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Sammanfattning 
En fastighetsaffär är en av de allra största och viktigaste investeringarna som kan ske i 
en människas liv. Det är därför viktigt att aktuell lagstiftning följs när dessa affärer ge-
nomförs.  

Efter att en fastighet har sålts är det inte ovanligt att det uppstår tvister och oklarheter 
kring vem som ansvarar för så kallade dolda fel i fastigheten. Dolda fel är något som kan 
uppmärksammas efter köpet. Enligt jordabalken gäller i normalfallet att säljaren ansva-
rar för dessa fel i 10 år från det att köpet gjordes. Säljaren kan undvika detta ansvar 
genom att friskriva sig från fel i fastigheten. Enligt jordabalken är sådana friskrivningar 
ogiltiga i de fall då en näringsidkare säljer en fastighet till en konsument. Enligt vår tolk-
ning av lagen och dess förarbeten gäller detta även när kommuner säljer fastigheter till 
privatpersoner. I denna studie ska det undersökas hur väl kommunerna är medvetna om 
att denna begränsning i lagen finns och hur de såväl i praktiken som i teorin förhåller sig 
till den, vid fastighetsförsäljningar till privatpersoner. För att söka svar på frågorna ska 
en kombination av en juridisk och en kvalitativ metod använts. Totalt ska det under stu-
diens gång granskas 46 stycken kontrakt från 10 olika kommuner.  

Studien baseras på en granskning av 46 stycken kontrakt, varav 52 % visade sig vara 
ogiltiga enligt JB 4 kap. 19 d. Vidare visade granskningen att majoriteten av dessa är 
utformade på ett av tre alternativa sätt, där samtliga innehöll minst en friskrivning från 
fel och brister i fastigheten. Studien visar även att stor okunskap råder i kommunerna 
angående hur regeln ska tolkas och hur denna typ av friskrivning därför bör hanteras i 
de kommunala kontrakten. Dessutom visar studien på att de ansvariga i kommunerna 
inte heller verkar vara medvetna om att samma syfte som de vill uppnå genom en frisk-
rivning kan åstadkommas genom en grundlig förklarande beskrivning av köpeobjektet. 
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Municipal disclaimers 
– A study about how the municipality handles Jordabalken 4 cap. 19 d § 

Buying a property is one of the biggest and most important investments in a person´s 
life. When this kind of purchase is being performed it´s important that the Swedish leg-
islation is being considered and followed correctly by both parties when writing the con-
tract.  

After a property is sold it’s not unusual that some disputes and uncertainties rises about 
who´s responsible for the so called “hidden defects” on the property, which can be 
found after the purchase has become final. According to Swedish law the seller is re-
sponsible for these defects for the following 10 years after the purchase is completed. 
However there is one way for the seller to avoid this kind of responsibility - by using a 
disclaimer from these hidden defects. When a trader is selling a property to a consumer, 
this kind of disclaimers, according to jordabalken (JB) 4 cap. 19 d §, is invalid. According 
to what the writers can interpret by reading the text of law and the legislative history, 
JB 4 cap. 19 d § also should be applied in those cases where a municipality is selling a 
property to a private individual.  

The purpose of this study is to map the municipalities awareness of the existence of the 
law and how they consider that the law should be handled when selling a property to a 
private individual. To seek the answers to these questions a combination of a juridical 
and a qualitative method have been used. During the study a total of 46 contracts from 
10 different municipalities have been examined. 

The study came across a total of 46 disclaimers, which a percantage of 52 % according 
to JB 4 cap 19 d § considers as invalid. The majority of these disclaimers was proved to 
be designed as one of three alternative ways, where every one of them contained some 
kind of disclaimer from hidden defects and flaws in the property. The study proves that 
there is big ignorance and lack of knowledge at the municipalities about how the law in 
JB 4 cap. 19 d § should be interpreted and how this kind of disclaimer therefore should 
be treated in the contracts. Also, the study shows that the municipalities doesn’t seem 
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to be aware that the same purpose that they want to achieve by using the disclaimer, 
can be accomplished by a detailed description of the property.   
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Nomenklatur 
Författningar 

JB                      Jordabalk (SFS 1970:994) 

KTjL  Konsumenttjänstlag (SFS 1985:716)  

AvtvillkL  Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden  
  (SFS 1994:1512) 

FML  Fastighetsmäklarlag (SFS 2011:666)  

KL  Kommunallagen (SFS 1991:900) 

 
Övrigt 

HD  Högsta domstolen 

Prop.   Proposition 

FMN  Fastighetsmäklarnämnden 

FMI  Fastighetsmäklarinspektionen 

Näringsidkare En fysisk eller juridisk person som bedriver någon form av yr-
kesmässig, ekonomisk verksamhet. Även statliga och kom-
munala organ kan vara näringsidkare.  

Konsument En enskild fysisk person som huvudsakligen uppträder i egen-
skap av privatperson. 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19941512.htm
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1 Inledning 

Varje år säljer kommuner såväl bebyggda som obebyggda fastigheter till privatpersoner. 
Vid dessa köp står ofta privatpersonerna kunskapsmässigt i underläge gentemot kom-
munen om regler angående kontraktsskrivning, felregler i jordabalken (JB) samt deras 
rättigheter. Sannolikt förlitar sig privatpersonerna ofta på att kommunerna gör rätt och 
kan sin sak och ifrågasätter därför inte de klausuler som kommunerna har upprättat i 
avtalen.  

Vid en fastighetsöverlåtelse ansvarar säljaren i normala fall, i 10 år från det att köpet 
ägde rum, för samtliga dolda fel i fastigheten. Ett dolt fel är enligt JB ett fel som inte går 
att upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten och som inte kan förväntas 
finnas baserat på husets ålder, skick, pris och andra omständigheter. Det kan exempelvis 
röra sig om fel i takets konstruktion eller i fastighetens dränering. När säljaren är en 
privatperson kan denne välja att friskriva sig från ansvaret för dolda fel. 

Enligt JB 4 kap. 19 d § får en näringsidkare inte friskriva sig från fel i en fastighet vid 
försäljningar till privatpersoner. Är detta en regel som även gäller när kommuner avtalar 
med privatpersoner? Hur hanterar kommunerna friskrivningar i sina kontrakt? Och hur 
motiverar de sin användning av friskrivningar i kontrakten? 

1.1 Problembeskrivning 

JB 4 kap. 19 d § lyder: 
”En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en kon-
sument 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. 
Trots första stycket kan näringsidkaren och konsumenten träffa avtal om att er-
sättning för skada enligt bestämmelserna i 12–19 §§ inte skall omfatta förlust i 
näringsverksamhet”. 

Enligt lag är alla friskrivningar ogiltiga i de fall en näringsidkare säljer en fastighet till en 
konsument, förutom undantag då friskrivningen gäller skyldigheten att betala ut skade-
stånd. Baserat på vad som sägs i förarbetena till JB 4 kap. 19 d § kan detta även gälla när 
kommuner i sin roll som näringsidkare säljer fastigheter till privatpersoner.1 

1 Proposition 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m s.65. 
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På grund av att regelns utformning och formulering är något svårtolkad är det inte pro-
blemfritt att tolka den och dess tillämpningsområde. Genom utförandet av detta exa-
mensarbete är förhoppningen att kunna utreda om kommuner i Västra Götalands län 
friskriver sig från fel i fastigheter vid försäljning till privatpersoner. Vidare ska examens-
arbetet undersöka hur kommunerna tolkar regeln i JB 4 kap. 19 d § och hur de motiverar 
sin hantering av friskrivningsklausuler i dessa avtal. Om undersökningen visar att frisk-
rivningar från fel i fastigheter förekommer i de ovannämnda fallen, är tanken att utreda 
varför kommunerna upprättar dessa och vad de vill uppnå med användningen av dem. 
Vidare ska de eventuellt påträffade friskrivningsklausulerna i kontrakten delas upp och 
analyseras, för att ta reda på om de följer något mönster.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att utreda om det förekommer att kommuner, trots regeln i JB 4 
kap. 19 d §, friskriver sig från dolda fel i fastigheter när de säljs till privatpersoner. Om 
det visar sig att sådana friskrivningar förekommer i kontrakten, är målet att undersöka 
varför klausulerna används och vad kommunerna vill uppnå med användningen av dem. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med denna studie ska följande frågor besvaras: 

❖ I vilken grad förekommer det att kommuner använder sig av friskrivningsklausu-
ler när de säljer fastigheter till privatpersoner? 

❖ Om sådana friskrivningar som nämns ovan förekommer, vad friskriver sig kom-
munen från i dessa avtal och vilka mönster går att se? 

❖ Hur motiverar kommunerna hanteringen av friskrivningar i kontrakten? 

❖ Finns det exempel på att säljande kommuner lämnar sådana uppgifter om brister 
i fastighetens skick att abstrakta fel inte kan bli aktuella? 

1.4 Avgränsningar 

För att reglera arbetets omfattning har urvalet av sådana köpehandlingar där kommu-
nen har sålt fastigheter till privatpersoner begränsats genom följande avgränsningar: 

❖ Studien berör köpekontrakt från kommuner i Västra Götalands län, varav tre till 
fem kontrakt per deltagande kommun kommer att granskas.  

❖ Studien berör kommunala kontrakt där äldre byggnader och obebyggda tomter 
har sålts till privatpersoner. 

❖ Studien berör aktuella kontrakt.  

 2 



Kommunala friskrivningar – En studie om hur kommunerna hanterar Jordabalken 4 kapitel 19 d §  
 

2 Metod 
I detta kapitel behandlas metoden och den bakomliggande teorin som används för stu-
diens genomförande.  

2.1 Metodteori 
För att kunna genomföra examensarbetet krävs en väl genomarbetad metod och 
bakomliggande teori. Underlaget bakom teoribyggandet är den data som ligger till grund 
för den del av verkligheten som skall studeras och benämns ofta empiri. Att relatera 
denna empiri till verkligheten är en central fråga inom såväl metavetenskapen, filosofin 
och allt annat inom vetenskapligt arbete.2 I detta examensarbete baseras metoden på 
en blandning av samtliga slutledningsformer, som beskrivs nedan. Vidare beseras meto-
den på dels en juridisk metod och dels en kvalitativ metod. 

2.1.1 Induktion och deduktion 
När empirin som nämns ovan ska relateras till verkligheten finns det tre alternativa sätt 
som forskare kan välja att förhålla sig till - den deduktiva, den induktiva och den abduk-
tiva slutledningsformen.3 

Deduktion innebär att utgångspunkten är en logisk slutledning från ett antal kända pre-
misser. Förenklat sett kan det förklaras som att forskaren går ”bevisandets väg” genom 
att utgå ifrån allmänna principer och redan befintliga teorier. Genom dessa teorier ut-
vecklar forskaren hypoteser som hen sedan testar i det specifika fallet. På detta sätt kan 
slutsatser dras om den enskilda företeelsen. Detta innebär att om de premisser (all-
männa principer och teorier) som deduktionen bygger på är sanna, är även slutsatsen 
sann. Detsamma gäller alltså om slutsatsen visar sig vara falsk. I dessa fall är i regel även 
minst en av de bakomliggande premisserna falsk.4 

Ett induktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utifrån ett antal händelser (obser-
vationer) introducerar en sannolik slutsats. Induktion går ut på att vi människor skapar 
en förväntan om att ytterligare observationer vid liknande förutsättningar kommer att 
ge liknande resultat. Då en slutsats baserad på induktion endast är grundad på synliga 
observationer utan orsak och grund, behöver den inte nödvändigtvis vara sann. Detta 
dels på grund av att induktion bygger på våra iakttagelser samt våra sinnen (där vårt 

2 R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 4 uppl, Studentlitteratur AB, Lund, 
3 R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikensgrunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 4 uppl, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.23. 
4 R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikensgrunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 4 uppl, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.23-24. 
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minne kan lura oss), och dels på grund av att det observerade empiriska materialet är 
begränsat och i många fall inte ens kan anses vara representativt för den specifika före-
teelsen.5 

Den abduktiva slutledningsformen utgörs av en kombination av deduktion och induktion 
och är det arbetssätt som är vanligast i praktiskt utrednings- och forskningsarbete. Ab-
duktion innebär att slutsatsen baseras på en gissad förklaring, till skillnad från deduktion 
som baseras på övergripande principer. Ett abduktivt arbetssätt kännetecknas i prakti-
ken ofta som en blandning av olika teorier och forskningsstrategier. Exempelvis kan slut-
ledningsformen innebära att en studie först utförs genom några inledande intervjuer 
utan formulär, för att sedan byggas upp av en modell som i steg två testas mot respon-
denter i en strukturerad intervjuundersökning.6 

2.1.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden härstammar från det grekiska ordet hermeneutik, som betyder 
tolka, utlägga eller förkunna. Den har sina rötter i bibeltolkning och det humanistiska 
studiet av antika klassiker. Utgångspunkten i hermeneutiken är texttolkning och att: 

 ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”.7  
Denna metod används för att få en djupare förståelse för någonting genom exempelvis 
intervjuer, observationer eller olika fallstudier.8 

Den kvalitativa metoden är mycket flexibel. Detta medför att det är möjligt att utföra 
förändringar av dess struktur under studiens gång, exempelvis i samband med att ny 
information eller erfarenhet uppkommer i studien.9 

2.1.3 Juridisk metod 
För att tolka en lag, proposition (prop.) eller annan juridisk text finns det ett flertal me-
toder som kan tillämpas. När en lagtext ska tolkas används ofta en tolkningsmodell. I 
denna tolkningsmodell finns tre olika utgångspunkter; den objektiva, den subjektiva och 
den teleologiska.10 

5 R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikensgrunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 4 uppl, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.23-24. 
6 R. Patel, B. Davidson, Forskningsmetodikensgrunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 4 uppl, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.23-24. 
7 M. Alvesson, Tolkning och reflektion: vetenskapligfilosofi och kvalitativ metod, 1 uppl, Stu-
dentlitteratur AB, Lund, 1994, s. 115. 
8 I. Mange Holme, B. Solvang Krohn, G. Fløistad, K. Kjeldstadli, D. O’Gorman, Forskningsmeto-
dik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2 uppl Studentlitteratur AB, Lund, 1997. s.76. 
9 I. Mange Holme, B. Solvang Krohn, G. Fløistad, K. Kjeldstadli, D. O’Gorman, Forskningsmeto-
dik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2 uppl Studentlitteratur AB, Lund, 1997. s.76. 
10 S. Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 1 uppl, Lustus, Uppsala, 2004, 
s.81.  
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Den objektiva lagtolkningen är trogen mot lagtexten. Vid tillämpningen av denna metod 
används bokstavstolkning, vilket innebär att det är lagtextens innehåll och innebörd som 
ligger till grund för tolkningen. En lagtext är mycket kortfattad och innehåller vanligtvis 
ingen information om vad syftet med lagen är. För att få en större förståelse om syftet 
bakom lagen samt hur den ska tolkas och användas i praktiken, krävs även att lagens 
förarbeten och dess rättspraxis studeras.11 

Den subjektiva lagtolkningsmodellen innebär att lagtexten tolkas med hjälp av till exem-
pel prop. och rättsfall. Denna modell tillämpas ofta för att få en större förståelse för vissa 
begrepp, som exempelvis dröjsmål, vilket oftast förknippas med ordet försening. Exakt 
vad begreppet avser och när det ska tillämpas i praktiken är dock näst intill omöjligt att 
förstå genom att endast studera ordet. I vissa fall kan läsaren genom att studera prop. 
och rättsfall få tillgång till hur lagstiftare har uttalat sig om hur lagen är tänkt att använ-
das i specifika fall. På detta sätt kan en större förståelse skapas om hur ord och lagar ska 
tolkas, när sådant material studeras.12 

Den sista metoden som kan tillämpas när en lag ska tolkas är den teleologiska modellen. 
Denna modell används för är att få fram vilka konsekvenser och effekter lagstiftaren ville 
åstadkomma genom tillämpningen av rättsregeln. I de allra flesta fall kompletterar och 
samarbetar den subjektiva och den teleologiska lagtolkningsmodellen med varandra. 
Vid tillämpning av den teleologiska modellen är utgångspunkten en situation som är 
inom lagregelns ordalydelse. Om det inte finns några särskilda skäl till att inte tillämpa 
lagen vid en situation som faller inom detta område, finns det anledning att fastställa 
lagens ändamål. Förarbetena kan också vara till hjälp vid fastställandet av syftet med 
lagen. 13  

2.1.4 Analys av kvalitativ data  
Examensarbetets genomförande kommer att baseras på en kvalitativ studie i form av 
kontraktsgranskning. Kvalitativa undersökningstekniker karakteriseras av att mätbara 
egenskaper undersöks genom att söka efter de kategorier, beskrivningar eller modeller 
som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang i omvärlden. När en kvalitativ 
metod används måste alltid en utvärdering och analys ske av de data som studien resul-
terar i. 14 Enligt boken Handbok i kvalitativ analys benämns denna utvärdering av data 
som: 

11 S. Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 1 uppl, Lustus, Uppsala, 2004, 
s.81. 
12 S. Zetterström,Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 1 uppl, Lustus, Uppsala, 2004, 
s.81-82. 
13 S. Zetterström,Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 1 uppl, Lustus, Uppsala, 2004, 
s.82. 
14 A. Fejes och R. Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, Liber, Malmö, 2009, s. 32.  
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“den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt 
material […] för att komma fram till ett resultat”. 

För att åstadkomma ett tydligt och trovärdigt resultat av analysen krävs att den metod 
som ska användas, i detta fall kontraktsgranskningen, redan från början är väl genom-
tänkt. En viktig aspekt att tänka på när kontrakten ska granskas är att redan vid gransk-
ningens start använda sig av en enkel och tydlig sorteringslösning av materialet. Detta 
kan exempelvis ske genom att huvudkategorier och underkategorier skapas och förhålls 
till under hela granskningen. På detta vis inleds arbetet med ett tydligt urval och en tyd-
lig bas att utgå ifrån. Vidare är det även viktigt att konstant värdera materialet mot 
varandra och välja ut det som ska representera resultatet, det vill säga att reducera sin 
data. Detta gör att skärpa och koncentration skapas på det material som anses väga 
tyngst, i förhållande till vad som söks och var informationen kommer ifrån. För att resul-
tatet av analysen ska anses trovärdig är det dessutom viktigt att alltid argumentera för 
de slutsatser som dras och härleda dem till teoretiska begrepp och liknande referen-
ser.15 
 

2.1.5 Källor och referenshantering 

Vid genomförandet av ett examensarbete är det viktigt att välja ut och hantera sina käl-
lor på ett bra och tydligt sätt. Vidare är det även viktigt att använda sig av ett logisk och 
konsekvent referenshanteringssystem när valet av källor ska presenteras.16 I detta av-
snitt ska hantering av dessa aspekter i ett examensarbete exemplifieras och utvärderas. 

2.1.5.1 Kategorisering av källor 

Inom olika vetenskapsområden finns flera sätt att klassificera och kategorisera olika ty-
per av referenser. Ett sätt är att använda sig av primärkällor och sekundärkällor. Denna 
typ av kategorisering av källor är främst till för att författaren ska kunna granska och 
utvärdera sina källor. Detta för att kunna nyttja dem på bästa sätt. Ingen källa är dålig, 
dess tillförlitlighet beror på vad den refereras till i texten.17 

Enligt boken ”Metoder för teknologer – Examensarbete enligt 4-fasmodellen” benämns 
primärkällor som:  

”det empiriska material du själv tar fram och/eller sådant material som ligger väldigt 
nära forskningsobjektet och undersökningens syfte”. 

15 A. Fejes och R. Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, Liber, Malmö, 2009, s. 33. 
16 P. Blomqvist, A. Hallin,  Metod för tekonologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1 uppl, 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 114. 
17  P. Blomqvist, A. Hallin,  Metod för tekonologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1 uppl, 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 114-116. 
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Primärkällor kan vara allt från skriftligt material som är utgivet av ett företag eller orga-
nisation, intervjuer med aktörer som har kännedom om ämnet eller kvantitativt material 
med nära samband med undersökningsobjektet. Sekundärkällor kännetecknas enligt 
boken som sådana källor vars information inte har en lika nära koppling till det område 
som undersöks, som primärkällorna. Dessa källor kan exempelvis representeras av kvan-
titativt material som beskriver problemområdet i ett större sammanhang eller tidigare 
forskning om företaget eller organisationen.18 

Studien baseras på en systematisk granskning av kontrakt, vilka kommer att represen-
tera arbetets primärkällor. Förarbeten till det specifika lagrummet och annan litteratur 
kan också komma att utgöra primärkällor. Sekundärkällorna kommer troligtvis utgöras 
av litteratur, tidigare examensarbeten och rapporter som ger en helhetsbild och en 
större överblick av området. 

2.1.5.2 Källkritik  

Vid utförandet av litteratursökningen inför ett examensarbete är källkritik viktigt att ta 
hänsyn till. Att vara källkritisk innebär att ifrågasätta tillförlitligheten av de källor som 
den nya informationen ska baseras på. Detta görs genom att noga värdera källorna och 
undersöka om de sakförhållanden och påståenden som de bygger på verkar trovärdiga 
och rimliga.19 

Ett sätt att värdera källor på är genom att undersöka dess reliabilitet och validitet. En 
källas reliabilitet anger dess tillförlitlighet, där exempelvis en källa som Statistiska 
centralbyrån har en hög reliabilitet.20 En källas validitet anger huruvida källan passar till 
undersökningens frågeställningar och syfte och om den kan användas för att ge svar på 
undersökningens frågor. För att en källa ska anses tillförlitlig bör den ha en hög reliabili-
tet såväl som validitet. 21 

18 P. Blomqvist, A. Hallin,  Metod för tekonologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1 uppl, 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 114. 
19 P. Blomqvist, A. Hallin,  Metod för tekonologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1 uppl, 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 116. 
20 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ‘Reliabilitet’, Mälardalens högskola Eskilstuna 
Västerås [webiste], 4 december 2012, <https://mdh.se>. 
21 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ‘Validitet’, Mälardalens högskola Eskilstuna 
Västerås [webiste], 4 december 2012, <https://mdh.se>. 
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2.2 Metodval för studien  

2.2.1 Induktion och deduktion  
Då examensarbetet bygger på systematisk granskning av kontrakt, har metoden base-
rats på en kombination av samtliga slutledningsformer. Till en början tillämpades en de-
duktiv slutledningsform. Detta eftersom granskningen av kontrakt gjordes mot redan 
uppsatta frågeställningar som tagits fram genom bakomliggande kunskap, allmänna 
principer och svensk lag. 

Under kontraktsgranskningens gång tillämpades sedan en abduktiv slutledningsform. 
Detta eftersom det innan granskningen var svårt att förutse vad som skulle stå i kontrak-
ten, men även hur det senare skulle kunna delas upp och presenteras. Flera gånger un-
der kontraktsgranskningen krävdes det därför att frågeställningarnas innehåll ändrades 
och/eller justerades. Nya modeller baserat på vad som faktiskt påträffades i kontrakten 
kom därför att upprättas för de resterande kontraktens granskning. Slutligen tillämpa-
des ett induktivt arbetssätt för att, med hjälp av det insamlade materialet komma fram 
till en slutsats.  

2.2.2 Val av metod för genomförande 
För att uppfylla syftet med arbetet och besvara frågeställningarna kommer två typer av 
metoder tillämpas - den juridiska och den kvalitativa metoden. Arbetet kommer inled-
das med en juridisk metod för att skapa en förståelse i vad lagen säger och i vilka situat-
ioner den bör tillämpas. Här kommer lagstiftning, förarbeten, lagkommentarer och 
rättsfall studeras. Baserat på den insamlade informationen kommer de frågeställningar 
som studien skulle grundas i utformas. 

Resterande del av arbetet kommer fortsätta genom en kvalitativ metod. Denna metod 
kommer baseras på en systematisk granskning av de kommunala kontrakt som samlats 
in genom att en förfrågan skickas ut via mail till samtliga kommuner i Västra Götalands 
län. Denna data kommer brytas ner till hanterbara enheter genom kategorisering och 
sedan sökas igenom efter mönster och kopplingar till varandra. På detta sätt kommer 
en översiktlig bild kunnat göras om hur kommuner hanterar dessa typer av friskrivningar 
i sina kontrakt skapats. 

Vidare kommer arbetet fortsätta genom att ytterligare ett mail skickas ut till de delta-
gande kommunerna samt ett antal andra sakkunniga personer inom området. Mailet 
ska innehålla en förfrågan om vilket syfte de tillfrågade kommunerna/personerna anser 
att en friskrivning har och hur de anser att kommuner och mäklare bör förhålla sig till JB 
4 kap. 19 d §. Svaren ska sedan sammanställas för att tillsammans med det resterande 
insamlade materialet kunna leda fram till att frågeställningarna besvaras. 
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Slutligen kommer resultatet av studien redovisas kvalitativt där respektive frågeställning 
ska besvaras, dels med löpande text och dels med bilder och diagram. 

2.3 Urval 

Urvalet av studien kommer baseras på avtal om fastighetsöverlåtelser mellan kommu-
ner och privatpersoner. Då intresset är att undersöka hur dagens lagstiftning tillämpas, 
kommer studien endast beröra köpekontrakt som anses aktuella i tiden. Vidare kommer 
studien endast beröra överlåtelser av äldre byggnader och obebyggda tomter. Detta för 
att öka sannolikheten att genom granskningens gång påträffa friskrivningar i kontrakten, 
eftersom dessa typer av fastigheter är den typ vars kontrakt anses vara de som med 
högst sannolikhet innehåller friskrivningsklausuler. Målet med studien är att samtliga 
kommuner i Västra Götalands län ska vara delaktiga.  

2.4 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara de frågeställningar som studien grundats i, inleddes arbetet med 
att förarbeten och lagkommentarer till JB 4 kap. 19 d § studerades. Under studiens två 
första veckor skickades mail ut till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland med en för-
frågan om att få tillgång till mellan tre till fem kommunala kontrakt. Insamlingen resul-
terade i totalt 46 avtal från 10 kommuner. Eftersom vi inte hade tillgång till arkivet på 
de olika kommunerna sköttes urvalet av kontrakt av kommunerna själva. 
 
Vid granskningen av avtalen användes ett arbetsdokument för att samla alla klausuler 
från de olika avtalen. Detta har gjort att båda författarna har haft möjlighet till att kunna 
läsa och fylla i dokumentet samtidigt, se bilaga A. Insamlingen av klausulerna genomför-
des genom att avtalen granskades noga utifrån studiens syfte och utifrån vad lagen sä-
ger. Därefter markerades de ogiltiga klausulerna med olika färger beroende på hur det 
var formulerade. Med “ogiltiga klausuler” menas i denna studie sådana friskrivningar 
som enligt författarnas synvinkel inte är giltiga, baserat på vad lagtext och förarbeten 
säger om regeln i JB 4 kap. 19 d §. För att ta reda på om klausulerna är ogiltiga enligt 
lagens mening bör det avgöras i domstol. Eftersom det har tagit olika lång tid för kom-
munerna att svara på mailet och därmed dela med sig av kontrakt, har båda författarna 
haft möjlighet att läsa avtalen gemensamt och tillsammans kunnat ta ställning till i vilken 
kategori respektive kontrakt skulle klassas in i. De ogiltiga klausulerna delades in i tre 
olika kategorier utifrån hur de var utformade och formulerade. Dessa tre utformningar 
var: friskrivning från fel och brister, friskrivning från alla anspråk gentemot säljaren med 
bindande verkan samt dubbel friskrivning. 
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Efter granskningen av kontrakten skickades ytterligare två frågor ut via mail till de del-
tagande kommunerna och ett antal sakkunniga personer i branschen (dels en chefsjurist 
på fastighetsmäklarförbundet och en annan jurist), se bilaga C. Svaren som återficks har 
sedan analyserats och tolkats för att kunna skapa en uppfattning om hur de tillfrågade 
kommunerna, juristen och chefsjuristen på fastighetsmäklarförbundet ser på lagen och 
dess tillämpning. Slutligen har det insamlade materialet från granskningen och de ut-
skickade mailen sammanställts, vilket har legat till grund för att samtliga frågeställningar 
har kunnat besvaras. 

2.5 Metoddiskussion  

Valet av metod grundas i vilken typ av genomförande som skulle göra det möjligt att på 
ett snabbt och enkelt sätt få tag på så mycket information som möjligt. Vidare grundas 
den även på vilken metod som skulle passa bäst till denna typ av studie. 

Arbetet inleddes med en juridisk metod där samtliga tre juridiska metoder tillämpades; 
den objektiva, den subjektiva och den teleologiska. Detta för att kunna skapa en hel-
hetsbild om hur lagen ska tolkas och när den bör tillämpas. Här studerades prop., förar-
beten och andra rättsliga dokument som ansågs relevanta för denna studie. Detta skap-
ade en bra bild av vilka konsekvenser lagstiftaren ville få av tillämpningen av lagen och i 
vilka situationer som den är tänkt att tillämpas vid. Utan denna information hade det 
varit svårt att särskilja på vad en friskrivning faktiskt är och när de enligt lag får användas 
i olika avtal.  

Efter att ha skapat en bra grund med den juridiska metoden fortsatte arbetet med in-
samling av material genom en kvalitativ metod. Anledningen till att den kvalitativa me-
toden valdes är för att metoden inte är särskilt känslig för förändringar i sitt utförande 
eller i sina frågeställningar, vilket är en viktig egenskap vid utförandet av denna typ av 
studie. Skulle däremot en kvantitativ metod ha tillämpats hade en klarare bild över pro-
blemet och dess utformning krävts redan från början. Detta för att metoden inte är lika 
enkel att förändra som den kvalitativa. Dessutom hade den kvantitativa metoden krävt 
en betydligt större mängd data än vad som har varit möjligt att få tag på i denna studie. 

Nackdelen med den kvalitativa metodens flexibilitet är dock att det är svårt att jämföra 
informationen som återfås av studien mot andra enheter. Detta gäller dock främst vid 
intervjuer, eftersom det kan skilja sig i hur mycket de tillfrågade personerna vet/fick veta 
om studien och dess bakgrund och därmed har olika förutsättningar för att besvara frå-
geställningarna. I det långa loppet kan detta orsaka att studien ger flera olika svar som 
därmed blir svåra att jämföra med varandra. Detta problem skulle i denna studie kunna 
uppstå vid studiens datainsamling, om informationen som ges vid insamlingen av kon-
trakt varierar från kommun till kommun. Om mer information ges till en kommun än till 
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en annan riskerar även resultaten att skilja sig åt. I detta fall exempelvis genom att en 
kommun som har fått mer information om vad vi söker efter i avtalen, på ett annat sätt 
kan välja ut sådana kontrakt som denne vill ska representera kommunen. För att undvika 
att problemet skulle uppstå valde författarna att framhålla att alla kommuner kommer 
vara anonyma för att studiens resultat inte ska kunna kopplas ihop med en specifik kom-
mun eller person. För att avhjälpa problemet ytterligare har det även varit viktigt att se 
till att förfrågan om kontrakten, som skickats ut via mail, såg likadan ut och gav samma 
information till samtliga kommuner. Detta för att säkerställa att kontrakten skulle väljas 
ut på samma grunder. Se formuleringen av mailet i bilaga B. Vad det gäller denna typ av 
studie hade det bästa varit om avtalen kunde väljas ut av författarna själva och på så 
sätt slippa en mellanhand. Vidare hade det möjligtvis även ökat chanserna att öka anta-
let deltagande kommuner. På grund av tidsbrist och kommunernas tillåtelse har detta 
dock inte varit möjligt. 

Vid insamlingen av kontrakt gjordes ett antal urval av kommunala kontrakt där kommu-
nen sålt fastigheter till privatpersoner. Urvalet gjordes utifrån årtal, där endast de kon-
trakt som ansågs aktuella i tiden valdes ut. Vidare urval gjordes även utifrån vilken typ 
av fastighet kommunen hade sålt. För att öka sannolikheten att träffa på friskrivningar i 
kontrakten valdes endast de kontrakt där gamla byggnader och obebyggda tomter hade 
sålts. Hade detta urval inte gjorts hade insamlingen troligtvis till stor del utgjorts av för-
säljningar av nyproducerade bostäder, vilka vi bedömer som de minst friskrivningsbe-
nägna fastighetstyperna. Då hade troligtvis inte lika många friskrivningar påträffats vid 
granskningen, vilket skulle gjort det svårare att dra en slutsats om resultatet. Ytterligare 
urval gjordes på var kommunerna är placerade i Sverige. Studien avgränsades till att 
endast beröra kommunerna i Västra Götaland. Detta för att göra en avgränsning och 
även ge oss möjligheten att besöka kommunerna. För att få möjlighet att kunna lägga 
den tid som krävs för att granska varje kontrakt, har studien dessutom avgränsas till att 
endast beröra mellan tre till fem kontrakt per kommun.  
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3 Rättslig bakgrund 

I följande avsnitt kommer de bakomliggande fakta som studien grundas i att beskrivas. 
Inledningsvis kommer bakgrunden till problemet att beskrivas, för att sedan reda ut be-
greppet näringsidkare. Därefter förklaras fel i fastighet, friskrivningar generellt, friskriv-
ningar vid konsumentköp och friskrivningars gränser. För att öka förståelsen ytterligare 
beskrivs även säljarens ansvar och vetskap samt det viktigaste lagarna som berör ämnet.  

3.1 Bakgrund 

Ett fastighetsköp är det viktigaste köpet i många människors liv. Ett dolt fel eller liknande 
i fastigheten kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda konsumen-
ten som måste betala för att åtgärda felet. Efter att en fastighetsöverlåtelse har skett är 
det inte ovanligt att tvister uppstår kring vem som bär ansvaret för dessa fel. 

Det finns tre olika typer av fel i fastighet; de faktiska, de rättsliga samt rådighetsfelen. 
Denna studie kommer beröra friskrivning från samtliga tre feltyper som kan uppkomma 
i en fastighet. Dessa fel regleras i JB 4 kap. 19 § och som närmare beskrivs i avsnitt 3.3 
Fel i fastighet. Enligt 4 kap. 19 och 19 b §§ gäller i normalfallet att säljaren, i 10 år från 
det att överlåtelsen ägde rum, är den som ansvarar för sådana dolda fel i en fastighet. 
För att frångå detta ansvar kan säljaren välja att friskriva sig. 

Ett vanligt fall när dessa friskrivningar förekommer i köpekontrakt är vid försäljning av 
gamla byggnader som säljaren kan anta inte lever upp till förväntad standard. Dessutom 
förekommer friskrivningar även vid försäljning av obebyggda tomter, vars mark inte har 
undersökts tillräckligt noga för att säljaren ska kunna vara säker på att den exempelvis 
inte är förorenad. Genom att friskriva sig från sådana fel i fastigheten slipper säljaren 
skyldigheten att åtgärda de eventuella fel som uppstår av att exempelvis takets standard 
visar sig vara betydligt sämre än vad köparen kunnat ana vid köpet.22 

Enligt JB 4 kap. 19 d § får dock inte en näringsidkare friskriva sig från fel i fastighet vid 
fastighetsöverlåtelser till en konsument som huvudsakligen uppträder i egenskap av pri-
vatperson. Det finns ett undantag från regeln, vilket gör det möjligt för näringsidkare att 
friskriva sig från rätten att utge skadestånd till köparen. För att denna typ av friskrivning 
ska vara giltig måste det stå uttryckligen i avtalet att friskrivningen gäller skadestånd. 

22 Omboende, ’Dolda fel i hus’, Omboende: för alla som bor,[website], http://www.ombo-
ende.se, tillgänglig 2 juni 2016.  
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Lagtexten i JB 4 kap. 19 d § är dock inte helt enkel att tolka, vilket gör att tvetydigheter 
har uppstått kring om kommuner berörs av lagen eller inte. 

3.2 Kommunen som näringsidkare  

Enligt JB 4:19 d § får en näringsidkare inte friskriva sig från dolda fel i fastigheter vid 
försäljning till konsumenter. I detta avsnitt ska begreppet näringsidkare försöka redas ut 
för att kunna ta ställning till om lagen även är tillämplig i de fall då en kommun säljer 
fastigheter till privatpersoner. 

År 1989 lämnade regeringen propositionen 1989/90:77, Om konsumentskyddet vid för-
värv av småhus m.m., med förslag på regeländringar i bland annat JB:s fjärde kapitel. 
Syftet var bland annat att säkra tryggheten för enskilda konsumenter som ska förvärva 
en fastighet från näringsidkare. Här förklarades begreppet näringsidkare som:  

“varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av 
sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Även statliga och kommu-
nala organ kan vara näringsidkare i bestämmelsens mening”. 

I propositionen skrev regeringen att lagarna i JB rörande privatpersoner och kommuner 
som slutit avtal med varandra angående köp av fastighet, ska vara tvingande till privat-
personens fördel.23 

Enligt prop. 1974:104 “regeringens förslag till ny bokföringslag m.m” ska termen nä-
ringsidkare innefatta de som är bokföringsskyldiga och: 

 ”varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver en verksamhet av ekono-
misk art”.  

Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten till en viss grad ska vara varaktig 
och ha en viss omfattning. Det krävs dock inte att verksamheten drivs i vinstsyfte.24 En 
kommun uppfyller alltså kriterierna i bokföringslagen om att en näringsidkare ska bok-
föra sina köp och bedriva en verksamhet som har en viss omfattning och är av varaktig 
karaktär. 

Kommunen ses i lagen som en juridisk person som har rätt att ingå avtal och äga förmö-
genhet.25 Vid fastighetsförsäljning måste dock kommunen agera utifrån bestämmel-
serna i bland annat kommunallagen (KL). I KL 8 kap. 1 § sägs det att:  

“Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”.  

23 Proposition 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m s.65.  
24 Proposition 1975:104. Regerings proposition om förslag till ny bokföringslag m.m. s. 203 - 
204. s 
25 Lagen.nu, ‘ Juridisk person’, Lagen.nu [website], XXX, <https://lagen.nu>, 
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Detta innebär att kommunen vid fastighetsförsäljning alltid är skyldiga att försöka få ut 
ett så bra pris som möjligt, för att ge bra avkastning till kommande kommunala arbe-
ten.26 

Vidare får kommuner enligt KL 2 kap. 7 § bedriva näringsverksamhet. Detta gäller dock 
endast om verksamheten inte drivs i vinstsyfte. Eftersom fastighetsförsäljning, enligt vår 
mening, anses ske för att kunna finansiera kommande fastighetsprojekt anses verksam-
het inte ske i vinstsyfte. Detta gör att kommunala fastighetsförsäljningar bör gå under 
begreppet näringsverksamhet.  

I rättsfallet RH 1995:6, som handlar om en kommuns fordran på avgift för barnomsorg, 
bedömdes kommunen vara näringsidkare. I domskälen sades att: 

 “Inslaget av myndighetsutövning beträffande av kommunen ordnad barnomsorg är 
inte så påtagligt att förhållandena helt skiljer sig från en privaträttslig relation. Kom-
munen får därför anses som näringsidkare i fråga om tillhandahållande av denna nyt-
tighet.”  

På samma sätt skulle möjligen fastighetsförsäljning från en kommuns sida också kunna 
anses som en verksamhet som inte helt skiljer sig från en privaträttslig relation. I sådant 
fall skulle det betyda att en kommun även borde anses vara näringsidkare i de fall då de 
säljer en fastighet till en privatperson.  

Baserat på vad som sägs ovan är den slutliga bedömningen att en kommun alltid är en 
näringsidkare. Tolkningen stärks särskilt av att det i propositionen Om konsumentskyd-
det vid förvärv av småhus m.m. sägs att syftet med lagarna är att ställa privatpersonerna 
i en bättre position vid genomförande av köp. Med det som grund bör köparens position, 
enligt vår mening, prioriteras vid bedömningen av om en kommun är en näringsidkare 
eller inte. I detta fall skulle det alltså betyda att en kommun faktiskt är en näringsidkare 
vid fastighetsförsäljning till en privatperson. Baserat på vad som nu sagts är bedöm-
ningen att en kommun inte får friskriva sig från dolda fel när de säljer fastigheter privat-
personer. 

3.3 Fel i fastighet 

Faktiska fel kan enligt JB 4 kap. 19 § 1 st. vara konkreta eller abstrakta. Ett konkret fel 
föreligger om något avviker från vad som sägs i köpeavtalet eller utfästs på annat sätt, 
medan ett abstrakt fel föreligger när något ”avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta” vid köpet.27 Vid ansvarsbedömningen bakom ett faktiskt fel ska ställning tas 

26 T. Madell, S. Lundberg, Ska vi singla slant?: Om försäljning av offentliga tillgångar. Forsk-
ningsrapport. Uppdrag från konkurrensverket, 2008. s. 6-7  
27 Lagen.nu, “Faktiskt fel”, [website], 19 april 2016, <https://lagen.nu/begrepp/Faktiskt_fel>. 
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till vad som framgår av avtalet, vad köparen med fog kunnat anta vid köpet, om felet var 
möjligt att upptäcka samt om säljaren friskrivit sig från ansvar för felet. I normala fall är 
det säljaren som ansvarar för sådana dolda fel i en fastighet, i 10 år från det att överlå-
telsen ägde rum. Dock bör en bedömning göras huruvida felet verkligen är ett fel i juri-
disk mening eller inte. Det första som ska kontrolleras är vilken standard köparen kan 
kräva att fastigheten har vid köpet. I vissa fall framgår det uttryckligen i avtalet. Då rör 
det sig om en konkret standard. Om den faktiska standarden avviker från denna är felet 
att tolkas som ett konkret fel.28  

Om avtalet inte innehåller någon konkret standard är det betydligt svårare att bedöma 
standarden. Vid dessa tillfällen får en abstrakt bedömning av standarden göras genom 
att försöka bestämma vilken standard köparen med fog kunde anta att fastigheten skulle 
ha vid köpet. Denna bedömning görs med hänsyn tagen till fastighetens ålder m.m. och 
resulterar i en abstrakt standard. Ett annat uttryck som ofta används i dessa situationer 
är att köpeobjektet ska hålla en så kallad normal standard. Begreppet uttrycker en sådan 
standard som har fastställs utifrån vad en genomsnittlig köpare normalt kan förvänta sig 
utav ett sådant köpeobjekt. En avvikelse från den abstrakta standarden är ett abstrakt 
fel.29 

Vid fastighetsförsäljning används ofta uttrycket undersökningsplikt. En köpares under-
sökningsplikt innebär att köparen inte kan påkalla sådana fel som denne “borde ha upp-
täckt vid en undersökning av fastigheten”. För att hjälpa köparen anlitas ofta en besikt-
ningsman som utför undersökningen åt köparen. Om ett fel upptäcks efter att besikt-
ningen har ägt rum spelar det dock ingen roll om en besiktningsman varit på plats eller 
inte, om felet är sådant att det bör ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. I 
dessa fall kan felet inte anses vara ett dolt fel och kan därför inte åberopas som ett fel i 
fastigheten av köparen. Om säljaren upplyser köparen om fastighetens fel och brister 
kan köparen inte åberopa ett dolt fel, oavsett om felet är sådant att det borde ha upp-
täckts vid besiktningen eller inte.30 

3.4 Friskrivningar vid fastighetsförsäljning 

I följande avsnitt kommer begreppet friskrivning att förklaras. Vidare ska även dess an-
vändningsområde samt begränsningar redas ut. 

28 F. Grauers, Fastighetsköp, 20 uppl, Juristförlaget, Lund, 2012, s.137. 
29 F. Grauers, Fastighetsköp, 20 uppl, Juristförlaget, Lund, 2012, s.138.  
30 Konsumentverket, “Undersökningsplikt, omboende.se för alla som bor” [website], 4 mars 
2016, <https://omboende.se>.  
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3.4.1 Friskrivningar 
Friskrivningar används vid fastighetsförsäljning. Vid försäljning av en fastighet gäller nor-
malt att säljaren ansvarar för det som kallas dolda fel i 10 år från det att försäljningen 
fullbordats. Genom friskrivningsklausulen kan säljaren på ett effektivt sätt skydda sig 
mot ersättningsanspråk från köparen för eventuella fel i fastigheten. Dolda fel är alltså 
sådana fel som uppkommer efter det att fastighetens äganderätt har övergått från säl-
jaren till köparen.31 Dessa friskrivningar förekommer främst vid försäljningen av gamla 
byggnader eller obebyggda fastigheter och kan göras generella eller partiella och gälla 
allt ifrån att säljaren friskriver sig från fel i taket till att dräneringen av marken är fel-
aktig.32  

En generell friskrivning avser alla slags fel medan en partiell friskrivning är preciserad till 
att exempelvis avse takkonstruktion eller dränering. När det gäller köp som sker mellan 
en konsument och en kommun är som utgångspunkt alla friskrivningar från fel i fastig-
heten är ogiltiga, oavsett typ. Dock finns det ett undantag som enligt JB gör det möjligt 
för en näringsidkare att friskriva sig från rätten att utge skadestånd.33 

Vid fastighetsförsäljning finns två huvudtyper av friskrivningsklausuler; egenskapsfri-
skrivning och påföljdsfriskrivning. En egenskapsfriskrivning ger säljaren möjlighet att fri-
skriva sig från fastighetens kvalité. Egenskapsfriskrivningen innebär ofta en upplysning 
om att fastigheten i något hänseende har en låg standard och bör ses som en ”röd 
flagga” av köparen. Denna klausul kan vara allmänt utformad genom att exempelvis 
ange att fastigheten säljs i befintligt skick, men eftersom denna typ av egenskapsfriskriv-
ning inte anses vara preciserad godtas normalt inte en sådan som en giltig friskrivning.34 

Påföljdsfriskrivning innebär att säljaren friskriver sig från påföljder vid fel i fastighet. 
Klausulen innebär att köparen därmed inte har rätt till exempelvis nedsatt köpeskilling, 
att häva köpet eller att bli berättigad till skadestånd. Till skillnad från en egenskapsfri-
skrivning är en påföljdsfriskrivning giltig trots att den är generell i sin karaktär, om den 
anses klar och tydlig. Det sagda gäller dock inte om säljaren har känt till felet medan 
köparen inte har gjort det, det vill säga att det för köparen rör sig om ett dolt fel och 
denne har agerat i god tro. Vid dessa tillfällen gäller att säljaren har upplysningsplikt och 
därför inte kan friskriva sig från ansvar. 35  

 

31 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 §. 
32 NJA 1975 s 545 & NJA 1976 s 217. 
33 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 d §. 
34 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II- Kontraktsrätt, s. 66. 
35 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II- Kontraktsrätt, s. 66. 
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3.4.2 Friskrivningar vid konsumentköp 
I JB 4 kap. 19 d § sägs det att: 

”En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en konsu-
ment huvudsakligen för enskilt ändamål får inte mot konsumenten åberopa ett köpe-
villkor som i jämförelse med bestämmelserna i 11–19 c §§ är till nackdel för denne. 
Trots första stycket kan näringsidkaren och konsumenten träffa avtal om att ersätt-
ning för skada enligt bestämmelserna i12–19 §§ inte skall omfatta förlust i närings-
verksamhet”. 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.2 Kommun som näringsidkare berörs även kommuner av 
denna lag. Detta gör att kommuner som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet 
till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål, inte åberopa att sådant köpevillkor 
som i jämförelse med bestämmelserna i JB 4 kap. 11–19 c §§ är till konsumentens nack-
del. Tillämpningsområdets avgränsning motsvaras av vad som följer av annan civilrätts-
lig konsumentlagstiftning, som exempelvis konsumenttjänstlagen (KTjL). Vid överlåtel-
ser av fastigheter från en näringsidkare till en konsument innebär regeln att säljaren inte 
får friskriva sig från fel och brister i fastigheten (oavsett typ av friskrivning). Ett undantag 
finns, då friskrivningen gäller en påföljdsfriskrivning från rätten att betala ut skade-
stånd.36 

Paragrafens första stycke anger att friskrivningar inte kan åberopas mot konsumenter 
som köpt fast egendom av en näringsidkare och gäller då alla typer av friskrivningar, 
såväl generella som partiella. Detta innebär att en kommun exempelvis inte kan friskriva 
sig från varken brister i dräneringen eller dolda fel när de säljer en fastighet till en kon-
sument, oavsett om det gäller överlåtelse av mark eller byggnad.37 

3.4.3 Friskrivningars gränser  
En generell friskrivnings verkan avgränsas av säljarens vetskap om de fel som köparen 
åberopar. I rättsfallet NJA 1981 s 400 hade ett dolt fel i byggnadens konstruktion upp-
täckts av köparen efter köpet. I avtalet hade säljaren friskrivit sig från fel i byggnadens 
konstruktion - som säljaren själv hade utfört yrkesmässigt. Högsta domstolen (HD) me-
nade att det inte kan godtas att en fackman i byggnadsbranschen vid försäljning av en 
fastighet till enskilda konsumenter, genom en allmän friskrivning, frånsäger sig ansvar 
för dolda konstruktionsfel av en sådan allvarlig art i ett byggnadsarbete som han själv 
har utfört på fastigheten. Baserat på detta dömde HD friskrivningen som ogiltig.38 

36 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 d §. 
37 Proposition. 1989: 90/77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m, s.65. 
38  NJA 1981 s. 400. 
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Ett annat rättsfall är NJA 1983 s 865, där en kommun sålde en byggnad från 1924 som 
de hade utannonserat som ”nyrenoverad och moderniserad”. Efter det att köparen hade 
tillträtt fastigheten upptäcktes att bjälklaget under det nylagda golvet var svårt skadat 
av röta och insektsangrepp. I avtalet löd säljarens (kommunens) friskrivning: 

 ”Köparen har beretts tillfälle att utföra noggrann besiktning och förklarar sig i anled-
ning härav avstå från all rätt att klandra köpet eller yrka nedsättning av köpeskilling 
under åberopande av att mark eller byggnad skulle avvika från vad som utfästs eller 
haft anledning räkna med vid köpet” .39 

 Här ansåg HD att friskrivningen inte var tillräckligt preciserad för att vara en utfästelse, 
men att friskrivningsklausulen däremot skulle jämkas bort med stöd av avtalslagen 36 §. 
HD ansåg att : 

”Det återstår att bedöma, om friskrivningsklausulen med stöd av 36 § avtalslagen 
skall lämnas utan avseende. Det rör sig i målet om en överlåtelse av ett bostadshus 
från en kommun till privatpersoner. Kommunen har annonserat ut huset som nyreno-
verat och moderniserat, och huset har av allt att döma givit spekulanterna intryck av 
att efter renoveringen hålla en god standard. Köparna har därför otvivelaktigt haft 
avsevärt fog för att utgå från att byggnaden i vart fall skulle vara i ett acceptabelt 
skick. Det fel som byggnaden likväl har visat sig vara behäftad med är grundläggande 
och omfattande. Med hänsyn till nu nämnda och övriga omständigheter finner HD att 
det skulle vara oskäligt att beträffande felet i fråga tillämpa friskrivningsklausulen 
mot makarna”.40 

I dessa två fall kan säljarna anses ha haft ett klart överläge, antingen som professionell i 
byggnadsbranschen eller som kommun. I båda fallen är felen i fastigheterna av sådan 
art att de kan härledas till åtgärder som säljaren vidtagit eller ansvarat för. Trots det 
nämns ofta dessa fall som exempel på att ren vetskap från säljarens sida kan innebära 
att en friskrivningsklausuls verkan inskränks eller upphävs helt.  

Vad det gäller hur friskrivningsklausuler hanteras i de specifika fallen när en kommun 
säljer fastigheter till privatpersoner är dock de refererade rättsfallen troligtvis inte rele-
vanta. 

3.5 Säljarens ansvar och vetskap 

I följande avsnitt kommer säljaren ansvar samt dess vetskap om fel i fastigheter redogö-
ras och förklaras.  

39 Vid denna tid gällde inte 4 kap. 19 d § och därför kunde friskrivningen inte direkt underkän-
nas. 
40 NJA 1983 s. 865. 
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3.5.1 Säljarens ansvar vid fel 
Om det efter en fastighetsöverlåtelse upptäcks ett fel i fastigheten som varken säljare 
eller köpare kände till eller borde ha känt till vid köpet, ligger ansvaret att åtgärda felet 
fortfarande på säljaren. Påföljden av ett sådant fall kan enligt JB 4 kap. 19 § bli att köpa-
ren blir berättigad prisavdrag, skadestånd eller hävning av köpet.41 Ett avdrag på köpe-
skillingen ska enligt JB 4 kap. 19 c §: 

 “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”.  

I de fall där felet som uppkommit anses bero på att säljaren har agerat försumbart eller 
på en avvikelse från vad som utfästs i avtalet, kan köparen bli berättigad till skade-
stånd.42  

Om skadan enligt JB 4 kap. 12 § anses vara av väsentlig betydelse för köparen kan denne 
bli berättigad att häva köpet. Talan om hävning måste väckas inom ett år från det att 
fastigheten tillträddes. Om säljaren har handlat vårdslöst eller i strid mot tro och heder 
gäller dock inte tidsbegränsningen. Talan ska istället väckas inom skälig tid och inom 10 
år från det att fastigheten tillträddes.  

Vid en fastighetsförsäljning har säljaren dock inte bara ansvar för rent fysiska fel. Enligt 
rättspraxis bakom JB 4 kap. 19 § har det inom lagens tillämpningsområde även tagits 
hänsyn till buller och trafikstörningar från omgivningen. Därutöver finns det även några 
andra särskilda felgrunder i JB 4 kap. 16-18 §§. Vid tillämpningen av dessa felregler för-
utsätts, till skillnad från de andra felreglerna, inte någon aktiv undersökning från köpa-
rens sida.43 Här är det därför viktigt att säljaren även informerar om sådana fel som en 
köpare lätt kan läsa sig till i fastighetsregistret, för att undgå ansvaret för dessa. Mäklare 
är skyldiga att förmedla sådan information. Om köparen tagit del av sådan betydelsefull 
information är denne inte längre godtroende.  

Vidare föreligger enligt 4 kap. 18 § så kallade rådighetsfel när ett beslut från en myndig-
het hindrar köparen från att använda fastigheten på ett förväntat sätt. För att felet ska 
kunna anses vara ett rådighetsfel måste felet vara riktat mot fastigheten. Detta innebär 
alltså att säljaren ansvarar för att upplysa köparen om samtliga belastningar av de som 
anges i 16–18 §§. I kapitlet nedan kommer säljarens möjlighet att friskriva sig från detta 
ansvar att beskrivas. 

41 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 §.  
42  SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 c §. 
43 Lagkommentar till SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet 19 §, Karnov, Folke Grauers, 19 april 
2016. <https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.server.hv.se/document/527712/2#SFS1970-
0994_K4_P19D>. 
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3.5.2 Säljarens vetskap  
I vilken utsträckning säljaren kan befria sig från ansvaret för fel som beror på egna in-
grepp i fastigheten (som beskrevs i föregående avsnitt), beror på säljarens vetskap om 
att felet finns. Det kan exempelvis handla om ett fel som säljaren omedvetet har orsakat 
genom exempelvis renovering eller ett fel som säljaren har varit medveten om att denne 
orsakat. Enligt rättsfallet NJA 1981 s 894, ska dock denna möjlighet för säljaren att frångå 
ansvaret för ett sådant fel vara omöjligt. Fallet gällde en köpare som hade överraskats 
av att en rondell byggdes i nära anslutning till sin fastighet efter att köpet hade skett. I 
avtalet fanns en friskrivning mot samtliga dolda fel och brister i fastigheten, men ef-
tersom HD konstaterade att säljaren hade varit medveten om att rondellen skulle byggas 
kunde friskrivningsklausulen inte anses gällande. Felet ansågs inte heller vara upptäck-
bart eftersom säljaren hade lämnat missvisande upplysning om rondellen. 

Ett rättsfall, NJA 2007 s 86, handlar om säljarens upplysningsplikt beträffande oljud från 
en motocrossbana. Här dömde HD, trots att felet ansågs upptäckbart för köparen, att 
köparen skulle få rätt att häva köpet eftersom säljaren inte hade upplyst om att oljud 
kunde uppstå från motocrossbanan. Detta prejudikat är mycket omdiskuterat, men 
måste ändå betraktas som gällande rätt för kommuner. 

Av dessa två fall kan slutsatsen dras att säljaren alltid bör vara noga med att upplysa om 
risker för exempelvis ökat buller eller liknande störningar, även om de kan tyckas vara 
upptäckbara och/eller synliga för köparen.  

3.6 Lagar 

I följande avsnitt kommer de lagar som är av betydelse för studien att presenteras och 
beskrivas. 

3.6.1 Jordabalken 
Jordabalken (JB) är en balk som avhandlar rättsliga bestämmelser angående fast egen-
dom. Balken innehåller 24 kapitel och omfattar allt från definitionen av en fastighet och 
dess gränser till regler om hur ett avtal ska utformas. Vid köp av fastighet eller fast egen-
dom, måste avtalet skrivas enligt reglerna i JB för att köpet ska anses bindande för både 
köpare och säljare.44  

I JB 4 kap. 11–19 §§ finns de felregler som ska tillämpas när ett fel i en fastighet upp-
märksammas efter att köpet har ägt rum.45 Dessa felregler beskrivs närmare i avsnitt 
3.2 Fel i fastighet samt 3.3 Friskrivningar vid fastighetsöverlåtelser. 

44 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet. 
45 SFS 1970:994 Jordabalk 4 kapitlet.  
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3.6.2 Avtalsvillkorslagen  
I avtalsvillkorslagen (AvtvillkL) regleras vad som gäller när en näringsidkare ingår avtal 
med konsumenter och berör köpekontrakt, hyreskontrakt och garantier. Innan prop. 
1976/77:110 gällde denna lag enbart sådana villkor som används vid erbjudande av va-
ror och tjänster eller i samband med uthyrning av lösöre. Genom propositionen utvid-
gades lagens tillämpningsområde till att även oskäliga villkor ska förbjudas för näringsid-
kare när de erbjuder andra tjänster till konsumenter. Utgivningen skulle i detta fall även 
innefatta försäljning av fast egendom, det vill säga delvis fastigheter.46 

AvtvillkL begränsas av att den endast gäller sådana avtalsvillkor som näringsidkare får 
åberopa när de erbjuder konsumenter varor eller tjänster. Vidare gäller dock inte lagen 
när företag och konsument tillsammans har kommit överens om vilka villkor som avtalet 
ska innehålla. Oavsett om näringsidkare och konsument är överens om avtalsvillkoren 
måste villkoren dock alltid anses vara skäliga och följa vissa lagar för att undvika att fö-
retagen ska kunna gynnas på konsumentens bekostnad. Vidare finns följande tre vari-
anter på oskäliga villkor: 

➢ Villkoret strider mot tvingande konsumentskyddandelagstiftning. Det kan exem-
pelvis vara ett villkor som skapar sämre rättigheter för konsumenten än vad la-
gen anger.  

➢ Villkoret skapar sådan obalans mellan företagets och konsumentens rättigheter 
att konsumenten hamnar i en situation som är till dennes nackdel. Ett sådant 
villkor skulle exempelvis kunna vara att företaget får säga upp avtalet när de vill. 

➢ Villkoret vilseleder konsumenten så att denne inte kan förutse de konsekvenser 
som villkoret kan resultera i. Detta villkor skulle t.ex. kunna vara ett villkor som 
på något sätt är motsägelsefullt eller ofullständigt. 47 

3.6.3 Fastighetsmäklarlag 
Fastighetsmäklarlagen (FML) består av regler för hur mäklare ska handla samt om mäk-
larnas “generalklausul” i FML 8 §:  

“Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastig-
hetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom 
ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta 
uppdragsgivarens ekonomiska intressen”.48 

46 Proposition 1976/77:110 - om förbud mot oskäliga avtalsvillkor m.m s. 1 
47 Konsumentverket, ’Avtalsvillkorslagen, konsumentverket: Ko: medvetna och säkra konsu-
menter [website], 17 november 2015<,https://konsumentveket.se>  
48 SFS 2011:666 Fastighetsmäklarlag. 
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3.6.4 Kommunallagen 
Kommunallagen (KL) styr hur kommunens olika verksamheter ska hanteras. I lagen re-
gleras kommunens befogenheter, där blandat annat 8 kap. 1 § anger att kommunen 
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.49 Då fastighetsförsäljning via en 
kommun inte är att ses som en myndighetsutövning, är lagen dock inte tillämplig i 
dessa fall.50  
 
 
  

49 SFS 1991:900 Kommunallag 
50 SFS 2011:109 Regeringsformen 12 kap. 4 §  
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4 Resultat 
I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar med hjälp av löpande text och dia-
gram. Resultatet kommer att presenteras under varje frågeställning på enligt oss det 
mest presentabla sättet.  

4.1 I vilken grad förkommer det att kommer använder sig av friskrivnings-
klausuler när de säljer fastigheter till privatpersoner? 

Av de totalt 49 kommunerna i Västra Götaland som fick förfrågan om att dela med sig 
av kontrakt till denna studie, var det tio kommuner som valde att bidra. Vid gransk-
ningen av dessa kontrakt påträffades flera kontrakt som innehöll friskrivningsklausuler 
som, enligt JB 4 kap 19 d §, är ogiltiga när kommuner säljer fastigheter till privatperso-
ner. För att skapa en helhetsbild av hur dessa klausuler var fördelade i de granskade 
avtalen har en procentuell sammanställning av samtliga påträffade friskrivningar utförts. 

I denna studie granskades totalt 46 kontakt från tio kommuner, där 52 % visade sig in-
nehålla någon typ av friskrivningsklausul. På grund av studiens ringa omfattning speglar 
denna sammanställning dock inte någon procentuell fördelning i Västra Götaland utan 
endast vad granskningen av just dessa kontrakt resulterade i. Däremot ger sammanställ-
ningen en tydlig bild över att det förekommer att kommuner använder sig av friskriv-
ningsklausuler när de säljer fastigheter till privatpersoner.  

En annan upptäckt som gjordes under granskningen var att det förekom friskrivnings-
klausuler i kontrakt som har upprättats med hjälp av mäklare. Enligt vad som sägs i fas-
tighetsmäklarlagen (FML) 8 § ska en fastighetsmäklare: 

“utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren 
ska ta tillvara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god 
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekono-
miska intressen”. 

För att kunna undersöka hur mäklare ställer sig till att använda friskrivningsklausuler i 
dessa fall har en chefsjurist på fastighetsmäklarförbundet kontaktats. Förfrågan, som 
skickades ut via mail, löd;  

“Hur ser du på denna typ av friskrivning i kontrakt där kommunen säljer fastigheter 
till privatpersoner? Tror du att friskrivningen håller och anser du att mäklaren har 
gjort rätt?”, se mailet i bilaga D.  

Svaret som vi fick åter kom från en chefsjurist via fastighetsmäklarförbundet. Han me-
nade att: 

“Om friskrivningen är ogiltig så har mäklaren helt klart brutit mot god mäklarsed.” 
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 Av vad som kan tolkas av detta svar bryter sannolikt en mäklare som har upprättat en 
friskrivningsklausul i ett köpeavtal mot god mäklarsed. Mäklaren kan då inte anses 
handla opartiskt och riskerar att försätta både köpare och säljare i en situation som kan 
vara till nackdel för dem båda. Brott mot god mäklarsed är idag inte kriminaliserat men 
leder sannolikt till erinran eller varning från fastighetsmäklarinspektionen (FMI). I vissa 
fall kan ett sådant brott även leda till att mäklaren blir skyldig att betala ut skadestånd.51 

4.2 Om sådana friskrivningar som nämns ovan förekommer, vad friskriver 
sig kommen från i dessa avtal och vilka mönster går att se?  

Av de totalt 46 kontrakt som granskats var det 24 (dvs 52 %) som visar sig innehålla 
någon typ av friskrivningsklausul och där samtliga enligt JB 4 kap. 19 d § anses vara ogil-
tiga. Fördelningen av kontrakt med ogiltiga friskrivningsklausuler respektive kontrakt 
utan några friskrivningar alls beskrivs av diagrammet nedan. I figur 1 representeras de 
kontrakt utan friskrivningar med svart färg och de med ogiltiga friskrivningar med grå 
färg. I enligheten med vad som presenteras i avsnitt 4.1 visar dock denna fördelning inte 
på någon procentuell fördelning i Västra Götaland.  

 

 

51 RH 1995:127. 
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Figur 1 - Fördelning av kontrakt med ogiltiga friskrivningar & kontrakt utan friskrivningar. 52 
 

Vidare har de avtal som har visar sig innehålla ogiltiga friskrivningsklausuler (de gråmar-
kerade i diagrammet ovan) studerats ytterligare. Denna granskning visade på att majo-
riteten av de ogiltiga friskrivningarna utformade på tre alternativa sätt, vilka symbolise-
ras av var sin färg i diagrammet nedan. Se figur 2. 

52 Skapad av författarna i studien.  

0

1

2

3

4

5

6

A B B D E F G H I J

Kontrakt utan friskrivningar

Kontrakt med ogiltiga friskrivningar

 25 

                                                 



Kommunala friskrivningar – En studie om hur kommunerna hanterar Jordabalken 4 kapitel 19 d §  
 

 
Figur 2 - Fördelningen av de 3 vanligaste utformningarna av de ogiltiga klausulerna53 

Många av de kommuner som friskriver sig från ansvar använder ofta likadant utformade 
klausuler. Granskningen visade även att en och samma kommun ofta använder sig av en 
exakt likadant utformad friskrivning i alla sina kontrakt, oavsett vilken typ av fastighet 
som säljs.  

4.3 Hur motiverar kommunen sin hantering av friskrivningarna i kontrak-
ten?  

Denna studie tyder på att flera av Västra Götalands kommuner använder sig av friskriv-
ningar från fel i fastigheten när de säljer fastigheter till privatpersoner. Frågan är hur de 
motiverar sin användning av en ogiltig friskrivningsklausul?  

Som tidigare nämnts är en friskrivning från fel i fastighet ogiltig när en näringsidkare har 
sålt en fastighet till en konsument. Hur kommunerna runt om i Västra Götaland tolkar 
lagen och dess innebörd verkar dock skilja från kommun till kommun. Troligtvis är detta 
den mest sannolika anledningen till att lagen och därmed friskrivningar hanteras på olika 
sätt i olika kommuner. För att ta reda på hur de olika kommunerna motiverar sin hante-
ring av friskrivningar i avtalen ifråga, har en förfrågan skickats ut via mail till samtliga 

53 Skapad av författarna i studien.  
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kommuner. På detta sätt har kommunerna fått möjlighet att förklara hur de tänker an-
gående friskrivningar och dess hantering av lagen i JB 4 kap. 19 d §.  Kommun B motive-
rade sin användning av friskrivningar från fel och brister i fastigheter med att: 

 ”Andemeningen är att fastigheten säljs i befintligt skick. D.v.s. äldre fastigheter kan 
men [med] hänsyn till ålder och annat vara behäftat med fel”. 

Kommun I svarade : 
”Syftet med friskrivningen är nog oftast att dels göra säljaren extra uppmärksam på 
sin undersökningsplikt och dels att slippa ev. skadestånd/åtgärder under 10-årstiden 
efter försäljning.” 

 Kommun A motiverade sin användning av friskrivningar från fel och brister med att de 
vill öka köparens undersökningsintresse av objektet och på detta sätt försöka få denne 
att ta sitt ansvar i affären. En fjärde kommun svarade: 

“Syftet är att belysa köparens undersökningsplikt och ha som motvikt vid till exempel 
klagomål på tomten i efterhand som att tomten är för blöt, för mycket berg, stubbar 
som behöver tas bort etc. För att förtydliga köparens ansvar att veta vad de köper.”  

Vidare förklarar de att de inte anser friskrivningen vara till nackdel för konsumenten, 
eftersom det genom att minska överraskningar längre fram gynnar båda köpare och säl-
jare. Med det som grund verkar kommunen tyda på, trots den vanligt förekommande 
friskrivningen i sina kontrakt, att de ändå tar sitt ansvar om något som ingen kunnat 
förutse dyker upp och som drabbar konsumenten negativt.  

Svaren kan tolkas som att kommunerna i fråga vill trycka på att fastigheten säljs i befint-
ligt skick. Det för att frångå ansvaret för dolda fel som kan uppmärksammas inom de 10 
år där ansvaret annars ligger på dem. Kommun B verkar vidare anse denna typ av frisk-
rivningsklausul är bra att använda sig av vid försäljningar av äldre byggnader, som löper 
större risk för att vara behäftade med någon form av dolt fel. Svaret från kommun G, 
där de trots användningen av friskrivningar mot fel och brister i fastigheten: 

”ändå tar sitt ansvar om något oväntat dyker upp som är till konsumentens nackdel”. 
 Enligt författarnas bedömning säger kommunen emot sig själva genom att de, använder 
en ogiltig friskrivningsklausul, redan har ändrat på ansvarsbedömningen från köparens 
sida. För att kommunen ska veta om att ett fel har uppmärksammats i fastigheten och 
att ändå kan ta sitt ansvar, krävs det att köparen faktiskt åberopar detta som ett fel. Av 
författarnas tolkning finns det stor risk för att köparen på grund av att klausulen finns i 
avtalet helt enkelt anser sig själva ansvara för felet och därför inte anmäler det som ett 
fel. Detta gör att köparen får ansvara för något som egentligen ligger på säljarens ansvar 
att åtgärda. 

Nästa fråga i mailet var om det tas hänsyn till JB 4 kap. 19 d § när kommunen säljer 
fastigheter till privatpersoner. Här gav kommun B motiveringen;  

 27 



Kommunala friskrivningar – En studie om hur kommunerna hanterar Jordabalken 4 kapitel 19 d §  
 

”Nej. Vi är ju en offentlig myndighet och vid fastighetsförsäljningar upplyser vi alltid 
om de fel och brister vi känner till. Vi säljer inte för att fuska. Dock skall köparen vara 
medveten om att det kan föreligga fel i fastigheten och att undersökningsplikten där-
med är viktigare än vid traditionella försäljningar där friskrivning inte finns med. D.v.s. 
att vid en friskrivningsklausul är köparen informerad och införstådd med vad han kö-
per. Kommunen sysslar ju inte med fastighetsförsäljning av den karaktär att det kan 
anses som yrkesmässig. Kommunens huvudsakliga sysselsättning är att bedriva vård, 
skola och omsorg.” 

Enligt vad som kan tolkas av denna motivering är att kommunen i fråga inte anser sig 
själva som en näringsidkare, eftersom den inte bedömer sin fastighetsförsäljning som 
yrkesmässig. Baserat på det anser kommunen sig inte beröras av lagen i JB 4 kap. 19 d § 
och att en friskrivning från fel i fastigheter från sin sida är giltig, trots att köparen är en 
privatperson.  

Kommun I gav på samma fråga förklaringen;  
“Vad gäller bestämmelserna i jordabalken så ser du att i ett av kontrakten har hän-
visning gjorts till den. I övriga avtal har vi inte hänvisat till den. Vi har inte själva funnit 
anledning att hänvisa till jordabalken eftersom den ju gäller oavsett om/när en ev. 
tvist uppkommer. Vi har inte haft någon tvist av denna anledning - säkerligen för att 
det är så få försäljningar av gamla byggnader och vad de gäller tomtförsäljning är det 
oftast i området där ingen bebyggelse eller tidigare verksamhet funnits. Sålunda har 
då heller inga problem uppstått.” 

Kommunen i fråga verkar inte se några problem med att de som kommun åberopar en 
friskrivning mot en privatperson, så länge ingen tvist uppkommer. Huruvida kommunen 
är medveten om att de riskerar att försätta privatpersoner i sådant läge att den måste 
ansvara för något som i själva verket kommunen ansvarar för eller om det helt enkelt 
beror på okunskap från kommunens sida, är svårt att veta. En möjlig förklaring skulle 
kunna vara att den liksom kommunen ovan, inte ser sig som näringsidkare. Vid samma 
fråga svarade även kommun A; 

 “Ja delvis, till exempel skrivs inte säljarens ansvar för faran innan tillträdesdagen 
bort”.  

Detta påvisar även att viss okunskap angående hur regeln ska tillämpas förekommer hos 
flera kommuner. 

För att få en utomståendes synvinkel har två jurister tilldelats en förfrågan om varför de 
tror att friskrivningar förkommer i kontrakten. Svaret som återficks menade juristen att 
orsakerna bakom användandet av friskrivningar mot privatpersoner kan bero på flera 
olika saker. Han menar att:  

“Jag anser givetvis liksom ni att kommunen inte kan friskriva sig från de tvingande 
reglerna i JB. Mig veterligt har vi inte på många års tid gjort sådana friskrivningar mot 
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privatpersoner. Det har dock i Stockholms kommun inte alltid varit så. Jag har sett 
köpekontrakt för ca tio år sedan som hade sådana friskrivningar.  Detta har troligen 
haft olika orsaker. En orsak kan vara att lagstiftningen om detta trots allt är relativt 
ny. I vart fall för de som kanske hade arbetat med dessa frågor i drygt 20 års tid när 
paragrafen kom till i början av 90-talet. Det tar lång tid att vända ett invant beteende. 
Ett annat skäl är rädslan för skadestånd och krav på nedsättning av köpeskilling efter 
tillträde.” 

Enligt juristen ovan skulle alltså användningen av friskrivningar mot privatpersoner 
kunna bero på att de tjänstemännen har haft svårt att ändra sitt sedan länge inarbetade 
beteende. Detta har gjort att de lever kvar i hur de hanterade den tidigare gällande la-
gen. Juristen menar också att en annan tänkbar anledning kan vara att kommunerna har 
varit rädda för att bli tvingade att betala ut skadestånd till köparen eller göra en ned-
sättning av köpeskillingen efter att fastigheten har tillträtts. 
 

4.4 Finns det exempel på att säljande kommuner lämnar sådana uppgifter 
om fastighetens skick att abstrakta fel inte kan bli aktuella?  

Genom granskningen av kontrakt har ett urval gjorts baserat på de avtal som innehåller 
friskrivningar. Dessa kontrakt har sedan undersökts ytterligare för att ta reda på hur väl 
fastigheterna är beskrivna i kontrakten samt om dessa beskrivningar skulle kunna täcka 
friskrivningarna. Som tidigare nämnts i kapitel 3.2.1 Fel i fastighet kan en säljare av en 
fastighet friskriva sig från fel genom att nämna de kända felen för köparen, som i dessa 
fall inte kan åberopa detta som ett dolt fel efter köpet. För att som säljare kunna undvika 
ansvaret för dolda fel kan ett alternativ vara att beskriva fastigheten så utförligt som 
möjligt i köpekontraktet eller i någon annan kompletterande handling.  
 
I de kontrakt som har granskats har ingen heltäckande förklaring av köpeobjektet på-
träffats. Däremot finns vissa exempel på där fastigheten beskrivs till viss del. Ett exempel 
är där det i ett kontrakt står att: 

 “Säljaren har informerat köparen om att äldre föroreningar har konstaterats på fas-
tigheten”.  

Detta skulle kunna vara en sådan beskrivning som fungerar som en upplysning om dolda 
fel, i detta fall från föroreningar i marken. Dock är denna förklaring inte tillräckligt pre-
ciserad och utförlig för att kunna jämställas med en friskrivning mot samtliga förore-
ningar som skulle kunna finnas i marken. Beskrivningen ger inte någon tydlig information 
om vilka föroreningar som köparen bör kunna förvänta sig finnas i marken. Däremot 
ökar köparens undersökningsplikt vid en sådan utfästelse eftersom denne har blivit in-
formerad om att risker kan föreligga i fastigheten.  
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En annan beskrivning av en fastighet som har påträffats under granskningen gäller bul-
ler, i detta fall på en obebyggd fastighet. Beskrivningen angav att: 

 “buller kan förekomma på grund av pågående byggnation av nytt bostadsområde”.  
I detta fall skulle beskrivningen troligtvis kunna ha samma effekt som en friskrivning från 
buller som orsakas av byggnationen av bostadsområdet, vilket gör att köparen inte kan 
åberopa det som ett fel i fastigheten efter köpet.  
 
Beskrivningar av fastigheter för att undvika friskrivningar verkar i allmänhet vara relativt 
ovanliga vid överlåtelser av fastigheter med befintliga byggnader. Genom granskningen 
påträffades dock ett exempel där: 

 “Säljaren upplyser köparen om att skicket på murstocken är okänd”.  
I detta fall har säljaren informerat om att murstocken antingen kan vara i ett bra eller i 
ett dåligt skick. Därmed skulle beskrivningen kunna fungera som en friskrivning mot ett 
dolt fel i fastigheten på grund av att skicket på murstocken visar sig vara dåligt. Eftersom 
köparen då har blivit informerad om att skicket kan vara dåligt kan denne, liksom i ex-
emplet ovan, alltså inte åberopa det som ett dolt fel efter köpet.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att majoriteten av de granskade kontrakten inte in-
nehåller någon direkt specificerad beskrivning av fastigheten som skulle kunna jämstäl-
las med en total friskrivning.  
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5 Slutsatser 

Efter att en förfrågan om kontrakt skickades till samtliga kommuner i Västra Götaland 
återficks endast svar från 10 olika kommuner. Detta resulterade i totalt 46 kommunala 
kontrakt som skulle granskas. Från början var tanken att resultatet skulle kunna genera-
liseras genom att visa på hur kommuner i Västra Götaland hanterar friskrivningar när de 
säljer fastigheter till privatpersoner. På grund av stort bortfall från det planerade antalet 
deltagande kommuner, har detta dock inte varit möjligt. Resultatet av studien visar istäl-
let på att ogiltiga klausuler används i kommunala kontrakt, men inte i vilken utsträckning 
företeelsen förekommer.   

En slutsats av denna studie är att flera kommuner friskriver sig mot sådana dolda fel som 
enligt JB 4 kap. 19 d § anses vara ogiltiga vid fastighetsförsäljning till privatpersoner. 
Genom granskning av de totalt 46 insamlade kontrakten visade sig hela 52 % innehålla 
en sådan friskrivningsklausul som enligt JB 4 kap 19 d § anses vara ogiltig. Det som kan 
tolkas av den mängd ogiltiga friskrivningar som påträffades i de granskade kontrakten, 
är att många kommuner inte verkar vara medvetna om att regeln existerar eller att den 
berör dem på något sätt. 

Vidare visar även studien på att det förekommer friskrivningsklausuler i sådana kontrakt 
som har tagits fram med hjälp av mäklare. Genom att en mäklare tillämpar dessa frisk-
rivningar i sina kontrakt vid försäljning av fastigheter bryter denne mot god mäklarsed. 
Vad som händer i praktiken när en mäklare bryter mot sådan sed beror på fall till fall 
men leder sannolikt till en varning från fastighetsmäklarnämnden (FMN). 

För att kunna se ett mönster i de olika ogiltiga klausulerna kunde majoriteten av dem 
delas upp i följande tre olika typer av utformningar: 
Alternativ 1:  

“Säljaren friskriver sig från allt ansvar beträffande fastighetens fysiska skick inklusive 
s.k. dolda fel. Köparen får således inte göra några som helst påföljder gällande, p.g.a. 
fel eller brister på fastigheten.”  

Alternativ 2:  
”Köparen förbinder sig att godta köpeobjektet i nuvarande skick samt avstå med bin-
dande verkan från alla anspråk gentemot säljaren.” 

Alternativ 3:  
“Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel 
eller brister i fastigheten... Köparen får efter köpet inte göra gällande några påföljder 
gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och byggnadstillbe-
hör.”  
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Utifrån denna uppdelning kan ett klart mönster ses som tyder på att flera av kommu-
nerna oftast tillämpar likadant utformade klausuler enligt ett av de tre ovannämnda al-
ternativen. Studien tyder även på att flera kommuner försöker använda sig av en och 
samma klausul vid samtliga kontrakt vid fastighetsförsäljningar, oavsett typ av fastighet. 
Detta troligtvis på grund av att kommunerna använder sig av kommunala mallar vid 
samtliga fastighetsförsäljningar, oavsett vilken typ av fastighet de säljer eller till vem de 
säljer. 

Vidare visar resultatet på att en möjlig anledning till att kommuner använder sig av fri-
skrivningar från fel i fastigheter kan vara att det inom kommunen råder okunskap om 
hur lagen i 4 kap 19 d § bör tillämpas och i vilka situationer den gäller. En annan anled-
ning kan vara att kommunerna inte ser sig själva som näringsidkare och att de därmed 
inte berörs av JB 4 kap. 19 d §. Av vad som sägs i förarbetena till lagen är en näringsid-
kare: 

 ”varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av 
sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Även statliga och kommu-
nala organ KAN vara näringsidkare i bestämmelsens mening”.54  

Att förarbetena anger att kommunala organ kan vara näringsidkare och inte att de alltid 
är det, gör tolkningen av begreppet svår. Författarnas samlade bedömning är dock att 
en kommun alltid är näringsidkare. 

Troligen använder sig många kommuner av ogiltiga friskrivningar för att de inte ser nå-
gon annan möjlighet till att lägga över ansvaret för dolda fel på köparen. Genom frisk-
rivningen tror de sig kunna frånsäga sig ansvaret på de fel och brister som eventuellt 
uppenbarar sig efter köpet. Det finns dock ett bättre sätt för kommunen att uppnå 
samma mål, samtidigt som de kan undvika de ogiltiga friskrivningsklausulerna i avtalen. 
Lösningen är att kommunen istället gör en utförlig beskrivning av fastigheten och dess 
eventuella brister, i köpekontraktet eller i annan handling som köparen har fått ta del 
av. Detta skulle för den säljande parten (i detta fall kommunen) innebära ett slags skydd 
mot att köparen vid ett senare tillfälle kan åberopa något av det som förklarats i beskriv-
ningen i ett senare skede. Detta gör att ansvaret för de dolda fel som kan föreligga i 
fastigheten, på samma sätt som kommunerna verkar vilja uppnå med en friskrivning, 
läggs på köparen. 

Av de kontrakt som har granskats i denna studie visade det sig vara ytterst få som inne-
höll någon typ av sådan utförlig beskrivning av fastigheten som skulle kunna jämställas 
med en friskrivning mot fel. De få beskrivningar som påträffades genom granskningen 
var mycket tunna och därför inte tillräckliga för att täcka samtliga abstrakta fel. För att 
dessa beskrivningar ska kunna täcka den ogiltiga friskrivningens tänkta syfte krävs att 

54 Proposition. 1989: 90/77. om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m, s.65. 
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mer utförliga beskrivningar av fastigheten görs. Som tidigare nämns innebär dock även 
tunna beskrivningar av fastigheten att köparens undersökningsplikt ökar. Eftersom för-
fattarna inte har haft tillgång till samtliga handlingar som köparen har tilldelats vid köpet 
kan inte någon slutats dras av att det inte finns några sådana beskrivningar som skulle 
kunna täcka en friskrivning från fel i fastigheten. Vad studien däremot visar på är att 
dessa beskrivningar vanligtvis inte verkar göras i köpekontrakt vid fastighetsförsäljningar 
till privatpersoner. 

Om användningen av friskrivningar mot privatpersoner skulle upphöra från kommuner-
nas sida skulle de, utifrån vår synvinkel, öka sina chanser att få ut en högre köpeskilling 
för fastigheten. Detta eftersom en friskrivning mot fel och brister ofta ses som en risk 
för köparen, som därmed inte är villig att ge en lika hög köpeskilling som de hade gjort 
om klausulen inte hade funnits. Med detta som grund menar författarna att genom att 
som kommun inte tillämpa dessa typer av friskrivningar och istället använda sig av en 
utförlig beskrivning av fastigheten, skulle de gynna både sig själva och privatpersonen.  
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6 Diskussion och framtida studier 

I följande avsnitt kommer studiens arbetsmetod och slutsats att diskuteras och analys-
eras. Vidare kommer även de frågeställningar som har dykt upp under studiens gång 
som skulle vara intressanta att undersöka i en ny studie att presenteras.  

6.1 Diskussion av arbetsmetod 

Genom en välarbetad och genomtänkt arbetsmetod har studien redan från start kunnat 
fortgå på ett mycket tidseffektivt sätt. Anledningen är sannolikt att vi alltid har vetat vad 
vi ska göra i nästa steg, vilket har medför att vi har kunnat undvika att värdefull tid har 
gått till spillo. Detta delvis tack vare att de första mailen, innehållande förfrågan om 
kontrakt, skickades ut redan två veckor innan arbetets start. På detta sätt fanns det re-
dan från början material att utgå ifrån och studien kunde ta fart direkt. Eftersom kom-
munerna tog olika lång tid på sig att svara på mailet genom att dela med sig av kontrakt, 
tvingades dock granskningen ske i takt med att kontrakten samlades in. Detta gjorde att 
tidsplanen hängde på den väntetid som uppstod vid insamlingen av material. Skulle stu-
dien genomföras igen rekommenderas därför att skicka ut förfrågan ännu tidigare än 
dessa två veckor, för att då maximera tidseffektiviteten. 

Ett annat problem som uppstod vid insamlingen av material var att många kommuner 
visade sig sakna tid eller vilja att dela med sig av sina kontrakt till oss. Detsamma gällde 
när kommunerna skulle svara på det andra utskickade mailet, där vi bad om deras egna 
tankar och motiveringar till hur friskrivningarna i fråga bör hanteras. Tyvärr är detta ett 
problem som är svårt att undvika, men en möjlig lösning hade varit att kontakta fler 
kommuner och därmed ökat urvalet. Vidare skulle även mailets utformning kunnat re-
digeras för att om möjligt göra frågorna ännu tydligare vilket kanske hade gjort att fler 
kommuner besvarat dem. 

Då vi redan innan arbetets start hade undersökt hur olika typer av källor bör hanteras, 
har det under arbetets gång varit relativt lätt att hitta tillförlitliga källor att basera fakta 
på. Detta trots att det visade sig endast finnas ett fåtal sådana källor där just denna typ 
av friskrivningar avhandlas. Detta har således gjort att arbetets resultat och slutsats 
också grundas i några få, väl utvalda, källor. 

Enligt våra förhoppningar kunde samtliga frågeställningar i studien besvaras. Som tidi-
gare nämnts hade dock resultaten troligtvis kunnat bli mer utförligt om fler kommuner 
hade deltagit. Trots det ger studien en uppfattning om hur de studerade kommunerna 
faktiskt hanterar användningen av friskrivningar vid försäljning av fastigheter till privat-
personer. Således visar även resultatet på att kommuner kanske inte alltid gör rätt när 
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de upprättar avtal med andra parter. Därför bör alltid privatpersoner i allmänhet ha sina 
rättigheter i åtanke när de ska skriva på ett avtal som en kommun har upprättat. 

Eftersom det inte är tillräckligt många kommuner som har deltagit i studien och därmed 
kunnat bidra med material, har det inte varit möjligt att generalisera resultatet. Hade 
ett större antal kommuner varit delaktiga och fler kontrakt per kommun hade skickats 
till oss, hade möjligen resultatet kunnat generaliseras genom att visa på en fördelning i 
Västra Götalands län. 

6.2 Diskussion av slutsatser 

Studien visar på att det förekommer att kommuner friskriver sig från fel vid fastighetsö-
verlåtelser till privatpersoner. Enligt vad som beskrivs i de föregående avsnitten går 
detta emot vad som sägs i JB 4 kap 19 d §, om att en näringsidkare inte får åberopa 
sådana friskrivningar när fastigheter säljs till konsumenter. Av vad som kan tolkas av 
denna studie tolkas lagtexten i JB 4 kap. 19 d § olika hos kommunerna, något som tro-
ligtvis har bidragit till att hanteringen av lagen skiljer sig såpass mycket åt från kommun 
till kommun. Vissa kommuner verkar, i likhet med vår egen tolkning av lagen, anse att 
friskrivningar vid försäljning till konsumenter inte är möjliga. Andra menar att de inte 
berörs av lagens tillämpningsområde och därför inte tar hänsyn till regeln.  

En sannolik anledning till att friskrivningar används i kommunala kontrakt är att kom-
munerna inte anser sig själva som näringsidkare. Som tidigare nämnts i både kapitel 
3.2 Kommunen som näringsidkare och 5. Slutsats, är en näringsidkare: 

 “varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av 
sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Även statliga och kommu-
nala organ kan vara näringsidkare i bestämmelsens mening.” 

Detta medför att en kommun inte alltid kan anses vara näringsidkare, förutom i de fall 
där de bedriver en verksamhet av ekonomisk natur. När det gäller fastighetsförsäljning 
via en kommun bör kommunen enligt vår synvinkel anses vara näringsidkare eftersom 
denna typ av försäljning, enligt KL, alltid ska ske genom att bästa möjliga pris eftersträ-
vas. Detta för att fastighetsförsäljning inte går under det som brukar kallas myndig-
hetsutövning. Denna tolkning förstärks även med vad som sägs i prop. Om konsument-
skyddet vid förvärv av småhus m.m., där syftet med lagen sägs vara att ställa privatper-
sonerna i en bättre position vid genomförandet av köpet. För att uppfylla detta syfte 
bör därför köparens position prioriteras för att inte genom användningen av en frisk-
rivning riskera att denne hamnar i en situation som kan vara till nackdel. Dessutom 
uppfyller en kommun kriterierna i bokföringslagen om att en näringsidkare ska bokföra 
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sina köp och bedriva en verksamhet som är av varaktig karaktär och har en viss omfatt-
ning. Med detta som grund bör därför kommuner, enligt vår tolkning, alltid anses som 
en näringsidkare när de säljer fastigheter till privatpersoner. 

En annan möjlig anledning till att friskrivningarna, trots regeln, ändå används vid fastig-
hetsförsäljning till privatpersoner skulle kunna bero på ren okunskap från kommunernas 
sida. Möjligtvis skulle detta kunna ha att göra med att kommunerna lever kvar i de gamla 
reglerna och helt enkelt inte har uppmärksammats på att lagändringarna har skett. En 
annan tänkbar anledning till att friskrivningarna används är att det kan bero på ett invant 
beteende genom att en avtalsmall eller liknande används vid samtliga försäljningar som 
sker via kommunen. Friskrivningarna som har hittats har oftast följt ett mönster inom 
varje kommun. Med mönster menas att det ofta har en liknande eller samma formule-
ring i flera olika kontrakt. Detta kan antingen bero på ett inövat beteende som är svårt 
att bryta, eller helt enkelt att kommunerna använder sig av en och samma mall vid samt-
liga fastighetsförsäljningar. Om dessa mallar inte uppdateras kontinuerligt riskerar den 
att inte hänga med i samma takt som lagstiftningen ändras, vilket skapar problem vid 
användandet av dem. Vidare kan det även handla om rädslan för att få lägre köpeskilling 
vid försäljningen om fel och brister uppmärksammas redan i köpekontraktet.  

Vidare visade även studien på att friskrivningar mot privatpersoner även förekommer i 
sådana fall där en mäklare har varit delaktig i försäljningen. Eftersom båda parter tar 
kontakt med en mäklare i tron om att denne ska hjälpa till med juridiken bakom just 
avtalsskrivning och fastighetsförsäljning, försätter mäklaren båda parterna i en sådan 
situation som kan vara till nackdel för dem. För kommunen innebär detta att de lämnar 
över ansvaret till mäklaren som sedan, mot kommunens vetskap, tillämpar ogiltiga klau-
suler. Dessa ogiltiga klausuler i form av friskrivningar mot fel och brister i fastigheten 
skulle kunna innebära att kommunerna riskerar att få en lägre köpeskilling. Detta ef-
tersom en sådan klausul skulle kunna avskräcka en köpare och leda till att denne inte vill 
betala en lika hög summa pengar för fastigheten. För privatpersoners del innebär denna 
företeelse där mäklare använder sig av friskrivningar mot privatpersoner att de förlitar 
sig på att klausulen gäller och därmed antar att de själva ansvarar för fel i fastigheten. 
Genom att som mäklare upprätta en sådan typ av friskrivning i avtalen och därmed inte 
handla opartiskt, är med största sannolikhet ett brott mot god mäklarsed. Ett brott mot 
god mäklarsed kan leda till att mäklaren får en varning från FMI eller tvingas betala ut 
skadestånd till köparen. 

En möjlighet till att uppfylla en friskrivnings syfte utan att använda sig av en friskrivning 
är att lämna en grundlig beskrivning av fastigheten i kontraktet eller på annat sätt. Ge-
nom att beskriva vilka fel som möjligtvis kan föreligga kan kommunen inskränka den 
abstrakta felbedömningen i 4 kap 19 §, genom att göra att köparen inte längre med fog 
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kan förutsätta att fastigheten ska ha någon specificerad standard. Samtidigt fungerar 
dessa beskrivningar som en extra påminnelse för köparen att undersöka fastigheten 
noga och höjer samtidigt kraven på dennes undersökningsplikt. 

Vad händer i de fall, som studien klart och tydligt visar på förekommer, där ogiltiga fri-
skrivningsklausuler används när kommuner säljer fastigheter till privatpersoner? På 
grund av att det inte finns några rättsfall eller annan liknande källa som berör just denna 
företeelse är frågan svår att svara på. Anledningen är troligen att inga tvister angående 
ansvaret uppkommer så länge inga dolda fel i fastigheten uppmärksammas. Om dessa 
fel uppmärksammas krävs vidare att köparen faktiskt åberopar detta som ett fel, trots 
att det sägs i avtalet att ansvaret ligger på denne. Av vad som kan tolkas av detta åbero-
par troligtvis oftast inte köparen att sådana dolda fel föreligger. En anledning till detta 
kan möjligen vara att de blint litar på avtalsklausulerna och att de i en sådan situation 
där de uppmärksammar ett fel helt enkelt anser sig ansvara för att åtgärda och bekosta 
felet. Detta skulle betyda att användningen av dessa ogiltiga klausuler riskerar att för-
sätta köparen i en sådan position där de på (ovetande) ogiltiga grunder tvingas ansvara 
för fel där ansvaret i själva verket ligger på kommunen. Eftersom fastighetsköp ofta 
handlar om stora summor pengar kan enskilda konsumenter på detta sätt hamna i stor 
ekonomisk knipa genom att de måste betala stora summor pengar i onödan. 

6.3 6.3 Hållbar utveckling 

Genom att påvisa hur dagens lagstiftning tillämpas i praktiken och konsekvenserna av 
en vad otydlig lagtext kan innebära i slutändan, bidrar studien till en hållbar utveckling. 
Då studien påvisar att hanteringen av lagen i fråga är bristfällig hos flera av Sveriges 
kommuner har dessa med hjälp av denna studie möjligheten att se över hur lagen till-
lämpas i respektive kommun. Detta skulle kunna innebära att de kommuner som enligt 
vår mening tillämpar lagen på ett felaktigt sätt kan ta till sig av den information som 
framgår, något som på sikt kan leda till ett starkare rättssystem i Sverige. 

Vidare anser vi att ett önskvärt scenario i arbetet mot ett hållbart rättssystem, hade varit 
att lagtexten i JB 4:19 d § formuleras om. På detta sätt skulle lagens tillämpningsområde 
kunna vara betydligt mer lättolkat och då undvika att lagen även i fortsättningen kom-
mer tolkas på ett felaktigt sätt. Dessutom skulle en omformulering av lagen även kunna 
leda till att den sociala hållbarheten främjas. Detta genom att allmänhetens förtroende 
för sin kommun då kan komma att växa. Enligt vår mening skulle en ändring i lagen göra 
att kommuninvånarna kan känna sig mer rättvist behandlade genom att de försäkras om 
att lagstiftningen uppdateras kontinuerligt och att kommunerna arbetar för att lagstift-
ningen ska tillämpas lika i samtliga av Sveriges kommuner. 
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6.4 Framtida studier 

Under arbetets gång har det uppkommit ett antal nya frågeställningar som skulle kunna 
undersökas i en ny studie. Nedan följer en sammanfattning av dem: 

● Genom granskningen av kontrakt framkom att många kommuner använder sig 
av en mall vid försäljningar av fastigheter. Det hade därför varit intressant att 
undersöka detta fenomen ytterligare för att ta reda på i vilken utsträckning dessa 
mallar används hos kommunerna. 

● Denna studie berör endast kommuner i Västra Götalands län. En motsvarande 
studie i en annan del av landet hade därför varit tänkvärt att genomföra.  

● Vidare hade det även varit intressant att utöka denna studie genom att på ett 
djupare plan ta reda på vad konsekvenserna blir för de privatpersoner som har 
skrivit på ett kontrakt med en ogiltig friskrivning. 

● Dessutom skulle en studie om hur begreppet “befintligt skick” bör tolkas och 
hanteras i köpekontrakt vara intressant att genomföra.  
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A. Arbetsdokument 
Kommun A, 5 st  
5 st, alla samma – ”Köparen förbinder sig att godta köpeobjektet i nuvarande skick samt avstå 
med bindande verkan från alla anspråk gentemot säljaren”. 

Kommun B, 5 st 
4 st, alla samma – ”Säljaren friskriver sig från alla dolda fel i fastigheten efter undersökning..” 
“Köparen har beretts tillfälle att besiktiga fastigheten och förklarar sig härmed godtaga fastig-
hetens skick och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund 
av fel eller brister i fastigheten.” Utom björtveten.. 

Kommun C, 5 st 
0 st  

Kommun D, 3 st 
2 st, (Roten 1:1) & (Öxnäs 2:6)  - 12 § - “Köparna har genomfört en noggrann besiktning av om-
rådet och godtar dess skick, användnings- och dispositionsmöjligheter sådana som de är och 
avstår avstår med bindande verkan, med undantag från vad som utryckligen garanteras i detta 
köpekontrakt, från alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga 
fel eller anra fel och brister av vad slag de må vara rörande området”. 

Kommun E, 5 st 
2 st, första och sista - 12 § - “Köparen godtar fastighetens skick och avstår härmed med bindande 
verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten”. 

Kommun F, 5 st 
2 st, första och andra - 13 § - “Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och 
säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.” 

Kommun G, 5 st 
5 st, - “Säljaren friskriver sig därför från allt ansvar beträffande fastighetens fysiska skick inkl. 
s.k. dolda fel. Köparen får således inte göra några som helst påföljder gällande p.g.a. fel eller 
brister på fastigheten”.  

Kommun H, 4 st 
2 st, de två första - Fastighetens skick - Köparen avstår med bindande verkan från varje anspråk 
på kommunen hänförligt till ev. synliga eller dolda fel och brister i området oavsett typ och be-
skaffenhet.  

Kommun I, 4 st  
4 st, - Friskriver sig från alla fel och brister….  Sista kontraktet innehåller två friskrivningar .. 

Kommun J, 3 st 
0 st  
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B. Första mailet. 

Hej! 

Mitt namn är Cassandra och jag läser sista och tredje året på lantmäteriingenjörs-
programmet på Högskolan Väst. 

Nu i vår ska jag tillsammans med min kurskompis Amanda genomföra ett examens-
arbete om friskrivningar. Tanken är undersöka hur olika kommuner använder sig av 
friskrivningar när gamla byggnader (byggda från 1950 och bakåt) samt obebyggda 
tomter säljs till privatpersoner. På så sätt ska vi undersöka om det finns några möns-
ter i olika kommuners agerande gällande dessa friskrivningar.  

Därför undrar vi om ni skulle vara villiga att dela med er av ca 5 st sådana kontrakt, 
där gamla byggnader och obebyggda tomter har sålts till privatpersoner? I examens-
arbetet kommer inga namn nämnas eller vilken information vi har fått från respek-
tive kommun. Dessa kommer alltså redovisas som ”kommun A”, ”kommun B” osv 
för att undvika att peka ut någon. 

Med vänliga hälsningar,   

Cassandra Schönberg 
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C. Andra mailet 

Hej! 

Tack för att ni medverkade med kontrakt i vårt examensarbete. 

Vi har efter granskning av dessa kontrakt några frågor som vi skulle vilja ha svar på. 
Vid granskningen av era kontrakt hittade vi friskrivningar av ett slag som också an-
vänds i många andra kommuner. Ett exempel på detta kan vara "säljaren avsäger sig 
allt ansvar för fel och brister i fastigheten". Vilket syfte anser ni att en friskrivning av 
detta slag har? 

I jordabalken 4 kap 19 d § sägs det att: "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 bestämmel-
serna i 11-19 c §§ är till nackdel för denne. "Även kommuner kan enligt förarbetena 
(prop 1989/90:77) vara näringsidkare: "Termen näringsidkare skall fattas i vidsträckt 
mening. Den omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av 
ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. 
Även statliga och kommunala organ kan vara näringsidkare i bestämmelsens me-
ning." - Prop 1989/90/77 

Tas det hänsyn till jordabalken 4:19 d när ni som kommun säljer fastigheter till en 
privatperson? Om Ja, hur gör ni det? Om nej, varför inte? 

Tack på förhand för ert svar och tid.  

Med vänliga hälsningar,  

Cassandra & Amanda  
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D. Mail till chefsjurist 

Hej! 

Mitt namn är Amanda och jag läser tredje året på lantmäteriingenjörsprogrammet 
på Högskolan väst. Just nu arbetar jag tillsammans med min kurskompis med ett ex-
amensjobb om friskrivningar där vår handledare är Ulf Jensen, som har rekommen-
derat oss att kontakta dig.   

Tanken med exjobbet är att ta reda på om friskrivningar från fel i fastigheter före-
kommer när kommuner säljer fastigheter till konsumenter, trots att regeln i JB 4:19 
d anger att en sådan typ av friskrivning är ogiltig vid försäljning till en konsument.  

Genom kontraktsgranskning av sådana avtal har vi upptäckt att kommuner ofta fri-
skriver sig från fel i fastigheter när de säljer till privatpersoner. Än mer intressant är 
att vi även har hittat kontrakt där mäklare har varit inblandade. Ett exempel är ett 
kontrakt som har tagits fram genom Svensk fastighetsförmedling, där kommunen 
säljer en fastighet till en privatperson. I kontraktet finns följande friskrivning: "Köpa-
ren har beretts tillfälle att före köpet låta besiktiga fastigheten. Köparen förklarar sig 
godta fastighetens skick och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk 
mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten." 

Hur ser du på denna typ av friskrivning i kontrakt där kommunen säljer fastigheter 
till privatpersoner? Tror du att friskrivningen håller och anser du att mäklaren har 
gjort rätt?  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Amanda Hult 
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