 

objektsbeskrivningen och kanske även i marknadsföringen på t ex Hemnet. 
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d) En köparspekulant argumenterar att det är oskäligt eller att det verkar skumt, att säljaren vill friskriva 

sig. Hur kommenterar du den argumentationen? Det är varken oskäligt eller skumt att en säljare vill bli 

definitivt färdig med affären när köpekontraktet skrivs. Det är i stället en förhandlingsfråga. Om köparen 

inte vill köpa med friskrivning är det ingen som tvingar honom. Vill köparen köpa får han gardera sig med 

en ordentlig undersökning och förhandla om priset. Många tentander menar att en friskrivning är motiverad 

bara om säljaren är gammal, skall flytta utomlands eller är ett dödsbo. Vad du skall bedöma är om en 

friskrivning är oskälig eller om det är något skumt med en friskrivning. Det enkla svaret är att det är skäl 

nog för en friskrivning att en säljare vill bli slutgiltigt färdig med försäljningen och eventuella konsekvenser 

av denna; då skall du som mäklare se till att föra in en fullödig friskrivning i köpekontraktet. 

 

Denna text hittades på denna hemsida: [2005-12-06 19:14] 
http://www.mah.se/upload/SVARSFoRSLAG_FRAN_FOLKE.doc        
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D Kopia av motionen till riksdagen 
 
 

Motion till riksdagen   2004/05:L247 
av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 
Fel vid köp och försäljning av fastighet 

Obs! preliminär version – motionen är ej slutgranskad  

 

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 
behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på 
fastighet vid överlåtelse. 

 

Motivering  

Jordabalken 4 kap. 19 § reglerar förhållandet mellan säljaren och köparen 
avseende fel i fastighet vid en överlåtelse. Köparen åläggs en omfattande 
undersökningsplikt medan säljaren inte åläggs en motsvarande upplysningsplikt. 
Säljaren har ansvar för så kallade dolda fel under en tioårig period från köpet. 

Den bakomliggande tanken i lagstiftningen är att köparen genom sin undersökning 
och säljaren genom sin kunskap skall nå en gemensam syn på fastigheten och dess 
skick som ett underlag för en diskussion om överlåtelsepris. I den praktiska 
verkligheten fungerar inte denna avvägning mellan parternas intressen, vilket ger 
upphov till många tvister och oväntade kostnader. 

Oavsett om det är säljaren eller köparen som bär det ekonomiska ansvaret kommer 
ett fel i en fastighet, som man inte tagit hänsyn till i samband med överlåtelsen, att 
påverka den säljande eller köpande familjens ekonomi för lång tid framöver. Detta 
gör att det finns en ekonomisk otrygghet som av alltfler konsumenter upplevs som 
besvärande. 
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Marknaden för småhus påverkar i hög grad säljares och köpares beteenden. Där 
det är stor efterfrågan eftersätter köparna ofta sin undersökningsplikt eller gör 
undersökning först efter det att köpet skett och får ofta en tvivelaktig trygghet 
genom olika former av besiktningsklausuler i köpeavtalet. På en marknad där 
utbudet är stort kommer köparna att vara noggrannare i sitt val och ställa större 
krav på säljarna. Oberoende av marknadssituationen är det viktigt att både köparen 
och säljaren får ett så gott skydd som möjligt mot ekonomiska överraskningar. 

Utvecklingen i andra länder går mot att säljarna får ett ökat ansvar för att upplysa 
om det faktiska skicket på den egendom man säljer. Ett tydligt exempel på detta är 
det danska systemet där säljaren för köparen presenterar en så kallad 
tillståndsrapport. Rapporten skall upprättas efter en mall som beslutas av 
myndigheterna och utföras av fackman på säljarens bekostnad. Detta innebär att 
spekulanterna redan från början får information om fastighetens skick och därmed 
har ett bra underlag inför budgivning och köp. 

Ansvaret för fel och brister i besiktningen ligger, i det danska systemet, på 
besiktningsmannen. Denne är därför skyldig att ha en ansvarsförsäkring. Systemet 
kompletteras genom en försäkring till köparens förmån för de eventuella dolda fel 
som inte framkommit genom besiktningen. För att stimulera utvecklingen får en 
säljare i Danmark frihet från ansvar för fastighetens skick när fastighetsköpet sker 
på detta sätt och säljaren medverkar till att försäkringen tecknas för dolda fel. Ett 
motsvarande system avseende ansvaret mellan säljare och köpare är på väg att 
implementeras i Storbritannien. 

Utvecklingen går även i Sverige mot krav påökad information om objekten på 
fastighetsmarknaden. Framtida krav på byggdeklarationer och energicertifikat kan 
komma att ge viss kunskap och information om objekten, men medför även en risk 
att uppfattas som en form av objektsbesiktning. Enligt ett direktiv från EU kan 
energicertifiering av byggnader i Sverige komma att genomföras. Dessa 
energicertifikat skall utfärdas av ackrediterade besiktningsorgan med särskilt 
utbildade energikonsulter. Om förslaget med energicertifikat genomförs riskerar 
detta leda till ökad byråkrati och ökade administrativa kostnader. Ett förslag för att 
minska de administrativa kostnaderna kring certifieringen är därför att en sådan 
genomförs i samband med besiktning av fastighet då sådan överlåts. 

Översynen av jordabalkens regler avseende fel i fastighet bör syfta till att skapa en 
bättre balans mellan köparens och säljarens förpliktelser i samband med en 
överlåtelse av fastighet. Syftet med detta är att så långt som möjligt undanröja 
okända ekonomiska faktorer som i många fall kan bli katastrofer för en 
privatekonomi. Det finns således anledning att utreda dagens lagstiftning samt 
införa regler som stöder besiktning av fastigheter med syftet att åstadkomma 
tryggare köp och försäljningar. 

 

Stockholm den 27 september 2004 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 
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E Kopia av artikeln ”trygga fastighetsköp” 
I ett nyhetsbrev på mäklarsamfundets hemsida hittar vi denna artikel som också 
beskriver det danska systemet. 

 
 
TRYGGA FASTIGHETSKÖP 
 

äklarsamfundet har under många år studerat den danska systemet för 
tryggare konsumentköp av bostadsfastigheter. Vi har på olika sätt försökt 
sprida kunskap om fördelarna med den danska modellen som i korthet 

bygger på att säljaren har ett större ansvar för det han säljer och fullgör det 
ansvaret genom att besiktiga fastigheten och överlämna besiktningen till 
köparen. Besiktningens omfattning och innehåll är reglerat av de danska 
myndigheterna. Som komplement till besiktningen tar köparen och säljaren 
gemensamt en försäkring för dolda fel som gäller till köparens förmån, medan 
besiktningsmannen naturligtvis ska svara för fel eller brister i sin egen 
besiktning. I gengäld får säljaren frihet från ansvar för dolda fel. Praktiskt 
innebär detta att köparen är tryggad och säljaren slipper ansvar. 
Mäklarsamfundet har tagit upp frågan om tryggare köp med Svenska 
Byggingenjörers Riksförbund och med Villaägarna i förhoppningen att man från 
såväl de professionella aktörerna på marknaden, dvs. fastighetsmäklare och 
besiktningsmän, som från konsumenthåll ska hitta en heltäckande lösning och 
skapa så trygga köp som är möjligt att åstadkomma. 
 
Till saken hör att man i Danmark också har möjlighet att sälja utan besiktning, 
men i den situationen finns inte samma möjlighet att friskriva sig från ansvar 
som i Sverige, utan säljaren måste då räkna med att ta ansvar för fel i 
fastigheten som köparen inte borde ha upptäckt vid en normal besiktning. Den 
nuvarande jordabalken trädde i kraft 1972 och i åren därefter diskuterades det 
mycket i vilken utsträckning en säljare hade möjlighet att friskriva sig från dolda 
fel och därmed överflytta en del av det ekonomiska ansvaret för fastighetens 
skick på köparen. När HD hade prövad frågan visade det sig att möjligheten för 
friskrivning var mycket långtgående och kunde göras generellt och därmed utan 
specificering kunde omfatta hela fastigheten och alla former av dolda fel. Enligt 
Mäklarsamfundets uppfattning är det nu dags att välja en annan väg när det 
gäller regleringen som likt situationen i Danmark skulle innebära en 
motprestation från säljaren för att komma i åtnjutande av en friskrivning. 
Motprestationen skulle mycket väl kunna vara en deklaration av fastighetens 
skick som säljaren ansvarade för att verkställa genom en besiktning redan 
innan fastigheten erbjuds på marknaden. 
 
 
 
 

M 
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Det kan konstateras att man nästa år i England avser att införa en skyldighet 
för köparna att innan fastigheten erbjuds på marknaden ta fram en deklaration 
av fastighetens skick genom en besiktning. Besiktning och en kompletterande 
försäkring ingår i ett informationspaket som också ska innehålla specifik 
fastighetsrättslig information och tillhandahållas spekulanterna som underlag för 
eventuella köpbeslut. 
 
Mäklarsamfundet har noterat att det för andra året i rad väcks en motion 
(2003/04: L218) om köp och försäljning av fastigheter. Motionären är Marietta 
de Pourbaix-Lundin (m) och hon begär att en översyn görs av jordabalken med 
inriktning på ansvaret för fel i fastighet vid överlåtelse. Från motionen har vi 
saxat det avslutande stycket: ”Översynen av jordabalkens regler avseende fel i 
fastighet bör syfta till att skapa en bättre balans mellan köparens och säljarens 
förpliktelser i samband med en överlåtelse av fastighet. Syftet med detta är att 
så långt som möjligt undanröja okända ekonomiska faktorer som i många fall 
kan bli katastrofer för en privatekonomi. Det finns således anledning att utreda 
dagens lagstiftning med syftet att åstadkomma tryggare köp och försäljningar.” 
 
Från Mäklarsamfundets sida hoppas vi att riksdagen ska bifalla motionen och 
att en översyn kan komma till stånd. Vi tror att man i likhet med England och 
Wales med mindre anpassningar och efter ett relativt begränsat 
utredningsarbete skulle kunna införa den välbeprövade danska modellen även i 
Sverige. En annan faktor som påverkar denna utveckling är det kommande 
kravet på energicertifiering innan en fastighet säljs som kan komma att införas 
2006. Om detta på annan plats i detta Nyhetsbrev. 
 

 


