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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete analyseras om elektroniska fastighetsköp är framtiden i 

Sverige. Analysen genomförs genom en komparativ studie av den svenska 

respektive den finska lagstiftningen för fastighetsköp, ansökan om lagfart och 

ansökan om inteckning. För att besvara den övergripande frågeställningen 

besvaras ett flertal delfrågor, däribland om formkravets syfte och ändamål 

uppnås om elektroniska fastighetsköp införs. I examensarbetet konstateras att 

nuvarande bestämmelser förvisso är fungerande, men att ett flertal positiva 

följder inträder om elektroniska fastighetsköp införs. Som exempel underlättas 

parternas upprättande av köpehandlingen. Vidare konstateras att det kan antas 

finnas ett behov av att införa elektroniska fastighetsköp bland annat på grund av 

att kostnader och handläggningstider minskar. Slutsatsen är att elektroniska 

fastighetsköp och åtgärder i samband med köpet bör vara framtiden i Sverige. 
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Förord 

 

Jag vill ta tillfället i akt och tacka min hanledare universitetslektor Richard 

Hager. Du kommer alltid med goda råd och har bidragit till mitt lärande inom 

fastighetsrättens område med stort engagemang. Jag vill även särskilt tacka 

Markku Markkula och Kristian Holmén vid det finska lantmäteriverket som 

bidragit med det finska materialet och besvarat frågor under hela examensarbetet, 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige finns det tre miljoner fastigheter värderade till nästan 7 000 miljarder 

kronor och varje år genomförs cirka 100 000 fastighetsköp.
1
 Det stora antalet köp 

innebär att det varje år upprättas i vart fall 100 000 köpehandlingar och minst 

lika många ansökningar om lagfart och inteckning ges in till Lantmäteriet som 

granskar, beslutar och registrerar olika rättigheter kopplade till fastigheter och 

ägandet. Många ansökningar är ofullständiga och måste ges in flera gånger innan 

de kan beviljas. Det resulterar i att Lantmäteriet hanterar ett stort antal 

handlingar, och det kan ifrågasättas om alla dessa handlingar är nödvändiga att 

hantera i fysisk form.  

 

I andra länder, däribland Finland, har lagstiftningen ändrats för att underlätta 

fastighetsköp och andra åtgärder i samband med fastighetsköpet. Ändringarna 

har framför allt inneburit införande av elektroniska fastighetsköp och andra 

elektroniska åtgärder i samband med fastighetsköpet, som exempel elektronisk 

ansökan om lagfart och ansökan om inteckning. Dessa ändringar väcker frågan 

om elektroniska fastighetsköp är framtiden i Sverige? 

 

Justitiedepartementet har vid en kontakt på tjänstemannanivå uttryckt sitt intresse 

för frågan. Vidare har departementet framhållit avsaknaden av behandling av 

frågan inom juridisk doktrin samt värdet i att saken belyses genom 

examensarbeten eller liknande. Vid ett möte med tjänstemän på departementet 

har ämne, metod och syfte med examensarbetet diskuterats. 

 

 

                                                           
1
 http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-

information/fastighetsinskrivning_2013.pdf.  

http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-information/fastighetsinskrivning_2013.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-information/fastighetsinskrivning_2013.pdf
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Examensarbetet syftar till att utreda om elektroniska fastighetsköp är framtiden i 

Sverige. Syftet uppnås genom att analysera formkravet för fastighetsköp och 

bestämmelserna om ansökan om lagfart och ansökan om inteckning. Analysen 

omfattar även en jämförelse med motsvarande bestämmelser i Finland, och 

slutsatsen av jämförelsen används för att besvara vissa av examensarbetets 

frågeställningar. För att besvara den övergripande frågeställningen utreds även 

om det finns ett behov av att införa elektroniska fastighetsköp, och vad 

konsekvenserna blir om elektroniska fastighetsköp införs. Vidare analyseras om 

syftet och ändamålen med bestämmelserna, det vill säga skälen till de nuvarande 

bestämmelserna, kan uppnås om elektroniska fastighetsköp införs.    

 

Den övergripande frågeställningen som examensarbetet syftar till att besvara är: 

1) Är elektroniska fastighetsköp framtiden i Sverige? 

 

För att besvara den övergripande frågeställningen utreds följande delfrågor: 

1) Vilka bestämmelser blir huvudsakligen tillämpliga i Sverige respektive 

i Finland i samband med fastighetsköp och vad innebär de? 

 

2) Vad är skillnaden mellan det svenska och det finska formkravet för 

fastighetsköp? Vad är skillnaden mellan de svenska respektive de 

finska bestämmelserna om ansökan om lagfart och ansökan om 

inteckning? 

 

3) Vad är det svenska formkravets syfte och ändamål? Skiljer sig det mot 

det finska formkravets syfte och ändamål? Vad är syftet och 

ändamålen med bestämmelserna om ansökan om lagfart och ansökan 

om inteckning? Skiljer sig det mot motsvarande finska bestämmelsers 

syfte och ändamål? 
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4) Vad blir konsekvenserna om elektroniska fastighetsköp, elektronisk 

ansökan om lagfart och ansökan om inteckning införs? Finns det ett 

behov av att införa elektroniska fastighetsköp? Finns det ett behov av 

att införa elektronisk ansökan om lagfart och ansökan om inteckning? 

 

5) Kan syftet och ändamålen med formkravet uppnås om elektroniska 

fastighetsköp införs? Kan syftet och ändamålen med bestämmelserna 

om lagfart och inteckning uppnås om elektronisk ansökan införs? 

Vilka ändringar av befintliga regler krävs för att införa elektroniska 

fastighetsköp?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Examensarbetet avgränsas genom att det endast är formkravet för fastighetsköp, 

ansökan om lagfart och ansökan om inteckning som analyseras. Andra åtgärder i 

samband med fastighetsköpet, som exempel finansiering av fastighetsköp eller 

hyresgästers rättigheter, lämnas utanför analysen. Inte heller överlåtelse av 

tomträtt behandlas i examensarbetet. 

 

Med hänsyn till den begränsade tiden för examensarbetet har analysen särskilt 

inriktats på svensk och finsk rätt, andra länder berörs endast mycket kortfattat. 

Av samma skäl utelämnas även en grundlig analys av vilka författningar som 

behöver ändras, och hur dessa författningar i så fall bör utformas, för att införa 

elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband med fastighetsköpet. Om 

någon författningsändring krävs berörs endast kortfattat i avsnitt 5.3. Vidare 

analyseras inte heller EU-rättsliga bestämmelser om elektroniska signaturer. 
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1.4 Metod och källmaterial 

 

1.4.1 Allmänt 

 

För att uppnå syftet med examensarbetet har till största delen en traditionell 

rättsvetenskaplig metod använts. Det innebär studier av lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Vid sidan av det positiva rättskällematerialet har argument 

såsom ändamålsskäl använts i examensarbetet.
2
 Vid tolkning av rättskällorna har 

en teleologisk tolkningsmetod använts. Metoden syftar till att klarlägga 

ändamålet med en rättsregel, vilket innebär att förarbeten tillmäts stor betydelse.  

 

Det traditionella positiva rättskällematerialet avseende examensarbetets 

frågeställningar är begränsat. Vissa av frågeställningarna som behandlats har vad 

jag känner till inte behandlats i vare sig förarbeten eller doktrin. Istället har 

utgångspunkten för analysen varit de svenska förarbetena som behandlat  

fastighetsköp i pappersform och de finska förarbetena som behandlat 

elektroniska fastighetsköp. Utöver de finska förarbetena har även finsk 

lagstiftning och i begränsad utsträckning finsk doktrin studerats. Jurister vid 

Finlands Lantmäteri har bistått vid tolkningen av den finska lagstiftningen och de 

finska förarbetena. 

 

Det begränsade materialet rörande de specifika frågeställningarna har fått till 

följd att frågeställningarna i stor utsträckning har behandlats med stöd av de 

finska förarbetena och lagstiftningen om elektroniska fastighetsköp. Det bör 

påpekas att detta skett på både ett direkt komparativt sätt och för att hämta 

inspiration och motivera olika argument. Bristen på redovisade uppfattningar 

med direkt koppling till frågeställningarna i svensk doktrin har medfört att egen 

argumentation, med stöd av de finska förarbetena, har getts betydande utrymme.  

 

                                                           
2
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 14.  
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1.4.2 Särskilt om den komparativa metoden 

 

I examensarbetet har den komparativa metoden använts för att diskutera 

bestämmelserna om fastighetsköp i ett de lege ferenda perspektiv. För att besvara 

vissa av examensarbetets frågeställningar har det varit motiverat att göra en 

komparativ studie där utländsk rätt studerats eftersom elektroniska fastighetsköp 

inte diskuterats i särskilt stor omfattning i Sverige ännu. Genom att studera en 

annan rättsordnings bestämmelser om fastighetsköp är det möjligt att analysera 

dess fördelar och nackdelar. En komparativ studie kan därför med framgång 

användas för att besvara vissa av examensarbetets frågeställningar. 

 

Det finns dock även nackdelar med att studera utländsk rätt. Även om 

bestämmelser till sin ordalydelse kan verka lika måste beaktas att lagstiftning är 

produkter av landets historia, samhälliga värderingar, normer och allmänt 

rättsmedvetande. Utländsk rätt kan därför ha en nationell förankring och bygga 

på praxis som leder till att en utomstående riskerar att förbise vissa dimensioner. 

På grund av bristande språkfärdigheter riskerar dessutom betydande rättskällor 

att saknas i analysen. Därutöver kan språkliga variationer och olika 

rättskällehierarki leda till tolkningssvårigheter.    

 

Sverige och Finland har en liknande historia och en juridiskt nära fastighetsrätt. 

När Sverige och Finland under 1700-talet fortfarande var samma land infördes 

1734 års lag med bestämmelser om fast egendom, en lagstiftning som länderna 

var för sig behöll under lång tid efter att länderna skiljts åt. Även det finska 

samhället och den finska civilrätten är i flera avseenden jämförbara med svenska 

förhållanden. En jämförelse mellan svensk och finsk rätt lämpar sig därför väl. 

Därutöver underlättar det jämförelsen att finsk lagstiftning och förarbeten i viss 

mån finns tillgängliga på svenska.
3
  

 

                                                           
3
 Strömholm, Har den komparativa rätten en metod? SvJT 1972 s. 456-465. 
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1.5 Terminologi  

 

I examensarbetet används begreppen fastighet och fast egendom synonymt även 

om det är en viss skillnad mellan begreppen. Med överlåtelse av fast egendom 

avses ett begrepp som är vidare än överlåtelse av fastighet. I de flesta fall avses 

överlåtelse av en hel fastighet men även överlåtelse av en andel eller en viss areal 

av en fastighet omfattas av begreppet. Den vanligaste överlåtelsen är köp av en 

fastighet bestående av mark och ett begagnat småhus, men en överlåtelse kan 

även avse enbart mark i syfte att exempelvis bebygga eller nyttja marken.
4
  

 

Ett annat begrepp som används i examensarbetet är elektronisk, som exempel en 

elektronisk ansökan. En elektronisk ansökan avser en handling som upprättats 

med hjälp av en dator eller annan elektronisk utrustning. I examensarbetet 

används begreppet traditionell ansökan och ansökan i pappersform som motsats 

till elektronisk. 

 

I Finland hänvisas till lagtext annorlunda än i Sverige. En hänvisning till 4 kap. 1 

§ 1 st. FJB skulle med den finska terminologin skrivas 4 kap. 1 § 1 mom. FJB.  

En hänvisning till 1 kap. 3 § 2 mom. 2 p. FJB avser alltså den andra punkten i 

den tredje paragrafen i första kapitlets andra stycke. Jag har valt att hänvisa till 

finsk lagstiftning enligt den metod som används i Finland.  

 

Den finska jordabalken innehåller en i jämförelse med svenska förhållanden 

annorlunda terminologi. Ett köp ingås genom upprättandet av ett köpebrev, vilket 

enligt svenska förhållanden är synonymt med köpehandling. För att underlätta 

förståelsen av jämförelsen används begreppet köpehandling istället för köpebrev.  

 

  

                                                           
4
 Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 83.  
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1.6 Fortsatt disposition 

 

Framställningen inleds i kapitel två med en redogörelse om hur formkravet har 

förändrats genom tiden och en beskrivning av de svenska bestämmelserna om 

fastighetsköp och åtgärder i samband med fastighetsköpet. Syftet med att förklara 

hur formkravet har förändrats genom tiden är att är att skapa bättre förståelse för 

fastighetsköpets särskilda reglering. Det inledande kapitlet följs av kapitel tre 

som innehåller en beskrivning av motsvarande finska bestämmelser. I detta 

kapitel beskrivs även det system för fastighetsöverlåtelser som används i Finland.  

 

Kapitel fyra inleds med en kortfattad komparativ utblick som följs av en 

jämförelse mellan de svenska och finska bestämmelserna om fastighetsköp och 

åtgärder i samband med fastighetsköpet, samt en jämförelse av bestämmelsernas 

syfte och ändamål. Syftet med jämförelsen är dels att belysa skillnader och 

likheter mellan bestämmelserna och vilka syften och ändamål de avser att uppnå, 

och dels att använda slutsatsen av jämförelsen för att i bland annat kapitel fem 

besvara om syftet och ändamålen kan uppnås om elektroniska fastighetsköp 

införs.  

 

I kapitel fem besvaras om syftet och ändamålen kan uppnås om elektroniska 

fastighetsköp och åtgärder i samband med fastighetsköpet införs, och vilka 

ändringar av befintliga regler som krävs. Här diskuteras även om det finns ett 

behov av att införa elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband med köpet. 

Därefter följer en avslutande kommenterar och försök att besvara den 

övergripande frågeställningen i kapitel sex. 
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2 Den svenska lagstiftningen 

 

2.1 Inledning 

 

Bestämmelser om fastighetsköp finns huvudsakligen i jordabalken och tillämpas 

på köp, byte och gåva. Fastighetsköpet är ett formalavtal, det vill säga det krävs 

viss i lag föreskriven form för att ett avtal om fastighetsköp ska vara giltigt, se 4 

kap. 1 § JB.  Av formkravet i 4 kap. § 1 JB framgår att vissa så kallade 

minimikrav måste vara uppfyllda. Det är således inte möjligt att sälja fast 

egendom formlöst, och inte heller ett löfte om att sälja eller köpa fast egendom är 

bindande.
5
 Vidare finns det bestämmelser i 4 kap. 3 § JB om formen för vissa 

avtalsvillkor, dessa krav påverkar däremot inte hela avtalets giltighet utan endast 

vissa avtalsvillkors giltighet. Som exempel är en inskränkning av köparens 

möjlighet att överlåta fastigheten inte bindande om inskränkningen inte framgår 

av köpehandlingen.   

 

När en fastighet överlåts måste parterna förhålla sig till ett större antal 

bestämmelser som beskrivs utförligt senare i detta kapitel. För det första måste 

parterna vid upprättandet av köpehandlingen iaktta formkravet i 4 kap. 1 § JB. 

För det andra måste köparen ansöka om lagfart på fastigheten. För det tredje 

måste en köpare som önskar använda fastigheten som pant iaktta bestämmelserna 

om inskrivning av inteckning och pantbrev. 

 

2.2 Överlåtelsehandlingar 

 

Det är vanligt att använda två köpehandlingar för fastighetsköp trots att det 

endast krävs en köpehandling. Om två köpehandlingar används gäller 

minimikraven båda köpehandlingarna. Den första köpehandlingen brukar kallas 

köpekontrakt (eller köpeavtal) och den andra köpehandlingen kallas vanligen 
                                                           
5
 NJA 1981 s. 897, SOU 1947:38 s. 158 och Grauers, Fastighetsköp s. 68.  
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köpebrev. Det har ingen betydelse vad parterna kallar köpehandlingen utan det 

avgörande är handlingens innehåll. Köpekontraktet är den fullständiga 

handlingen som utöver minimiinnehållet i regel innehåller övriga villkor som 

parterna önskar reglera, även om det är möjligt att muntligt avtala om de villkor 

som inte omfattas av formkravet.
6
  

 

Köpebrevet är den handling som vanligen används vid ansökan om lagfart. Den 

innehåller i regel så få avtalsvillkor som det är möjligt eftersom handlingar som 

används för ansökan om lagfart blir offentliga, genom att upprätta ett kortfattat 

köpebrev undviker parterna onödig publicitet av köpevillkoren. Köpebrevet 

brukar därför endast ha det minimiinnehåll som fromkravet kräver. Utöver 

köpebrevets funktion som underlag för ansökan om lagfart kan det bekräfta eller 

ogiltigförklara villkor avseende köpets fullbordan eller bestånd.
7
 

 

Parterna är bundna av köpet redan vid ingåendet av det första köpekontraktet 

enligt dess lydelse. Köparen anses i och med avtalet bli civilrättslig ägare av 

fastigheten.
8
 Däremot kan parterna ställa upp vissa villkor i köpekontraktet som 

måste uppfyllas innan köpebrevet upprättas, och som kan leda till att köpet inte 

fullföljs. Om villkor avseende köpets fullbordan eller bestånd inte är uppfyllda 

när köpebrevet upprättas måste de upprepas även i köpebrevet för att fortsätta att 

gälla. Det vanligaste villkoret som uppställs för köpets fullbordan är att köparen 

ska betala köpeskillingen. Om köparen inte betalar köpeskillingen är det 

väsentligt för både köparen och säljaren att kunna frånträda köpet. Om köparen 

däremot betalar köpeskillingen kan köpebrevet ses som ett kvitto på betalningen, 

det är dock möjligt att upprätta ett köpebrev även om köpeskillingen inte har 

betalats. Säljaren har ingen möjlighet att förhindra köpets fullbordan om köparen 

betalar.
9
  

 

                                                           
6
 Grauers, Fastighetsköp s. 39 ff. 

7
 Grauers, Fastighetsköp s. 41 f. och Victorin, Hager. Allmän fastighetsrätt s. 85 f. 

8
 Jämför NJA 1995 s. 178. Se även avsnitt 2.3.1.4 

9
 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 64 f. och jämför NJA 2009 N 33.  
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2.3 Formkravets utveckling 

 

2.3.1 Rättshistoria 

 

Det har sedan länge varit en skillnad mellan köp av fast egendom och köp av lös 

egendom. Köp av fast egendom har så långt tillbaka i tiden som det är möjligt att 

följa förutsatt att särskilda formkrav iakttagits.
10

 Redan i 1734 års lag reglerades 

köp av fast egendom och köp av lös egendom av olika lagstiftning. 

Bestämmelserna om köp av fast egendom var i allmänhet striktare. Det 

uppställdes högre krav för att uppnå ett giltigt köp av fast egendom i jämförelse 

med köp av lös egendom, trots att dessa köp i praktiken kunde omfatta lika stora 

värden. Fast egendom, särskilt längre tillbaka i tiden, omfattade dock typiskt sett 

ett större värde än lös egendom. Fastighetsköpet särskiljde sig även genom dess 

sociala betydelse för parterna, många gånger utgjorde fastigheten någons bostad 

eller ett företags lokal. Syftet med formkravet var att garantera att 

köpehandlingen riktigt och fullständigt återgav vad parterna avtalat.
11

  

 

För att uppnå ett giltigt köp av fast egendom enligt 1 kap. 2 § 1734 års lag 

krävdes ett skriftligt avtal som innehöll de villkor vilka köpet grundades på, samt 

att avtalet bevittnades av två vittnen. Därutöver krävdes enligt rättspraxis att 

avtalet undertecknades av säljaren. Även om det för ett giltigt köp krävdes att 

köparen ville bli bunden omfattades inte köparens viljeförklaring av formkravet. 

Kravet på skriftlig form gällde i princip avtalet i dess helhet, alltså även 

köpevillkoren. Köpehandlingen skulle innehålla alla de villkor som parterna enat 

sig om, som exempel köpeskillingen.
12

 

 

När formkravet upprättades var syftet att det skulle tillämpas strikt, men med 

tiden uppluckrades formkravet i rättspraxis. Det var framför allt under 1800-

                                                           
10

 Prop. 1970:20 del b s. 122. 
11

 Prop. 1970:20 del b s. 123. 
12

 Prop. 1970:20 del b s. 42. 
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talets början som formkravet tillämpades strikt, medan rättspraxis började luckra 

upp den strikta tolkningen mot 1800-talets slut. Som exempel upprätthölls inte 

kravet om att köpeskillingen skulle framgå av köpehandlingen utan en 

sidoöverenskommelse om annan köpeskilling än den som angivits i 

köpehandlingen godtogs.
13

  

 

Innan 1734 års lag i denna del till slut ersattes föreslogs ett flertal ändringar som 

inte ledde till lagstiftning förrän år 1970, trots att arbetet med att skapa en ny 

jordabalk pågick från början av 1800-talet. Det liberalaste förslaget var 1909 års 

jordabalksförslag. Enligt detta förslag var det tillräckligt för ett giltigt köp om 

köpehandlingen var skriftlig, den innehöll en överlåtelseförklaring och om de 

villkor som köpets fullbordan eller bestånd var beroende av togs in i 

köpehandlingen. Övriga villkor kunde avtalas muntligen. Enligt förslaget krävdes 

inte ens en underskrift av säljaren.
14

  

 

1734 års lag ersattes i denna del av 1970 års jordabalk, och är än i dag gällande 

rätt. Införandet av 1970 års jordabalk föregicks av ett omfattande 

utredningsarbete som hade pågått sedan början av 1900-talet. Eftersom 1970 års 

jordabalk föregicks av ett omfattande utredningsarbete är förarbetena mycket 

omfattande och i vissa delar föråldrade. Under arbetet inför antagande av 

jordabalken konstaterades att det fortfarande fanns starka skäl som talade för ett 

formkrav, se redogörelsen av dessa skäl i avsnitt 4.3.1.
15

  

 

Införandet av 1970 års jordabalk gick rakt i mottsatt riktning jämfört med 1909 

års förslag och innebar en skärpning i förhållande till gällande rätt.
16

 För att ett 

giltigt avtal skulle anses föreligga krävdes att en skriftlig köpehandling innehöll 

uppgift om fastigheten och köpeskillingen, överlåtelseförklaring och underskrift 

av båda parterna.
17

 Med uppgift om köpeskillingen avsågs den verkligen avtalade 

                                                           
13

 Prop. 1970:20 del b s. 123. 
14

 Prop. 1970:20 del a s. 207. 
15

 Prop. 1970:20 del b s. 1 f. 
16

 Prop. 1970:20 del b s. 123 f. 
17

 Prop. 1970:20 del b s. 1. 
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köpeskillingen. Om parterna hade angivit en annan köpeskilling än den verkliga 

var avtalet i sin helhet ogiltigt.
18

 Vittneskravet slopades och kravet på skriftlig 

form inskränktes. I och med ändringen blev det möjligt att muntligt avtala om de 

villkor som inte omfattades av formkravet. 

 

År 1992 ändrades återigen formkravet på så sätt att en oriktig uppgift om 

köpeskillingen inte längre skulle medföra att avtalet i sin helhet var ogiltigt. 

Följden att avtalet i sin helhet tidigare var ogiltigt ansågs kunna leda till missbruk 

genom att parterna kunde använda sig av sidoöverenskommelser i 

påtryckningssyfte och för att låta köp som ångrats ogiltighetsförklaras, vilket inte 

ansågs önskvärt. Genom ändringen var parterna bundna av den i köpehandlingen 

angivna köpeskillingen. I samband med ändringen infördes även en bestämmelse 

om att köpeskillingen i särskilda fall kunde jämkas.
19

  

 

2.3.2 Formkravet 

 

Formkravet har utformats i syfte att försöka tillgodose flera olika intressen. För 

det första det allmännas intresset av att upprätthålla ordning och reda i de 

fastighetsrättsliga ägandeförhållandena, samt ge enskilda ett skydd vid ingående 

av avtal som är av sådan speciell art som fastighetsköp. För det andra parternas 

intresse av att skyddas vid avtalets ingående utan att omsättningen av fastigheter 

onödigt tyngs. För det tredje tredjemans intresse av att få äganderättsövergången 

klarlagd.
20

 Se avsnitt 4.3.1 för vidare diskussion om syftet med formkravet. 

 

Följande formkrav, som närmare beskrivs i följande avsnitt i detta kapitel, 

uppställs på köpehandlingen: 

 skriftligt, 

 parterna och deras underskrifter, 

                                                           
18

 Prop. 1970:20 del b s. 151.  
19

 Prop. 1991/92:110 s. 9 ff.  
20

 Prop. 1970:20 del b s. 122. 
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 uppgift om köpeskillingen, 

 överlåtelseförklaring 

 och fastigheten. 

 

Alla avtalsvillkor som parterna kommer överens om behöver inte tas in i 

köpehandlingen utan parterna har möjlighet att muntligen avtala om de villkor 

som inte omfattas av formkravet, det underlättar dock i bevishänseende om alla 

villkor tas in. Köpehandlingen behöver inte heller bevittnas. Trots att det inte 

krävs enligt formkravet att köpehandlingen bevittnas kan det av praktiska skäl 

vara lämpligt att säljarens undertecknande styrks av två vittnen eftersom det 

påskyndar handläggningen vid ansökan om lagfart. En ansökan som saknar 

bevittning av säljarens underskrift ska förklaras vilande, se 20 kap. 7 § p. 1 JB.
21

 

 

Eftersom köp av fast egendom är ett formbundet avtal innebär det att det endast 

är köpehandlingar som uppfyller formkravet i 4 kap. 1 § som är bindande, enligt 

3 st. samma paragraf. Formkravet har av Högsta domstolen tolkats restriktivt, 

vilket innebär att parterna noga bör kontrollera att köpehandlingen uppfyller 

formkravet för att försäkra sig om att avtalet är bindande. Anledningen till den 

restriktiva tolkningen kan delvis förklaras av bestämmelsens ordalydelse som 

inte lämnar särskilt mycket utrymme för olika tolkningar, även om bestämmelsen 

i viss mån har tolkats olika. Som exempel finns det olika tolkningar av vad som 

krävs för att uppfylla kravet på att fastigheten ska anses framgå av 

köpehandlingen, se avsnitt 2.4.1.
22

   

 

Rättsföljden av att köpehandlingen inte uppfyller formkravet är att köpet är 

ogiltigt. Det krävs dock att någon av parterna åberopar bristen i uppfyllandet av 

formkravet för att köpet ska bli ogiltigt i praktiken. Om parterna är överens om 

att köpet ska bestå kan de åstadkomma det genom att åtgärda bristen eller 

upprätta en ny köpehandling som uppfyller formkravet. Även om parterna inte 

                                                           
21

 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 59. 
22

 NJA 1977 s. 509, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726, NJA 1990 s. 18 och 2002 s. 467. 
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åberopar bristen i uppfyllandet har sådana brister dock viss betydelse i praktiken. 

Vid ansökan om lagfart krävs det att köpehandlingen uppfyller formkravet för att 

ansökan ska beviljas, se 20 kap. 6 § p. 2 JB.
23

 Vidare är det endast den som är 

lagfaren ägare till fastigheten som kan få inteckning i fastigheten.
24

 

 

Utöver formkravet enligt jordabalken måste en make eller sambo även beakta 

äktenskapsbalken eller sambolagen (2003:37). Vid en makes försäljning av fast 

egendom som är makarnas gemensamma bostad eller giftorättsgods måste den 

andra maken skriftligen ge sitt medgivande, se 7 kap. 5 § ÄktB. En make får inte 

heller utan den andra makens samtycke pantsätta fast egendom som utgör 

makarnas gemensamma eller giftorättsgods. Försäljning av fast egendom som är 

den ena makens enskilda på grund av villkor vid gåva, arv eller testamente kräver 

dock inte samtycke från den andra maken. Enligt 7 kap. 9 § ÄktB kan en make 

vars make avhänt sig egendom utan samtycke och till nackdel för denne begära 

att domstolen förklarar att överlåtelsen är ogiltig och ska återgå.
25

  

 

Motsvarande bestämmelser gäller för sambor enligt sambolagen, se 23–25 §§ 

sambolagen. Samtycke krävs dock endast om egendomen är sambornas 

gemensamma bostad och omfattas av bodelning enligt 23 § 1 st. 1 p sambolagen. 

 

2.3.1.1 Parterna och deras underskrifter 

 

Både säljaren och köparen ska skriva under alla köpehandlingar. Parternas 

underskrifter motiverades bland annat med att det ur bevissynpunkt är önskvärt 

med underskrifter. Det kan dock invändas att en underskrift inte torde vara 

särskilt svår att förfalska, det finns exempelvis inget nationellt register med 

underskrifter som underskriften kan kontrolleras mot. Däremot kan underskriften 

även fylla en funktion för parterna som en bekräftelse på att förhandlingarna är 

                                                           
23

 Grauers, Fastighetsköp s. 45 f.  
24

 Jensen, Panträtt i fast egendom s. 50 f. 
25

 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva, s. 60 och Grauers, Fastighetsköp s. 35. 
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avslutade, samt en bevisfunktion om en senare tvist mellan parterna skulle 

uppstå. I en sådan tvist kan underskrifterna jämföras med parternas underskrifter 

i andra sammanhang och på så vis i viss mån kontrolleras. 

 

Tidigare var formkravet uppfyllt redan när säljaren skrev under köpehandlingen 

men numera krävs det även köparens underskrift för att kravet på underskrift ska 

vara uppfyllt. Om endast säljaren undertecknat köpehandlingen är avtalet inte 

bindande utan båda parterna kan frånträda avtalet. Om det är flera parter som 

säljer fastigheten är köpet giltigt först när samtliga parter undertecknat 

köpehandlingen. Det kan dock tänkas att det är ett giltigt andelsförvärv redan när 

någon av säljarna undertecknat köpehandlingen.
26

  

 

Om parterna använder sig av två köpehandlingar ska både köpekontraktet och 

köpebrevet undertecknas (formkravet måste uppfyllas för båda köpe-

handlingarna). I NJA 2009 N 33 konstaterades att en köpare som uppfyllt sina 

förpliktelser enligt avtalet kan framtvinga att även säljaren fullföljer sina 

förpliktelser enligt avtalet vid vite, vilket innebar att säljaren var skyldig att 

underteckna även köpebrevet. Om säljaren inte undertecknar köpebrevet kan inte 

köparen få full lagfart och inte heller få inteckning i fastigheten. Det har därför 

avgörande betydelse för köparen att även säljaren fullföljer sina förpliktelser. 

 

Om säljaren och köparen undertecknar köpehandlingen vid olika tillfällen 

inträder bundenhet när part får del av den även av motparten undertecknade 

köpehandlingen. Det är inte tillräckligt att den som senast undertecknade 

köpehandlingen informerar motparten om sin underskrift utan det krävs ett 

faktiskt överlämnande av originalhandlingen. Bundenhet kan även inträda när 

den undertecknade handlingen överlämnas till en från den senast undertecknande 

parten fristående person, som exempel en mäklare. Detta följer av NJA 2000 s. 

747 I och II samt NJA 2012 s. 1095 i vilka Högsta domstolen gett uttryck för att 

                                                           
26

 Prop. 1970:20 del b s. 126 f., Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 58 och Grauers, Fastighetsköp s. 

49. 
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det är en förutsättning för bundenhet att den som senast undertecknade 

köpehandlingen överlämnat den till motparten eller annan fristående person. 

 

Av NJA 2000 s. 747 I följer att ett överlämnande av köpehandlingen till en 

fastighetsmäklare uppfyller förutsättningarna för att köpehandlingen ska anses 

överlämnad till en fristående person. Detta beror bland annat på 

fastighetsmäklarens lagstadgade skyldighet att beakta båda parternas intresse 

samt förbud mot att agera som någon av parternas ombud. Högsta domstolen var 

dock inte eniga  utan två av justitieråden ansåg att det borde vara en förutsättning 

för att ett bindande avtal ska föreligga att motparten tagit del av den av båda 

parterna undertecknade köpehandlingen. Ett tredje justitieråd tillade för egen del 

att den först undertecknade parten borde vara bunden av köpehandlingen redan 

under den tid motparten tar del, undertecknar och lämnar tillbaka 

köpehandlingen. Samma justitieråd framförde en önskan om att lagstiftaren 

skulle se över principen för bundenhet. Vidare konstaterade Högsta domstolen i 

NJA 2000 s. 747 II att ena partens egna ombud inte kan anses vara en fristående 

person, vilket innebar att ett bindande avtal inte uppstått genom överlämnande 

till partens eget ombud.  

 

Högsta domstolen utvecklade sitt tidigare resonemang om bundenhet i NJA 2012 

s. 1095. Av domskälen framgår att bundenhet även uppstår om den av båda 

parterna undertecknade köpehandlingen ges in till inskrivningsmyndigheten i ett 

inskrivningsärende eller i fråga om överlåtelse av ett markområde till 

fastighetsbildningsmyndigheten för fastighetsbildning. Vidare framgår tre 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en köpehandling ska anses vara 

överlämnad till en fristående person (en annan fristående person än de som 

uttryckligen framgått i rättspraxis). För det första får den fristående personen 

inte, beträffande köpehandlingen, stå under den sist undertecknade partens 

instruktionsmakt. För det andra bör det av avtalet eller omständigheterna vid 

avtalets ingående framgå för den först undertecknande parten att ett utgivande av 

handlingen kan komma att ske till den fristående personen. För det tredje bör den 
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fristående personen ha en skyldighet att tillhandahålla handlingen så att den först 

undertecknande parten ensidigt kan vidta rättsliga dispositioner med stöd av 

avtalet. 

 

Det föreligger således en viss osäkerhet för den som först undertecknade 

köpehandlingen eftersom den inte kan vara helt säker på vid vilken tidpunkt den 

andra parten undertecknade köpehandlingen och bundenhet uppstod. Denna 

osäkerhet begränsas dock av att bundenhet kräver att köpehandlingen 

överlämnats till den som först undertecknade köpehandlingen eller till en 

fristående person. Att köpehandlingen överlämnats till en fristående person 

medför dock i praktiken ingen garanti för att den först undertecknade parten 

underrättas om att ett bindande köp uppstått. Även om osäkerheten kan begränsas 

måste tiden, inom vilken den som först undertecknade köpehandlingen inte vet 

om avtal har ingåtts eller inte, anses försätta motparten i ett oberättigat överläge. 

Detta överläge medför viss risk för manipulation och illojalt beteende.
27

  

 

Det är en grundläggande förutsättning att de som undertecknar köpehandlingen 

är behöriga. Om någon är ställföreträdare för annan fysisk eller juridisk person 

måste den ha behörighet vid undertecknandet. Om det inte föreligger behörighet 

vid undertecknandet är köpehandlingen inte bindande, oavsett om den är 

undertecknad. Om exempelvis en kommun genom sin fastighetsnämnd 

undertecknat en köpehandling kan det krävas kommunfullmäktiges godkännande 

för att fastighetsnämnden ska anses behörig. I dessa fall är varken köparen eller 

säljaren bunden förrän kommunfullmäktige godkänt köpet.
28

   

 

Av kravet på undertecknande följer att parterna därigenom finns angivna i 

köpehandlingen. En vedertagen uppfattning är dock att det till och med anses 

kunna uppställas krav på att köparens och säljarens namn i klartext ska framgå av 

köpehandlingen.
29

 Lantmäteriet, som är den myndighet som handlägger ansökan 

                                                           
27

 NJA 2012 s. 1095. 
28

 NJA 1998 s. 610 och Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 58 f. 
29

 Prop. 1970:20  del a s. 211 och Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 87.  
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om lagfart och som i regel svarar på allmänhetens frågor om fastighetsköp samt 

informerar om fastighetsköp i allmänhet, tycks däremot ha gjort en annan 

tolkning av kravet på undertecknande. Av Lantmäteriets instruktioner för 

fastighetsköp framgår att myndighetens tolkning av formkravet är att det är 

tillräckligt om köpehandlingen är underskriven av parterna, oavsett om köparens 

och säljarens namn i klartext framgår. Det innebär i praktiken att en 

köpehandling som inte uppfyller den tolkning av formkravet som tycks vara 

rådande kan ligga till grund för en ansökan om lagfart som beviljas. Det måste 

anses önskvärt att Lantmäteriets tolkning av formkravet motsvarar den tolkning 

som i övrigt tycks vara vedertagen, särskilt med beaktande av myndighetens 

styrande effekt genom information till allmänheten.
30

 

 

2.3.1.2 Skriftligt 

 

Kravet på skriftlighet innebär att det är köpehandlingen i original som ska skrivas 

under av båda parterna. Det är inte möjligt för den som först undertecknade 

köpehandlingen att skanna in avtalet och skicka det till motparten för underskrift. 

Det är inte heller möjligt att uppfylla formkravet genom att den ena parten först 

undertecknar köpehandlingen och den andra parten därefter undertecknar samma 

handling, men skannar in den undertecknade handlingen och skickar kopian till 

motparten.  

 

Kravet på skriftlighet syftar till att fungera som bevismedel om avtalets tillkomst 

och innehåll. Den skriftliga formen kan även antas syfta till att utesluta flyktiga 

former. Det underlättar för parterna i bevishänseende om avtalets innehåll finns 

dokumenterat i skriftlig form i jämförelse med att försöka bevisa något som 

avtalats muntligen. Kravet på skriftlighet måste därför anses uppfylla sitt syfte i 

praktiken. När kravet på skriftlighet infördes förekom inte elektroniska 

handlingar, och sådana övervägdes därför inte i samband med formkravets 
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 http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-

information/inskrivning_handledning.pdf. 
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införande. Det kan dock invändas att även elektroniska köpehandlingar i dag 

torde kunna fylla motsvarande funktion som kravet på skriftlig form, se 

utförligare diskussion i avsnitt 5.3.1.
31

  

 

2.3.1.3 Uppgift om köpeskillingen 

 

Köpeskillingen, det vill säga priset, ska framgå av köpehandlingen. Det är dock 

tillåtet att avtala om en annan köpeskilling i köpebrevet än den som har avtalats i 

köpekontraktet. Det är den i köpebrevet angivna köpeskillingen som utgör den 

slutgiltiga köpeskillingen.
32

 Att köpeskillingen angivits innebär inte att priset 

måste vara preciserat till ett visst belopp, även om ett preciserat belopp alltid 

uppfyller formkravet. Det är tillräckligt om priset anges på ett sådant sätt att det 

kan beräknas, exempelvis genom att ange pris per kvadratmeter. En förutsättning 

för att det ska vara tillräckligt att ange pris per kvadratmeter är dock att 

fastighetens yta framgår av köpehandlingen.  

 

Även om köpehandlingen är otydligt formulerad kan kravet på uppgift om 

köpeskillingen vara uppfyllt om priset kan fastställas genom tolkning av avtalet. 

Det innebär att det är tillräckligt om det av köpehandlingen framgår sådant som 

har betydelse för beräkning av priset.
33

 Om köpeskillingen däremot inte är 

tillräckligt tydligt formulerad blir hela köpet ogiltigt, som exempel en otydlig 

uppgift om tilläggsköpeskilling. För att undvika att hela köpet anses ogiltigt om 

tilläggsköpeskillingen inte kan formuleras tillräckligt tydligt kan parterna istället 

för att avtala om tillägget som en del av avtalet göra det till en ren 

sidoförpliktelse. Rena sidoförpliktelser påverkar inte fastighetsköpets giltighet. 

 

Eftersom det finns ett visst utrymme för parterna att inte uttryckligen ange 

köpskillingen torde det kunna föreligga en viss osäkerhet om ett bindande avtal 

                                                           
31

 NJA 2012 s. 1095.  
32

 NJA 1982 s. 691 och Grauers, Fastighetsköp s. 46 f. 
33

 Grauers, Fastighetsköp s. 46 f. och Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 90. 
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föreligger, denna osäkerhet kan dock begränsas av parterna genom att 

uttryckligen ange köpeskillingen. En illojal part skulle dock kunna utnyttja denna 

osäkerhet till sin fördel och genom en otydligt formulerad köpeskilling förbehålla 

sig rätten att försöka få köpet att återgå. 

 

Om det utöver fast egendom även ingår lös egendom i försäljningen är det 

möjligt att ange ett pris för all egendom. Det innebär i praktiken att det inte med 

säkerhet kan beräknas hur stor del av priset som avser fast egendom respektive 

lös egendom. Denna oklarhet är dock till nackdel för parterna eftersom 

stämpelskatt utgår på det pris som angivits i köpehandlingen, förutsatt att priset 

är högre än taxeringsvärdet. Parterna kan undvika stämpelskatt på egendomen  

som är lös genom att ange ett visst pris för fastigheten och ett visst pris för lös 

egendom, det vill säga ange de olika delposterna var för sig. På så vis kan 

parterna undvika stämpelskatt på den del av priset som avser lös egendom.
34

  

 

Tidigare medförde en oriktig uppgift om priset att avtalet blev ogiltigt. Numera 

är det tillräckligt att köpehandlingen upptar en uppgift om priset, oavsett om den 

är oriktig eller framstår som uppenbart för låg eller för hög. En 

sidoöverenskommelse om annat pris påverkar inte om formkravet uppfylls. En 

sådan överenskommelse är ogiltig och kan inte ens göras gällande mellan 

parterna, se 4 kap. 1 § 2 st. JB. En betalning i enlighet med en 

sidoöverenskommelse kan till och med krävas tillbaka, vilket innebär att både 

parterna och tredjeman kan förlita sig på köpehandlingens uppgift om priset. Om 

det däremot framgår av köpehandlingen att uppgiften om priset inte avser hela 

köpeskillingen alternativt att köpeskillingen inte anges uppfylls inte 

formkravet.
35

 Det angivna priset kan i särskilda fall jämkas om det med hänsyn 

till köpehandlingens innehåll och omständigheterna i övrigt är oskäligt att priset 

ska vara bindande, se 4 kap. 1 § 2 st. JB.  

 

                                                           
34

 Grauers, Fastighetsköp s. 47 och Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 90. 
35

 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 59 f. 
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2.3.1.4 Överlåtelseförklaring 

 

Syftet med överlåtelseförklaringen är att det ska klart framgå att köpehandlingen 

syftar till en övergång av äganderätten. Det är av stor betydelse för parterna, det 

allmänna och tredjeman att äganderättsövergången blir helt klarlagd. För parterna 

har det betydelse eftersom äganderätten till en fastighet medför skyldigheter och 

rättigheter, för det allmänna har det bland annat betydelse eftersom det är ägaren 

till en fastighet som ska betala skatt som är knuten till fastigheten och för 

tredjeman har det bland annat betydelse vid utlåning med fastigheten som 

säkerhet för lånet. Som exempel skulle en osäkerhet om äganderättsövergången 

kunna leda till att någon annan än ägaren intecknade fastigheten eller att någon 

felaktigt krävdes på skatt av det allmänna. Det är därför motiverat med ett krav 

på överlåtelseförklaring och att äganderättsövergången blir helt klarlagd, vilket 

det nuvarande formkravet måste anses leda till. 

 

Det avgörande för att kravet på överlåtelseförklaring ska vara uppfyllt är att det 

klart och tydligt framgår att säljaren avhänder sig äganderätten vid överlåtelsen. 

Den klassiska överlåtelseförklaringen brukar lyda ”försäljer och överlåter”, men 

även andra formuleringar uppfyller kravet på tydlighet. Utöver 

överlåtelseförklaringen har övriga omständigheter som framgår av 

köpehandlingen betydelse för om formkravet anses uppfyllt, som exempel i viss 

mån vad parterna benämnt köpehandlingen. Övriga omständigheter har dock inte 

var för sig avgörande betydelse utan en överlåtelseförklaring måste framgå av 

köpehandlingen.
36

 

 

I NJA 1995 s. 178 behandlades betydelsen av att parterna hade avtalat att 

”äganderätten skulle övergå först på tillträdesdagen”. Högsta domstolen 

konstaterade att uttrycket endast var till för att flytta den skatterättsliga 

tidpunkten för överlåtelsen, men att formuleringen saknade civilrättslig 

betydelse. Det är således inte möjligt för parterna att avtala om när äganderätten 
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 NJA 1984 s. 482.  
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ska övergå, utan äganderättsövergången inträder när parterna har ingått ett avtal 

som uppfyller formkravet.
37

  

 

En utfästelse om en framtida överlåtelse av fast egendom är således inte 

bindande eftersom fast egendom övergår genom köpehandlingen, det vill säga 

det är inte bindande att utfästa att en viss fastighet ska säljas om ett visst antal år. 

Om en sådan utfästelse hade varit bindande skulle formkravet urholkas. Syftet 

med att utfästelser om framtida överlåtelser inte är bindande är att sådana 

utfästelser, på grund av att de lägger band på ägarens handlingsfrihet, kan skapa 

osäkerhet i äganderätten med ogynnsamma verkningar bland annat för 

fastighetsomsättningen och kreditgivningen.
38

 

 

Däremot är en skriftlig utfästelse om att sälja lös egendom bindande, som 

exempel en framtida överlåtelse av en bostadsrätt. Det kan dock ifrågasättas 

varför en sådan utfästelse är bindande men inte en utfästelse om att sälja en 

fastighet, även om en bostadsrätt förvisso utgör lös egendom. Det finns ett flertal 

uppenbara likheter mellan fastigheter och bostadsrätter, som exempel att både 

fastigheter och bostadsrätter många gånger utgör någons privatbostad eller en 

lokal för ett företag.
39

 

 

Äganderätten till en fastighet övergår, som redan konstaterats, genom 

köpehandlingen.
40

 Däremot har även andra moment såsom tillträdet, lagfarten 

och den tjugoåriga hävden viss betydelse för äganderätten. Som exempel har den 

tjugo åriga hävden betydelse när någon fått lagfart på en fastighet som kommit ur 

den rätte ägarens hand. Någon som innehavt lagfart på fastigheten med 

äganderättsanspråk under tjugo år i följd, och utan att talan om bättre rätt har 

väckts, har på grund av hävd rätt till fastigheten, se 16 kap. 1 § JB.
41
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 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 60 och Grauers, Fastighetsköp s. 48. 
38

 NJA 1992 s. 66. 
39

 NJA 1977 s. 509, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726, NJA 1990 s. 18, NJA 1992 s. 66. 
40

 Jämför NJA 1995 s. 178. 
41

 SOU 2004:36 s. 217. 
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2.3.1.5 Uppgift om fastigheten 

 

Det följer av formkravet, närmare bestämt orden ”förklaring av säljaren att 

egendomen överlåtes på köparen”, att det ska framgå vilken fastighet som 

överlåtes med tillräckligt preciserad uppgift. Fastigheten kan lämpligen anges 

med sin registerbeteckning, det är dock inte uteslutet att fastigheten även kan 

anges på andra sätt. Om det inte är en hel fastighet utan endast en viss areal som 

säljs måste området anges med tillräcklig tydlighet, exempelvis i enlighet med en 

bifogad karta.
42

  

 

Lantmäteriet, som är den myndighet som handlägger ansökan om lagfart och som 

i regel svarar på allmänhetens frågor om fastighetsköp samt informerar om 

fastighetsköp i allmänhet, tycks däremot tolka formkravet som att 

registerbeteckningen alltid måste framgå av köpehandlingen. Av Lantmäteriets 

instruktioner för fastighetsköp framgår att myndighetens tolkning av formkravet 

är att registerbeteckning måste framgå av köpehandlingen. Det innebär förvisso 

ingen stor arbetsinsats av parterna att ange registerbeteckningen i 

köpehandlingen, men det kan ifrågasättas om Lantmäteriets tolkning motsvarar 

den tolkning som i övrigt tycks vara vedertagen. Vid köp av en del av en 

fastighet är det inte ens möjlighet att ange en registerbeteckning som avser endast 

den del av fastigheten som överlåts. Det kan ifrågasättas att Lantmäteriets krav 

på köpehandlingen är mer långtgående än nödvändigt, särskilt med beaktande av 

myndighetens styrande effekt genom information till allmänheten.
43
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 Victorin, Hager,  Allmän fastighetsrätt s. 88.  
43

 http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-

information/inskrivning_handledning.pdf. 
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2.4 Lagfart 

 

2.4.1 Allmänt 

 

Köparen av en fastighet är skyldig att inom tre månader efter köpet ansöka om 

lagfart hos inskrivningsmyndigheten, se 20 kap. 2 § JB. Enligt 19 kap. 3 § JB är 

det Lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet. Om lagfart inte söks inom den 

föreskrivna tiden får inskrivningsmyndigheten förelägga köparen att vid vite 

ansöka om lagfart, se 20 kap. 3 § JB. Ansökan om lagfart syftar till att köparen 

ska bli inskriven i fastighetsregistret som ägaren till fastigheten.  

 

Lagfarten medför betydelsefulla rättsverkningar för innehavaren, som exempel 

ska det förvärv för vilket inskrivning sökts först ha företräde vid 

dubbelöverlåtelse. Dessutom kan köparen inte få inteckning om inte full lagfart 

har beviljats. En lagfart är dock en formell registrering av ett fastighetsköp och 

en beviljad lagfart medför inte att ett ogiltigt fastighetsköp blir giltigt, se 19 kap. 

40 § JB. Lagfarten i sig har således i regel ingen materiell betydelse i 

förhållandet mellan parterna, det finns dock vissa undantag enligt 19 kap. 40 § 2 

st. JB. Som exempel om lagfart av misstag beviljas kan ett fastighetsköp bli 

giltigt enligt 13 § 2 st. lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva 

arrendestället.
44

 

 

Granskningen av ansökan är endast formell och kan jämföras med en rutinmässig 

kontroll. Om ansökan uppfyller kraven ska den beviljas, se 20 kap. JB. Om den 

inte uppfyller kraven ska den avvisas, avslås eller förklaras vilande. Ansökan ska 

exempelvis förklaras vilande om säljarens underskrift inte är styrkt av två vittnen 

eller om köpebrev inte har upprättats trots att köpekontraktet nämner köpebrev, 

se 20 kap. 7 § JB. Om ansökan förklaras vilande ska säljaren enligt 20 kap. 8 § 

JB föreläggas att inom viss tid väcka talan vid domstol om han eller hon anser att 
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köpet är ogiltigt. Om säljaren inte väcker talan inom den angivna tiden kan 

lagfart beviljas trots att handlingen inte är bevittnad.
45

  

 

Trots att det inte finns någon möjlighet att komplettera ansökan är ansökningar 

från både enskilda ingivare och yrkesmässiga ingivare ofta ofullständiga och 

måste avvisas.
46

 Efter att ansökan avvisats har den sökande möjlighet att skicka 

in en ny ansökan. Det leder till att Lantmäteriet hanterar onödigt många 

handlingar utöver den redan stora mängd ansökningar som uppfyller kraven för 

att ansökan ska behandlas. Det kan ifrågasättas varför ett sådant stort antal 

ansökningar är ofullständiga. Det torde kunna förklaras av att parterna anser att 

kraven på köpehandlingen och/eller ansökan om lagfart är otydliga eller svåra att 

uppfylla.  

 

Det förekommer även att någon annan än fastighetsägaren ansöker om lagfart, ett 

så kallat försök till lagfartskapning. Syftet med en sådan ansökan kan exempelvis 

vara att använda den kapade lagfarten som säkerhet för ett lån. Lantmäteriet har 

särskilda rutiner för att förhindra lagfartskapningar, bland annat underrättas den 

tidigare lagfarna ägaren när en ansökan om lagfart beviljas. Trots särskilda 

rutiner för att förhindra lagfartskapningar förekommer det fullbordade kapningar 

och för den som drabbas kan det innebära praktiska problem. Även om 

lagfartskapningar inte drabbar särskilt många måste det anses vara en brist i 

systemet att någon som inte förvärvat fastigheten beviljas lagfart. Som exempel 

torde lagfartskapningar helt kunna förhindras om den tidigare lagfarna ägaren 

underrättas innan en ansökan om lagfart beviljas. En sådan rutin skulle dock 

förlänga tiden innan en ansökan om lagfart kan beviljas, och eftersom 

lagfartskapningar i praktiken inte är särskilt omfattande kan en sådan rutin inte 

anses motiverad.
47
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 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 59 och Grauers, Fastighetsköp s. 312. 
46

  http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-

information/inskrivning_handledning.pdf.  
47

 http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Lagfartskapning/#faq:Hur-vanligt-ar-det-med-

lagfartskapningar. 

http://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-information/inskrivning_handledning.pdf
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2.4.2 Traditionell ansökan om lagfart 

 

Bestämmelser om inskrivning i fastighetsregistret finns bland annat i 19 kap. JB. 

Den som vill ansöka om lagfart ska göra det i pappersform, se 19 kap. 10 § JB. 

Ansökan ska bland annat innehålla sökandens personuppgifter och till ansökan 

ska köpehandlingen i original bifogas, se 19 kap. 10 § och 20 kap. 5 §, om två 

köpehandlingar har använts räcker det att bifoga köpebrevet.
48

 Vidare krävs det 

enligt 20 kap. 7  § p. 1 JB att säljarens underskrift är bevittnad för att ansökan ska 

beviljas omedelbart.
49

 Om säljaren företräds av en fullmäktig är det dennes 

namnteckning som ska vara bevittnad, däremot behöver inte fullmakten att 

företräda säljaren vara bevittnad.
50

 

 

2.4.3 Elektronisk ansökan om lagfart 

 

Sedan hösten 2012 kan professionella ingivare välja mellan att göra en ansökan i 

pappersform eller en elektronisk ansökan om lagfart, se 19 kap. 10 § JB och 3–3c 

§§ inskrivningsförordningen (2000:309). Av Lantmäteriets interna föreskrifter 

LMFS 2014:3 framgår att en elektronisk ansökan får ges in av fysisk eller 

juridisk person som står under Fastighetsmäklarinspektionens, 

Finansinspektionens, Sveriges Advokatsamfunds eller med dem jämförlig tillsyn 

och har ett gällande avtal om ingivande av en elektronisk ansökan i 

inskrivningsärenden. Vidare framgår det av Lantmäteriets avtal om elektronisk 

ansökan att anslutning till tjänsten förutsätter att ingivaren har ingivarnummer 

registrerat för sig hos Lantmäteriet. I övrigt gäller samma krav för en elektronisk 

ansökan som för en ansökan i pappersform, som exempel att överlåtarens 

underskrift ska vara bevittnad av två personer för att omedelbart beviljas.  
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 Om köpebrevet nämner köpeavtalet måste även detta bifogas. 
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 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 59.  
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 Cederlöf, 4 kap. Köp, byte och gåva s. 59. 
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2.5 Inteckning 

 

2.5.1 Allmänt 

 

En fastighetsägare som vill uppta ett lån med en fastighet som säkerhet kan 

ansöka om inskrivning hos inskrivningsmyndigheten. En sådan inskrivning kallas 

inteckning, se 6 kap. 1 § JB och 22 kap. 2 § JB. Av inskrivningen framgår det 

vilket belopp som inteckningen omfattar och vilket datum inskrivningen gjordes, 

inteckningen kan bara gälla en eller flera hela fastigheter.
51

 Mot varje inteckning 

svarar ett pantbrev som sedan används för att upplåta panträtt i fastigheten. 

 

Det är bara ägaren av en fastighet, den för vilken lagfart senast är sökt, som har 

rätt att få inteckning i fastigheten, se 6 kap. 1 § JB. För att få inteckning måste 

fastighetsägaren ansöka om inskrivning hos inskrivningsmyndigheten.
52

 När 

inskrivningsmyndigheten granskat ansökan ska den beviljas, vilandeförklaras, 

avvisas eller avslås. En ansökan ska bland annat avslås om beloppet inte angivits 

eller om det inte angivits vilken fastighet som avses, se 22 kap. 3 § JB. Om 

ansökan istället beviljas var huvudprincipen tidigare att inskrivning skedde i 

fastighetsboken, men genom den så kallade fastighetsdatareformen ersattes 

fastighetsboken successivt av inskrivning i ett elektroniskt inskrivningsregister, 

det så kallade fastighetsregistret, se 19 kap. 19 § JB.
53

  

 

Utöver inskrivningen ska inskrivningsmyndigheten utfärda ett bevis om 

inskrivningen av inteckningen, det vill säga ett pantbrev. Ett pantbrev har inte 

karaktären av ett skuldebrev utan det utgör endast säkerhet för den fordran som 

den kopplas samman med. Säkerheten uppkommer först när fastighetsägaren 

överlämnat pantbrevet som pant för en fordran, och upphör sedan när pantbrevet 

lämnats tillbaka. Ett datapantbrev anses överlämnat när borgenären, eller en 
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 Prop. 1993/94:197 s. 13. 
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 Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 188. 
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 Prop. 1991/92:110 s. 5.  
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företrädare för borgenären, registrerats som innehavare av pantbrevet i 

pantbrevsregistret. En förutsättning för att panträtt ska uppstå är dock att det även 

har upprättats ett pantavtal som innefattar en pantförskrivning av fastigheten.
54

 

 

Ett pantbrev kan antingen ges i pappersform eller genom registrering i 

pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister, så kallade 

datapantbrev. Möjligheten att välja mellan skriftliga pantbrev och datapantbrev 

infördes 1994.
55

  Numera är det övervägande ansökan om datapantbrev som ges 

in till inskrivningsmyndigheten, även om det fortfarande är möjligt att ansöka om 

ett skriftligt pantbrev. Ett pantbrev i pappersform kan exempelvis vara 

nödvändigt vid lån av en privatperson.  

 

Pantbrevssystemet består av ett handläggningssystem och ett pantbrevsregister. 

Registret är inte offentligt men fastighetsägaren kan begära registerutdrag om 

vilka datapantbrev som är registrerade på den egna fastigheten och vem som är 

innehavare av dessa. I systemet kan även skriftliga pantbrev konverteras till 

datapantbrev. Genom införandet av datapantbrev har förvaringskostnaderna 

minskat, säkerheten höjts betydligt och det har dessutom underlättat för kunder 

som använder systemet.
56

  

 

2.5.2 Traditionell ansökan om inteckning 

 

Bestämmelser om inteckning finns bland annat i 19 kap. JB. Den som vill ansöka 

om inteckning ska göra det i pappersform, se 19 kap. 10 § JB. En ansökan ska 

upprättas skriftligen av fastighetsägaren eller via någon annan, exempelvis en 

bank, och undertecknas av fastighetsägaren, se 22 kap. 2 § JB. Ansökan ska 

innehålla uppgift om vilket belopp inteckningen ska uppgå till, uppgift om vilken 

eller vilka fastigheter som avses och i regel måste originalhandlingar, exempelvis 

                                                           
54

 Victorin, Hager,  Allmän fastighetsrätt s. 188 ff. 
55

 Prop. 1993/94:197 s. 56. 
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 http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Hantera-pantbrev/Pantbrevssystemet/Saker-hantering-av-

pantbrev/.  
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köpehandlingen, bifogas till ansökan. Vidare ska vissa personuppgifter framgå av 

ansökan.
57

  

 

För att ett utfärdat pantbrev ska upphöra måste fastighetsägaren ansöka om 

dödning, se 22 kap. 10 § JB. Till ansökan måste även pantbrevet som avses 

bifogas, vilket vid ansökan om dödning av datapantbrev innebär att 

datapantbrevet på elektronisk väg görs tillgängligt för fastighetsinskrivningen. 

För dödning av förlorade handlingar finns särskilda regler.
58

  

 

2.5.3 Elektronisk ansökan om inteckning 

 

Professionella ingivare kan välja mellan att ge in en ansökan i pappersform eller 

en elektronisk ansökan om inteckning, se 19 kap. 10 § JB och 3a–3c §§ 

inskrivningsförordningen och avsnitt 2.4.3 vad som avses med en professionell 

ingivare. En elektronisk ansökan kan avse ett datapantbrev eller ett pantbrev i 

pappersform, även om det vanligaste är att en elektronisk ansökan avser ett 

datapantbrev. Vid en elektronisk ansökan gäller samma krav på ansökan som vid 

en ansökan i pappersform, se avsnitt 2.5.1. 

 

  

                                                           
57

 Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 188 ff. 
58

 Victorin, Hager, Allmän fastighetsrätt s. 206. 



38 
 

3 Den finska lagstiftningen 

  

3.1 Inledning 

 

Fastighetsrätten i Finland och i Sverige baserades länge på samma lagstiftning, 

närmare bestämt 1734 års lag. I Sverige ersattes jordabalken ur 1734 års lag på 

70-talet medan den ersattes i Finland så sent som på slutet av 90-talet. Även om 

Finland var senare med att ersätta 1734 års lag har finsk fastighetsrätt 

moderniserats mer än svensk fastighetsrätt på 2000-talet. Avsikten var inte att 

förändra det materiella innehållet i rätten, såsom formkravet, utan att införa 

elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband med fastighetsköpet. Som 

exempel elektronisk ansökan om lagfart och ansökan om inteckning, se 2 kap. 1 

§ 2 mom FJB.
59

  

 

Användningen av elektroniska fastighetsköp utesluter inte pappershandlingar 

utan parterna kan välja mellan att genomföra fastighetsköpet i pappersform eller 

elektroniskt. Eftersom det är möjligt att välja mellan köpehandlingar i 

pappersform och elektroniska köpehandlingar redogörs för båda alternativen i 

detta kapitel, även om tyngdpunkten senare i examensarbetet läggs vid det 

elektroniska fastighetsköpet. För att skapa bättre förståelse för det elektroniska 

fastighetsköpet redogörs inledningsvis för det elektroniska fastighets-

överlåtelsesystemet som utgör en förutsättning för flera elektroniska förfaranden. 

Redogörelsen fokuserar på det som är relevant för examensarbetet och utelämnar 

därför information om bland annat den avancerade tekniska konstruktionen. 
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 3.2 Det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet 

 

En grundläggande förutsättning för att genomföra ett elektroniskt fastighetsköp 

är att köpehandlingen upprättas i det rikstäckande fastighetsöverlåtelsesystemet, 

se 5 kap. 3 § FJB.
60

 Köpehandlingen upprättas genom en standardiserad 

elektronisk blankett som kan anpassas efter parternas önskemål, se 9 a kap. 4 § 

FJB. Blanketten gör parterna uppmärksamma på vilka villkor som enligt 

formkravet måste framgå av avtalet, och avtal som inte uppfyller formkravet 

godkänns i princip inte av systemet. Däremot begränsar inte blanketten 

avtalsfriheten eftersom parterna fritt kan ange innehållet i avtalsvillkoren.
61

  

 

Parterna kan även avtala om andra villkor än minimivillkoren enligt formkravet. 

Fastighetsöverlåtelsesystemet säkerställer således att avtalet har ett visst 

minimiinnehåll samtidigt som parterna har möjlighet att avtala om ett mer 

omfattande innehåll. Vidare har båda parterna rätt att granska aktuella uppgifter i 

systemet, såsom uppgifter om inteckningar och gravationer som hänför sig till 

fastigheten.
62

 

 

Systemet säkerställer även enligt tidigare uppgifter om lagfart att säljaren har rätt 

att överlåta fastigheten, se 9 a kap. 4 § FJB. Det är inte möjligt att upprätta en 

köpehandling om fastigheten tillhör någon annan än säljaren, om fastigheten är 

belagd med kvarstad, hör till ett konkursbo eller om det i registret finns uppgift 

om något annat konkurrerande förvärv. Om det inte är möjligt att använda 

systemet får parterna istället använda sig av köpehandlingar i pappersform.
63

 

 

Avsikten är att det även ska bli möjligt att betala köpeskillingen elektroniskt i 

samband med fastighetsköpet, se 9 a kap. 7 § FJB, samt överlåtelseskatt och 

ärendehanteringsavgifter. Än så länge är det dock inte möjligt att betala 
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köpeskillingen, överlåtelseskatten eller ärendehanteringsavgifter elektroniskt, 

men när det möjliggörs kommer förfarandet förenklas ytterligare. Tillsvidare 

måste parterna betala köpeskillingen, överlåtelseskatten och ärendehanterings-

avgifter utanför systemet genom att exempelvis använda sig av bankernas 

elektroniska tjänster. Att inte bara köpet utan även närliggande åtgärder ska 

kunna genomföras elektroniskt syftar till att främja elektronisk handel.
64

  

 

Det är vanligt att det utöver parterna vid ett fastighetsköp även deltar företrädare 

för parternas banker. Företrädarna deltar för att bevaka att säkerheterna i 

fastigheten överlåts. Först efter att köparen har betalat köpeskillingen och 

säljarens skuld har blivit betald överlämnar säljarens borgenärer pantbreven till 

köparen eller till köparens bank. I bankernas praxis har det utvecklats ett 

förfarande med en så kallad förbindelse om överlåtelse. Förbindelsen innebär att 

säljarens borgenärer på förhand förbinder sig att överlåta säkerheterna om vissa 

betalningsvillkor uppfylls. Denna förbindelse kan enligt det elektroniska 

överlåtelsesystemet ges elektroniskt. Även andra åtgärder, som exempel ansökan 

om lagfart och ansökan om inteckning, kan ges elektroniskt med stöd av 

systemet. Dessa åtgärder behandlas utförligare i avsnitten som följer i detta 

kapitel.
65

 

 

3.3 Formkravets utveckling 

 

3.3.1 Rättshistoria 

 

Fastighetsköp har sedan länge varit en formbunden rättshandling. När Sverige 

och Finland under 1700-talet fortfarande var samma land infördes 1734 års lag 

med bestämmelser om fast egendom. Som konstaterats under avsnitt 2.3.1 var 

bestämmelserna om köp av fast egendom i allmänhet striktare. Det uppställdes 

högre krav för att uppnå ett giltigt köp av fast egendom i jämförelse med köp av 
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lös egendom, trots att dessa köp i praktiken kunde omfatta lika stora värden. 

Formkravet var relativt bestående under tidens gång och formkravet enligt 1734 

års lag tillämpades i sin ursprungliga ordalydelse till år 1933.  

 

För att uppnå ett giltigt köp av fast egendom enligt 1 kap. 2 § 1734 års lag 

krävdes ett skriftligt avtal som innehöll de villkor vilka köpet grundades på, 

underskrift, samt att avtalet bevittnades av två vittnen. Kravet på skriftlig form 

gällde i princip avtalet i dess helhet, alltså även köpevillkoren. Endast några 

mindre ändringar har gjorts sedan bestämmelsernas tillkomst, exempelvis 

ändrades kravet på vittnena så att det ena av vittnena skulle vara ett så kallat 

offentligt köpvittne på 1930-talet.
66

 Därutöver växte det fram ett krav i praxis om 

att parterna skulle närvara samtidigt, vilket ledde till lagstiftning genom 1995 års 

jordabalk. 

 

1734 års lag ersattes i delar med 1995 års jordabalk. Den nya jordabalken, som 

trädde i kraft år 1997, utformades bland annat med hänsyn till de erfarenheter 

som observerats när Sverige införde 1970 års jordabalk.. Enligt 1995 års 

jordabalk krävdes att köpeavtalet var skriftligt och undertecknat av båda parterna. 

Vidare krävdes att det av köpehandlingen framgick en överlåtelseförklaring, 

uppgift om fastigheten, uppgift om parterna och uppgift om köpeskillingen. 

Därutöver skulle köpehandlingen bevittnas av ett offentligt köpvittne, se 2 kap. 1 

§ FJB. Det krävdes således inte längre att köpehandlingen bevittnades av två 

vittnen utan det räckte med det offentliga köpvittnet.
67

 

 

Mindre än tio år efter 1995 års jordabalk inleddes arbetet med ännu en 

modernisering av bestämmelserna om fastighetsköp, närmare bestämt arbetet 

som ledde till proposition RP 146/2010 rd om införandet av elektroniska 

fastighetsköp. På grund av bland annat arbetet med att upprätta ett elektroniskt 
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fastighetsöverlåtelsesystem dröjde det till november 2013 innan reformen och 

lagen trädde i kraft i praktiken. Moderniseringen syftade inte till att ändra 

formkravet i praktiken, men ledde till att vittneskravet vid elektroniska 

fastighetsköp slopades och att kravet på skriftlighet fick en annan innebörd. Den 

fulla innebörden av moderniseringen utvecklas senare i detta kapitel.
68

   

 

3.3.2 Formkravet 

 

Bestämmelser om fastighetsköp finns huvudsakligen i den finska jordabalken. 

Enligt 2 kap. 1 § FJB måste vissa formkrav vara uppfyllda för att ett avtal om 

fastighetsköp ska vara bindande. Bortsett från kravet på köpvittne är det samma 

formkrav som gäller för ett fastighetsköp i pappersform som för ett elektroniskt 

fastighetsköp, även om formkravets innebörd till viss del skiljer sig åt beroende 

på formen för överlåtelsen, se 2 kap. 1 § FJB.
69

 

 

Gemensamt för båda typerna av överlåtelser är att köpehandlingen ska 

undertecknas av parterna, se 2 kap. 1 § 1 mom. FJB. För ett köp i pappersform 

innebär kravet på undertecknande och kravet på skriftlighet att det är 

köpehandlingen i original som ska skrivas under av båda parterna och köpvittnet, 

och med köpehandlingen i original avses en köpehandling i pappersform.
70

  

 

För ett elektroniskt fastighetsköp uppfylls kravet på underskrift genom att 

köpehandlingen skrivs under eller godkänns av parterna i 

fastighetsöverlåtelsesystemet. Vid inloggningen i systemet krävs dock att 

parterna identifieras med så kallade starka identifieringsmetoder, dessutom 

identifieras parterna på nytt när de godkänner (skriver under) en elektronisk 

köpehandling i systemet, se 9 a kap. FJB. Identifieringen säkras även genom att 
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de uppgifter som antecknats i köpehandlingen kontrolleras och kompletteras 

utifrån sådana identifierings- och kontaktuppgifter om parterna som finns 

tillgängliga i elektronisk form, se 9 a kap. 4 § FJB. Uppgifterna kontrolleras och 

kompletteras bland annat med stöd av uppgifter i lagfarts- och 

inteckningsregistret, fastighetsregistret, befolkningsdatasystemet och företags- 

och organisationssystemet.
71

 

 

Vidare ska det av köpehandlingen framgå en överlåtelseförklaring, uppgift om 

den fastighet som överlåts, vilka parterna är och uppgift om köpeskillingen och 

annat vederlag, se 2 kap. 1 § 3 mom. FJB. Köpeskillingen behöver inte anges till 

ett bestämt belopp utan det är tillräckligt om den kan räknas ut med stöd av 

exempelvis kvadratmeterpriset. Dessa formkrav har samma innebörd oavsett 

köpets form.
72

  

 

För ett fastighetsköp i pappersform krävs det även att ett offentligt köpvittne i 

närvaro av alla parter kontrollerar att köpehandlingen upprättats i enlighet med 

jordabalkens formkrav, se 2 kap. 1 § FJB. Köpvittnets funktion är framför allt att 

fungera som ett tillförlitligt vittne vid köpet genom att granska undertecknarnas 

identitet, bekräfta tidpunkten för köpehandlingens tillkomst och bevara 

köpehandlingen. Om köpehandlingen uppfyller formkravet ska köpvittnet 

bestyrka köpehandlingen med sin namnteckning. Dessutom ska köpvittnet 

skanna in köpehandlingen i original och skicka den till inskrivningsmyndigheten 

i elektronisk form.
73

 

 

Utöver minimikraven enligt formkravet kan parterna i stort sett komma överens 

om övriga villkor utan formkrav. Avtalsvillkor som inverkar på överföringen av 

äganderätten till fastigheten eller äganderättens bestånd är dock endast giltiga om 

de avtalats i köpehandlingen, vilket kan jämföras med de svenska 
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bestämmelserna om att villkor om köpets fullbordan eller bestånd måste tas in i 

köpehandlingen.
74

  

 

Om formkravet inte är uppfyllt avtalet inte bindande, se 2 kap. 1 § 4 mom. FJB. 

Det innebär att ingen av parterna kan framställa några krav om köpehandlingen 

inte uppfyller formkravet.
75

 Till skillnad mot vad som gäller enligt de svenska 

bestämmelserna kan däremot ett formfel korrigeras senare, se 13 kap. 1 § FJB. 

Som exempel kan formfelet korrigeras genom att lagfart meddelas.
76

  

 

3.4 Lagfart 

 

3.4.1 Allmänt 

 

Enligt 11 kap. 1 § FJB måste köparen av en fastighet ansöka om lagfart inom en 

viss utsatt tid, som vanligen är sex månader från upprättandet av köpehandlingen. 

Ansökan om lagfart syftar till att den nya legala ägaren av fastigheten ska bli 

inskriven som ägare till fastigheten. Genom att förvärvet beviljas lagfart skrivs 

äganderätten till en fastighet in i lagfarts- och inteckningsregistret, vilket har 

betydande rättsverkningar för köparen. Efter att ansökan om lagfart blivit 

anhängig kan säljaren inte längre utföra nya rättshandlingar som avser 

fastigheten och som kan belasta fastigheten till köparens nackdel.  

 

En lagfart, som nämnts i föregående avsnitt, kan korrigera ett tidigare formfel 

och resultera i att ett ogiltigt köp blir giltigt, 13 kap. 1 § FJB. I praktiken är det 

dock sällsynt att ett ogiltigt fastighetsköp beviljas lagfart eftersom 

inskrivningsmyndigheten ska kontrollera köpehandlingens form och lagfart ska 

inte beviljas om handlingen belastas av formfel.
77
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3.4.2 Traditionell ansökan om lagfart 

 

En ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande, se 6 kap. 1 § 

FJB. Av ansökan ska det bland annat framgå personuppgifter och vilken fastighet 

som ansökan avser, se 6 kap. 1 § FJB. Däremot behöver inte köpehandlingen 

bifogas av den sökande utan det är köpvittnets uppgift att skanna in handlingen i 

original och skicka den till inskrivningsmyndigheten i elektronisk form. Ansökan 

ska lämnas in personligen, genom ombud eller per post, 6 kap. 2 § FJB.
78

  

 

3.4.3 Elektronisk ansökan om lagfart 

 

En elektronisk ansökan kan göras på två olika sätt. För det första kan en 

pappersansökan fyllas i, undertecknas, skannas och sedan skickas in till 

inskrivningsmyndigheten elektroniskt. För det andra blir en ansökan om lagfart 

automatiskt anhängiggjord efter ett elektroniskt fastighetsköp, se 9 a kap. 12 § 

FJB. De uppgifter som sparats i den elektroniska köpehandlingen överförs 

automatiskt till en ansökan om lagfart. Den elektroniska ansökan sänds sedan 

automatiskt från fastighetsöverlåtelsesystemet till inskrivningsmyndigheten och 

ersätter en ansökan om lagfart i pappersform.
79

 

 

Eftersom ansökan skickas automatiskt behöver parterna i normala fall inte 

personligen kontakta någon myndighet. En ansökan begränsas inte heller av 

myndighetens tjänstetid eller arbetsbelastning. Det minskar dock inte 

inskrivningsmyndighetens granskningsskyldighet på vilket sätt en ansökan om 

lagfart blir anhängigt, inskrivningsmyndigheten ska kontrollera lagligheten i ett 

elektroniskt fastighetsköp på samma sätt som lagligheten i ett fastighetsköp i 

pappersform. 
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Inskrivningsmyndighetens arbetsbelastning minskar däremot om granskningen 

baseras på en elektronisk köpehandling. Eftersom elektroniska köpehandlingar 

endast kan upprättas om de uppfyller formkravet kan i regel inga brister föreligga 

i köpehandlingen som ligger till grund för ansökan om lagfart, det är därför 

sannolikt att ansökan om lagfart beviljas. Dessutom utförs vissa granskningar, 

som i regel utförs av inskrivningsmyndigheten, av fastighetsöverlåtelsesystemet, 

vilket leder till att inskrivningsmyndighetens arbete minskar. Som exempel 

granskar systemet parternas rättshandlingsförmåga och namnteckningar. En 

elektronisk ansökan riskerar inte heller att avvisas på grund av att själva ansökan 

inte uppfyller kraven då den upprättas utan mänsklig inblandning, vilket utesluter 

att den mänskliga faktorn leder till en ofullständig ansökan. En ansökan kan som 

exempel vara ofullständig för att det saknas någon handling som ska bifogas.
80

  

 

Eftersom ansökan om lagfart för ett elektroniskt fastighetsköp blir anhängiggjort 

omedelbart inträder följderna av en ansökan om lagfart tidigare än vid en 

ansökan om lagfart i papppersform. Det är exempelvis inte möjligt för säljaren att 

försöka överlåta fastigheten igen när ett bindande köp har ingåtts eftersom 

ansökan om lagfart blir anhängiggjort direkt i samband med köpet.
81

   

 

3.5  Inteckning 

 

3.5.1 Allmänt 

 

För att få en inteckning i fastigheten måste ägaren ansöka hos 

inskrivningsmyndigheten. Mot varje inteckning svarar ett pantbrev i pappersform 

eller ett elektroniskt pantbrev, se 6 kap. 2 § och 16 kap. 5 § FJB. Pantbrevet i sig 

medför inga rättigheter för innehavaren utan det är en förutsättning att 

fastighetsägaren gett en pantsättningsförbindelse och att borgenären har en 
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fordran som omfattas av pantsättningsförbindelsen. Det finns inga formkrav för 

pantsättningsavtal mellan borgenären och pantsättaren.
82

 

 

Ett pantbrev i pappersform uppstår genom inskrivningar av inteckningen i 

lagfarts- och inteckningsregistret, samt att ett pantbrev i pappersform upprättas 

och överlämnas till den sökande. Även ett elektroniskt pantbrev uppstår genom 

inskrivningar i lagfarts- och inteckningsregistret. Det består av en inskrivning 

med uppgift om att inget skriftligt pantbrev har getts om inteckningen och av en 

inskrivning med uppgift om i vems namn pantbrevet senast har skrivits in. Sedan 

antecknas en inskrivning av mottagaren av det elektroniska pantbrevet.  En sådan 

anteckning har samma juridiska innebörd som att ett skriftligt pantbrev överlåts. 

När elektroniska pantbrev används förenklar det förfarandet vid ändring av en 

inteckning eftersom pantbreven inte behöver sändas till inskrivnings-

myndigheten.
83

  

 

3.5.2 Traditionell ansökan om inteckning 

 

En ansökan om inteckning kan enligt 16 kap. 4 § FJB göras skriftligen, även om 

ansökan avser ett elektroniskt pantbrev, se 16 kap. 5 § FJB. Av ansökan ska 

bland annat personuppgifter och vilken fastighet som avses framgå, se 6 kap. 1 § 

FJB. Vidare ska det framgå om ansökan avser ett elektroniskt eller skriftligt 

pantbrev. Ansökan ska lämnas in till inskrivningsmyndigheten per post, genom 

ombud eller personligen, se 6 kap. 2 § FJB.  

 

3.5.3 Elektronisk ansökan om inteckning 

 

En elektronisk ansökan om inteckning kan göras på två olika sätt, oavsett om det 

är ett elektroniskt fastighetsköp eller ett fastighetsköp i pappersform som ligger 

till grund för ansökan, se 9 a kap. 16 § FJB. För det första kan en pappersansökan 
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fyllas i, undertecknas, skannas och sedan skickas in till inskrivningsmyndigheten 

elektroniskt. För det andra kan en ansökan upprättas genom en elektronisk 

blankett i inteckningssystemet. Den elektroniska blanketten fylls i och 

kontrolleras med utnyttjande av uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret.
84

 

Vidare kan uppgifter som sparats i en elektronisk köpehandling överföras direkt 

till inteckningsregistret eftersom ärendehanteringssystemet finns i anslutning till 

lagfarts- och inteckningsregistret. 

 

En elektronisk ansökan minskar risken att en annan inteckningsansökan får 

företräde eller att exempelvis utmätning av fastigheten förhindrar att 

inteckningen fastställs. Detta beror på att en elektronisk ansökan blir anhängig 

omedelbart, medan handläggningstiden för en ansökan i pappersform är längre. 

Det finns därför en större risk för en ansökan i pappersform, än för en elektronisk 

ansökan, att en annan ansökan får företräde.
85
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4 Komparativ analys 

 

4.1 Komparativ utblick 

 

Även andra länder har gått i samma riktning som Finland, exempelvis 

Storbritannien. Storbritannien tog 2009 i bruk ett system för elektroniska 

inteckningar (e-charges), och i 2011 tog de i bruk ett system för elektronisk 

fastighetsöverlåtelse (e-transfers). Danmark införde 2009 ett helt elektroniskt 

förfarande för inskrivningsansökningar. Vidare införde Norge 2007 ett 

elektroniskt ansökningsförfarande för inskrivningsansökningar.
86

 

 

4.2 Sveriges respektive Finlands bestämmelser om fastighetsköp 

 

4.2.1 Formkravet 

 

Det svenska respektive finska formkravet för fastighetsköp motsvarar varandra i 

flera avseenden, bestämmelserna är inte bara lika till sin utformning utan även i 

tillämpningen. Det kan förklaras av att både det svenska och finska formkravet 

vuxit fram från samma lagstiftning, det vill säga jordabalken ur 1734 års lag som 

infördes när Sverige och Finland var samma land. Vidare har Sverige och 

Finland en liknande historia och en juridiskt nära fastighetsrätt. Även det finska 

samhället och den finska civilrätten är i flera avseende jämförbara med svenska 

förhållanden. Dessutom framgår av de finska förarbetena att de inspirerades av 

de svenska bestämmelserna om fastighetsköp när 1995 års jordabalk infördes i 

Finland.  

 

Både det svenska och det finska formkravet förutsätter skriftlig form och 

undertecknande av parterna, se 4 kap. 1 § JB och 2 kap. § 1 FJB. Vad som krävs 
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för att uppfylla kravet på skriftlig form och undertecknande av parterna är 

detsamma för fastighetsköp i Sverige som för fastighetsköp i pappersform i 

Finland, undertecknande av en köpehandling i pappersform. Däremot uppfylls 

kravet på underskrift för elektroniska fastighetsköp i Finland genom att 

köpehandlingen skrivs under (godkänns) av parterna i fastighetsöverlåtelse-

systemet istället för en traditionell underskrift. Det är inte heller en köpehandling 

i pappersform som skrivs under utan en elektronisk köpehandling. 

 

Vidare krävs det enligt formkravet i både Sverige och i Finland att det av 

köpehandlingen framgår uppgift om köpeskillingen, uppgift om fastigheten och 

en överlåtelseförklaring, se 4 kap. 1 § JB och 2 kap. § 1 FJB. Den enda 

skillnaden beroende på köpets form är att uppgifterna framgår av en 

köpehandling i pappersform respektive en elektronisk köpehandling. I övrigt har 

kravet om att vissa uppgifter ska framgå av köpehandlingen samma betydelse i 

Sverige och i Finland, som exempel att det inte krävs att köpeskillingen 

uttryckligen anges utan att det är tillräckligt med att kvadratmeterpriset framgår. 

 

Det finska formkravet för fastighetsköp i pappersform kräver utöver de krav som 

är gemensamma för Sverige och Finland att ett offentligt köpvittne i närvaro av 

parterna kontrollerar att köpehandlingen upprättats i enlighet med jordabalkens 

formkrav, se 2 kap. 1 § FJB. Ett liknande krav övervägdes även i Sverige men 

avfärdades i samband med införandet av 1970 års jordbalk.
87

  

 

Kravet på ett offentligt köpvittne kan jämföras med det nuvarande svenska kravet 

om att säljarens underskrift ska vara bevittnad för att lagfart ska beviljas 

omedelbart. Skillnaden är dock att närvaron av ett finskt köpvittne är en 

förutsättning för ett giltigt köp, medan det svenska kravet på att säljarens 

underskrift ska vara bevittnad inte påverkar köpets giltighet. Det finska 

formkravet för ett giltigt fastighetsköp i pappersform kan därför sägas uppställa 
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fler krav än det svenska formkravet. Däremot förutsätter inte det finska 

formkravet för elektroniska fastighetsköp närvaron av ett offentligt köpvittne. 

 

4.2.2 Lagfart 

 

Trots att lagfartsregistret i Sverige är i elektronisk form måste ansökan om lagfart 

ges in i pappersform, bortsett från professionella ingivare som har möjlighet att 

ge in ansökan elektroniskt, se 19 kap. 10 § JB. Utöver ansökningshandlingen ska 

enligt 20 kap. 5 § JB köpehandlingen i original bifogas ansökan. Det innebär att 

det är flera handlingar som ska ges in i pappersform. 

 

Det svenska kravet på ansökan i pappersform kan jämföras med möjligheten i 

Finland att välja mellan en elektronisk ansökan och en ansökan i pappersform. 

När en elektronisk ansökan upprättas automatiskt behöver köparen varken fylla i 

uppgifter manuellt eller bifoga några handlingar. En sådan ansökan är smidigare 

än en ansökan i pappersform och riskerar inte att innehålla några brister och av 

den anledningen avvisas, och senare skickas in igen. Även en elektronisk 

ansökan om lagfart som inte upprättas automatiskt måste anses smidigare 

eftersom köparen inte behöver hantera handlingar i pappersform. I vart fall måste 

möjligheten att välja mellan en elektronisk ansökan och en ansökan i 

pappersform göra ansökningsförfarandet smidigare för köparen.  

 

Om köparen väljer att ansöka i pappersform är ansökningsförfarandet likt det 

svenska förfarandet, däremot behöver inte köpehandlingen bifogas till ansökan 

utan den skickas in av det offentliga köpvittnet. Inskrivningsmyndigheten måste 

dock granska ansökan på samma sätt oavsett ansökans form både i Sverige och i 

Finland, även om inskrivningsmyndigheten i Finlands arbetsbelastning minskar 

om ansökan skickats genom fastighetsöverlåtelsesystemet. Detta beror på att 

systemet redan utfört vissa av inskrivningsmyndighetens granskningar, som 

exempel att kontrollera parternas identitet.  
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En avgörande skillnad mellan lagfartens betydelse i Sverige och i Finland är att 

en beviljad lagfart i Sverige i regel inte påverkar köpets giltighet, medan en 

beviljad lagfart i Finland medför att även ett tidigare ogiltigt fastighetsköp blir 

giltigt. Lagfarten har således en mer långtgående betydelse i Finland än i Sverige, 

trots detta är det genom möjligheten att välja mellan att ansöka i pappersform 

eller ansöka elektroniskt enklare att ansöka om lagfart i Finland. Därmed inte 

sagt att det är enklare att få ansökan om lagfart beviljad i Finland. 

 

4.2.3 Inteckning 

 

I Sverige är inteckningsregistret visserligen i elektronisk form, och vid 

inteckningsförfarandet kan professionella ingivare ge in ansökan elektroniskt. 

Det är dock inte möjligt, bortsett från professionella ingivare, att ge in ansökan 

om inteckning elektroniskt. Ansökan måste ges in i pappersform, trots att det 

numera utfärdas bevis för inteckningen genom pantbrev i pappersform eller 

datapantbrev. I Finland får däremot köparen välja mellan att ge in ansökan i 

pappersform eller elektroniskt. Dessutom finns det två olika sätt att ge in en 

elektronisk ansökan, genom att elektroniskt skicka in en skannad och 

underskriven ansökan eller genom att använda en elektronisk blankett i 

inteckningssystemet. Den finska lagstiftningen erbjuder alltså fler valmöjligheter 

för den sökande än den svenska lagstiftningen. 
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4.3 Syfte och ändamål med bestämmelserna om fastighetsköp 

 

4.3.1 Formkravet 

 

4.3.1.1 Allmänt 

 

När 1970 års jordabalk infördes i Sverige var avsikten att utforma formkravet så 

att omsättningen av fast egendom inte tyngdes i onödan. Av förarbetena framgår 

att departementschefen betonade att flera av de skäl som tidigare motiverat 

formkravet inte längre kunde ges avgörande betydelse. De samlade skälen för 

formkravet ansågs dock väga tyngre än inskränkningarna i möjligheten att 

omsätta fastigheter och slutsatsen var att fastighetsköp skulle fortsätta att 

omfattas av ett formkrav. Formkravet skulle dock inte onödigt tynga 

omsättningen av fastigheter utan varje del av formkravet skulle noga vägas mot 

besväret att upprätthålla formkravet.
88

 Även av förarbetena till den finska 

jordabalken framgår att fastighetsköp i minsta möjligaste mån ska begränsas av 

formkravet.
89

 Det övergripande ändamålet i både Sverige och Finland tycks ha 

varit att uppnå trygghet i fastighetsomsättningen utan att onödigt tynga 

omsättningen av fastigheter, det vill säga en avvägningen mellan 

omsättningsintresset och olika skyddsintressen. 

 

Av de svenska förarbetena framgår att departementschefen påpekade att motiven 

för formkravet uppenbarligen grundades på tanken att fast egendom utgör ett 

särskilt viktigt förmögenhetsobjekt. Departementschefen betonade att en sådan 

uppfattning inte var helt förenlig med ett modernt betraktelsesätt och att det 

kunde ifrågasättas om handeln med fastigheter så markant skiljer sig från övrig 

omsättning. Många mer värdefulla och komplicerade objekt som utgör lös 

egendom kan omsättas formlöst.
90

  

                                                           
88

 Prop. 1970:20 del b s. 122 f.  
89

 RP 120/1994 rd s. 21. 
90

 Prop. 1970:20 del b s. 122 f. 



54 
 

Fast egendom ansågs inte längre omfatta samma ekonomiska värde som tidigare 

och det gick inte att bortse från att tillgångar av lös egendom kunde omsättas 

formlöst. Trots att fast egendom inte längre ansågs skilja sig markant från övrig 

omsättning ansåg departementschefen att det fanns skäl som motiverade att fast 

egendom skulle fortsätta att omfattas av ett formkrav.
91

 Bland annat att fast 

egendom var ett särskilt viktigt egendomsslag, en fastighet utgör i regel någons 

privatbostad eller en lokal för ett företag.
92

  

 

Av förarbetena till den svenska jordabalken framgår att flera skäl motiverade 

formkravet, var för sig hade de inte avgörande betydelse men tillsammans 

motiverade de ett formkrav. För att underlätta förståelsen kan skälen delas in i tre 

”grupper”. Den första gruppen avser skäl som hänför sig till formkravets 

funktion att förtydliga parternas avtalsförhållande och säkra bevisning. 

Formkravet ansågs hjälpa till att klarlägga äganderättsövergången vilket 

tillgodoser parternas, det allmännas och tredjemans intresse av tydliga 

äganderättsförhållanden. Vidare ansågs formkravet ha en funktion som 

bevismedel om avtalets tillkomst och innehåll (en funktion som lagberedningen 

ansåg som ett av formkravets viktigaste ändamål). Formkravet ansågs leda till att 

i vart fall vissa av villkoren fick en klar utformning.
93

  

 

Den andra gruppen avser skäl som hänför sig till formkravets funktion att 

förhindra förhastade fastighetsköp och till att skydda parterna. Formkravet 

ansågs leda till ett visst övervägande av parterna och utgöra ett skydd mot 

förhastade köp i allmänhet, och i synnerhet från säljarens sida. Syftet är att 

parterna inte ska förhasta sig eller lova något de inte kan hålla i samband med ett 

fastighetsköp utan att parterna ska ges möjlighet till eftertanke. Genom att tvinga 

parterna att komma överens om vissa villkor och upprätta en köpehandling 

skyddas parterna i viss mån mot att ta ett förhastat och oöverlagt beslut.
94
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Den tredje gruppen avser skäl som hänför sig till köpehandlingens samband med 

lagfarten och syftar till att tillgodose det allmännas intresse, parternas intresse 

och tredjemans intresse. Formkravet ansågs möjliggöra att köpehandlingen kan 

ligga till grund för lagfart eftersom lagfartsinstitutet förutsätter att 

köpehandlingen tillkommit i viss form. Genom att köpehandlingen ligger till 

grund för lagfart har det allmänna möjlighet att kontrollera och dokumentera 

fastighetsrättsliga ägandeförhållanden, vilket även är av intresse för parterna. 

Systemet med lagfart och fastighetsregister leder även till att tredjeman kan 

kontrollera vem som är lagfaren ägare till en fastighet. Som exempel kan det ha 

betydelse vid utlåning. Vidare syftade formkravet till att undvika skenavtal, 

tvång och förfalskning för att undvika att ansökan om lagfart grundades på en 

oriktig köpehandling.
95

  

 

Det bör anmärkas att den första och den andra gruppen av skäl inte bara är av 

intresse för fastighetsköp utan är av intresse för alla typer av köp. Den tredje 

gruppen av skäl måste däremot anses specifika för fastighetsköp eftersom de 

hänför sig till lagfarten, vilken är unik för fastighetsköp. Även om argumenten i 

sig är välgrundande kan lös egendom som kan vara av större ekonomiskt värde 

än fast egendom överlåtas formlöst, som exempel överlåtelse av ett företag. Det 

måste anses viktigt att klarlägga villkoren även för en överlåtelse av ett företag 

och att företag inte överlåts utan eftertanke.  

 

Det kan dock invändas att vissa överlåtelser av lös egendom omfattas av 

formkrav. Överlåtelse av en bostadsrätt omfattas av ett formkrav som motsvarar 

formkravet för överlåtelse av en fastighet, se 6 kap. 4 § BRL och 4 kap. 1 § JB. 

Fastigheter och bostadsrätter kan dock anses särskilja sig från annan lös egendom 

på grund av dess karaktär som privatbostad eller lokal för ett företag, det är dock 

långt från alla fastigheter och bostadsrätter som utgör privatbostäder eller lokaler 

för företag. Som exempel kan de istället utgöra en fritidsbostad. 
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Av förarbetena till 1995 års jordabalk i Finland kan motsvarande syften och 

ändamål som de som framgår av de svenska förarbetena utläsas, som exempel att 

formkravet leder till klarhet och offentlighet i ägarförhållandena och att kravet på 

skriftlighet och underskrift syftar till att säkerställa att köp uppstår och att 

villkoren i köpehandlingen är klara och bevisliga. Det är således inte bara 

utformningen av formkravet som är liknande i Sverige och i Finland utan även 

motiven bakom utformningen av formkravet. Båda länderna har utformat 

formkravet för att uppnå i stort sett samma syfte och ändamål.
96

 

 

Det finska formkravet och därmed motiven till formkravet skiljer sig däremot åt 

avseende kravet på offentligt köpvittne och samtidigt undertecknande, liknande 

krav har även övervägts i Sverige. Under den svenska beredningen till 1970 års 

jordbalk föreslog lagberedningen att det skulle krävas att båda parterna 

undertecknade köpehandlingen samtidigt i närvaro av två köpvittnen. 

Köpvittnenas funktion skulle åtminstone vara att styrka parternas 

namnteckningar och anmäla överlåtelsen till inskrivningsdomaren. Det senare 

syftade till att övervaka lagfartsskyldighetens fullgörande. Förslaget kritiserade 

starkt av remissinstanserna och som skäl angavs bland annat de svårigheter som 

skulle uppkomma om parterna var bosatta på olika orter.  

 

Förslaget omprövades av jordabalksutredningen och slopades sedan. Enligt 

jordabalksutredningen var det uppenbart att kravet skulle leda till komplikationer 

i praktiken, särskilt om parterna var boende på olika orter. Det framhävdes dock 

att ett samtidighetskrav skulle trygga bevisningen men att denna fördel 

reducerades av att ett sådant krav skulle leda till att ombud anlitades, vilket inte 

ansågs tillfredsställande.
97

 I jämförelse med den svenska lagstiftaren ansåg den 

finska lagstiftaren att det inte fanns några praktiska skäl att slopa kravet på 

samtidiga närvaro. Det ansågs som en fungerande lösning att sända ett ombud om 

någon av parterna inte hade möjlighet att närvara vid avtalets ingående.
98
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Även förslaget om bevittning av underskrifterna slopades som en del av 

formkravet. Av de svenska förarbetena framgår att departementschefen betonade 

att det var av vikt att lagfartsplikten fullgjordes, men att kravet om bevittning inte 

kunde motiveras av en förbättrad lagfartskontroll. Istället infördes regeln om 

bevittning av säljarens underskrift vid ansökan om lagfart. Regeln ska dock 

uppfattas som en anmaning till parterna att bevisa köpets fullbordan och påverkar 

inte köpets giltighet.
99

  

 

I Finland slopades dock inte kravet om bevittning utan kravet på ett offentligt 

köpvittne ansågs inte orsaka några praktiska problem eftersom det fanns ett större 

antal offentliga köpvittnen att anlita. Kravet på ett offentligt köpvittne 

motiverades framför allt som bevisfunktion genom att bland annat bekräfta 

parternas identitet. Däremot framgår av förarbetena till 1995 års jordabalk att det 

senare kunde bli aktuellt att överväga bekräftande av parternas identitet och 

tillgodose samtidighetskravet med hjälp av tekniska hjälpmedel istället för ett 

offentligt köpvittne, vilket förverkligades i och med införandet av elektroniska 

fastighetsköp.
100

 

 

4.3.1.2  Särskilt om elektroniska fastighetsköp 

 

När elektroniska fastighetsköp infördes i Finland motiverades det bland annat 

med att den datatekniska utvecklingen och förändringarna i de allmänna 

handelssätten ansågs ha skapat ett behov av att införa elektroniska köp. Syftet var 

att öka parternas valmöjligheter att utnyttja de metoder som den tekniska 

utvecklingen erbjöd för att underlätta fastighetsköp.
101

 

 

Det huvudsakliga målet var att genom elektroniska metoder effektivisera 

fastighetsköp och andra åtgärder i samband med köpet, samt utnyttjandet av 
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fastigheter som säkerhet. Målet var att fastighetsköp skulle göras ”snabbare, 

smidigare och till lägre kostnad i elektronisk form”. Fördelarna ansågs öka om 

inte bara själva fastighetsköpet utan alla åtgärder i samband med köpet var 

möjliga att genomföra elektroniskt, även om åtgärderna är fristående hänför de 

sig till samma händelse.
102

 

 

Ett annat centralt mål med elektroniska fastighetsköp var att minska olika 

myndigheters handläggning i samband med fastighetsköp. Målet uppnåddes 

genom att minska den manuella handläggningen och överlappande arbetsskeden. 

Eftersom all handläggning inte innefattade beslutsfattande kunde delar av 

handläggningen ersättas av datatekniska funktioner.
103

  

 

4.3.2 Lagfart 

 

4.3.2.1  Allmänt 

 

I Sverige, och i de flesta andra länder, syftar lagfarten till att ge publicitet till 

förvärvet och ge tredjeman kännedom om äganderättsövergången, samt till att 

öka den offentliga kontrollen. Lagfarten utgör även en garanti för att 

äganderättsövergången blir helt klarlagd och för framtiden klar och otvetydig.
104

 

Detta är inte endast av intresse för parterna, utan även för tredjeman och för det 

allmänna. Särskilt fastighetskreditväsendet är beroende av tillförlitliga uppgifter 

om äganderättsförhållandena, ”ju säkrare publicitetsreglerna fungerar, desto 

bättre blir betingelserna för ett smidigare och effektivare kreditväsen”.
105

 Men 

även tredjemän i allmänhet, exempelvis intresserade köpare, är beroende av 

tillförlitliga uppgifter om äganderättsförhållandena. Även av de finska 

förarbetena framgår att syftet med  lagfarts- och inteckningsregistret är att ”ge en 
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så fullständig bild som möjligt av alla faktorer som inverkar på fastighetsägarnas 

rätt att förfoga över sina fastigheter”.
106

 

 

Av förarbetena till 1970 års jordbalk i Sverige framgår att departementschefen 

betonade betydelsen av ett effektivt och fungerande inskrivningsväsende. Det 

ansågs ha avgörande betydelse att lagfartsskyldigheten fullgörs mot bakgrund av 

den vikt som läggs vid lagfarten. Lagfarten har betydelse för så väl företräde i 

rättsförvärv på grund av inskrivning som godtrosförvärv på grund av inskrivning, 

samt i vissa andra fall. Jordabalkens regler ansågs vila på förutsättningen att 

fastighetsböckerna (numera fastighetsregistret) så snabbt som möjligt uppvisar 

korrekta äganderättsförhållanden. Det är därför avgörande för ett flertal av 

jordabalkens regler att förfarandet vid inskrivning fungerar på ett smidigt och 

säkert sätt.
 107

 
 

 

4.3.2.2  Särskilt om elektronisk ansökan 

 

När elektronisk ansökan om lagfart infördes för professionella ingivare i Sverige 

motiverades det med intresset av en förbättrad myndighetsservice och intresset 

av att underlätta enskildas kontakter med myndigheterna. Mot bakgrund av att 

samhället bygger på användandet av modern informationsteknologi ansågs det ha 

ett mycket stort praktiskt värde att införa elektronisk ansökan. Det ansågs även 

enklare att upprätta en ansökan med hjälp av de stöd- och kontrollfunktioner ett 

elektroniskt inskrivningssystem kan erbjuda. Vidare ansågs det leda till att 

inskrivningsmyndighetens verksamhet effektiviserades, bland annat eftersom 

uppgifter om sökanden kan föras över direkt från en elektronisk ansökan till 

fastighetsregistret med automatisk behandling.
108

  

 

Att elektronisk ansökan endast infördes för professionella ingivare motiverades 

med att det ansågs finnas starka säkerhetsmässiga och tekniska skäl för en 
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begränsning. Det betonades dock att denna begränsning ansågs motiverad i vart 

fall till dess ytterligare erfarenhet hade vunnits av ett system med elektronisk 

ingivning. Ett flertal remissinstanser framförde dock kritik mot begränsningen 

och menade att bland annat konkurrensskäl talade mot en begränsning.
109

 

 

I Finland har elektronisk ansökan om lagfart motiverats med att det förenklar 

processen att ansöka om lagfart. Eftersom elektroniska köpehandlingar 

automatiskt leder till en elektronisk ansökan om lagfart blir ansökningsprocessen 

effektivare och bristerna färre. Det ansågs även gynna köparen att ansökan om 

lagfart effektiviserades då det har betydande rättsverkningar att en ansökan om 

lagfart blir anhängig omedelbart, säljaren kan inte längre utföra nya 

rättshandlingar som belastar fastigheten till köparens nackdel. Därutöver 

förhindras uppkomsten av stridiga rättigheter eftersom köpet omedelbart 

offentliggörs.
110

  

 

4.3.3 Inteckning 

 

4.3.3.1 Allmänt 

 

Det grundläggande syftet med inskrivning av inteckning är att trygga betalningen 

av en faktisk fordran. Det finns dock andra förklaringar till användandet av 

pantbrev i både pappersform och elektronisk form. När datapantbrev infördes i 

Sveriges motiverades det med minskade kostnader för exempelvis transport, 

kontroller och arkivering. Systemet med pantbrev i pappersform ansågs 

visserligen fungerande men var tidskrävande.
111

 Det ansågs även naturligt att 

överväga databrev eftersom elektronisk behandling var en integrerad del av det 

moderna samhället. Papperslösa system ansågs även ligga i linje med den 
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övergång från pappershantering till förmån för datorbaserade system som pågick 

i övrigt i samhället.
112

   

 

I Finland angavs som skäl för elektroniska pantbrev bland annat att de underlättar 

användandet av fastigheter som säkerhet vid kreditgivning. Elektroniska pantbrev 

ansågs leda till färre handläggningsfaser som förutsätter manuell behandling. 

Vidare ansågs elektroniska pantbrev vara möjliga att  behandla på ett 

förmånligare och säkrare sätt än pantbrev i pappersform. Dessutom ansågs 

kostnaderna för säkerhetshanteringen minska och konkurrensen gällande 

finansieringstjänster främjas.
113

 

 

4.3.3.1 Särskilt om elektronisk ansökan 

 

När elektronisk ansökan för professionella ingivare infördes i Sverige 

konstaterades att det är en förutsättning med elektronisk ingivning för ansökan 

om lagfart för att maximera rationaliseringssvinsten för elektronisk ansökan om 

inteckning. Detta beror på att en ansökan om inteckning ofta görs tillsammans 

med en ansökan om lagfart, närmare bestämt var fjärde ansökan om inteckning 

görs tillsammans med en ansökan om lagfart. Om det inte är möjligt att ansöka 

om både lagfart och inteckning elektroniskt kommer betydligt färre använda sig 

av en elektronisk ansökan.
114

 Se avsnitt 4.3.2.1 om motiveringen till att endast 

införa elektronisk ansökan i inskrivningsärenden för professionella ingivare. 

 

I Finland motiverades elektronisk ansökan om inteckning med att det underlättar 

och påskyndar möjligheten att få inteckning i fastigheten. Så fort köpet har slutits 

kan köparen elektroniskt ansöka om inteckning, vilket ansetts leda till att 

fastigheten smidigare än tidigare kan användas som säkerhet.  
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5 Framtida utveckling 

 

5.1 Konsekvenser av att införa elektroniska fastighetsköp 

 

5.1.1 Formkravet 

 

5.1.1.1 Konsekvenser för det allmänna 

 

Om elektroniska fastighetsköp införs kan det leda till att även ett system för 

fastighetsöverlåtelser, likt det finska systemet, anses nödvändigt att införa. I så 

fall leder det initialt till ökade kostnader för det allmänna att upprätta ett sådant 

system. 

 

Om ett system för fastighetsöverlåtelser införs kan det riskera att leda till att flera 

av de aktörer, som exempel mäklare, som bistår vid upprättandet av 

köpehandlingar till viss del kommer att konkurreras bort till förmån för ett 

system som tillhandahålls av en myndighet. Det kan ifrågasättas om det är en 

önskvärd risk, och om denna risk är förenlig med det syfte med elektronisk 

handel som eftersträvas inom EU. Det kan dock invändas att systemet å ena sidan 

riskerar att konkurrera bort vissa aktörer som bistår vid upprättandet av 

köpehandlingar, men å andra sidan underlättar för parterna att upprätta en 

köpehandling utan biträde av exempelvis mäklare. Även om systemet underlättar 

för parterna att upprätta köpehandlingar torde dock vissa parter fortfarande 

behöva bistånd på grund av exempelvis parternas okunskap eller fastighetsköpets 

komplexitet. 

 

Denna följd ifrågasattes även vid införandet av fastighetsöverlåtelsesystemet i 

Finland. Matti Ilmari Niemi som är professor i förmögenhetsrätt vid Östra 

Finlans universitet ifrågasatte om det inte var motiverat att även andra aktörer, 
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såsom banker eller fastighetsförmedlare, skulle tillåtas att tillhandahålla 

elektroniska system för fastighetsöverlåtelser. Vidare ifrågasatte Niemi om det 

faktum att den övervakande myndigheten hade monopol på tjänsten kan anses 

förenligt med den elektroniska handel som eftersträvas inom EU och vars 

bakomliggande tanke är att vem som helst kan tillhandahålla motsvarande 

tjänster. Niemi menade att övervakningen av lagligheten vid ett fastighetsköp kan 

ske lika väl med stöd av en privat tjänst som om den görs med stöd av en tjänst 

som tillhandahålls av en myndighet.
115

  

 

5.1.1.2 Konsekvenser för enskilda 

 

Om elektroniska fastighetsköp införs underlättar det parternas avtalsförhållande. 

Parterna kan välja den form för fastighetsköp som de anser är mest effektiv, det 

vill säga fastighetsköp i pappersform eller elektronisk form. Om parterna väljer 

ett elektronisk fastighetsköp kan de oberoende av exempelvis bostadsort, 

verksamhetsort eller funktionsnedsättning genomföra köpet.
116

 Om parterna inte 

har tillräcklig kunskap för att genomföra köpet på egen hand kan de anlita 

ombud, och med stöd av ombud upprätta köpehandlingen som sedan kan ingås 

elektroniskt. Särskilt vid försäljning av en samägd fastighet om alla parter är 

bosatta på olika orter effektivseras fastighetsköpet om det kan genomföras 

elektroniskt. 

 

Vidare leder införande av elektroniska fastighetsköp till att det blir enklare för 

parterna att uppfylla formkravet. Eftersom ett elektroniskt fastighetsköp, i 

synnerhet om ett system för fastighetsöverlåtelser införs, kan innehålla stöd- och 

kontrollfunktioner blir det enklare att uppfylla formkravet. Som exempel kan 

köpehandlingen upprättas genom att fylla i en färdig elektronisk blankett som 

motsvarar minimiinnehållet enligt formkravet.
117

Motsvarande förväntade 

konsekvenser beskrevs även i Finland när elektroniska fastighetsköp infördes. 
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Stöd- och kontrollfunktioner ansågs förhindra brister och leda till ett enklare 

förfarande.
118

  

 

Om det blir enklare och effektivare att upprätta en köpehandling minskar 

kostnaderna för parterna. De minskade kostnaderna består dels av den tid som 

parterna sparar in, och dels av att det förenklade förfarandet minskar behovet av 

anlitande av ombud. Även om det fortfarande kommer finnas ett visst behov av 

att anlita ombud. Vidare torde det vara möjligt att tala om positiva ekonomiska 

konsekvenser av att hela processen blir enklare och effektivare. Om köpet visar 

sig vara ogiltigt eller om köpeskillingen inte betalas kan de ekonomiska 

konsekvenserna i stor utsträckning påverka parternas privatekonomi.   

 

Om det blir enklare, effektivare och går snabbare att upprätta en köpehandling 

som binder parterna finns det en risk att förhastade överlåtelser ökar. Det kan 

dock invändas att det även i dag i teorin inte är särskilt svårt att upprätta en 

bindande köpehandling utan eftertanke. I praktiken brukar dock fastighetsköp 

föregås av förhandlingar mellan parterna och deras ombud, och den bindande 

köpehandlingen är resultatet av förhandlingarna. I regel brukar parterna avtala 

om ett flertal villkor som inte omfattas av formkravet. Även om parterna endast 

avtalar om villkoren som omfattas av formkravet torde formkravet leda till viss 

eftertanke av parterna, parterna måste trots allt komma överens om vissa 

avtalsvillkor. 

 

Å ena sidan kan invändas att elektroniska fastighetsköp kan leda till att 

eftertanken minskar eftersom parterna inte behöver kontrollera om 

köpehandlingen uppfyller formkravet, å andra sidan kan invändas att elektroniska 

fastighetsköp kan leda till att parterna inte anlitar ombud utan istället på egen 

hand försöker uppnå en bindande köpehandling. Om parterna inte anlitar ombud 

och önskar avtala om fler avtalsvillkor än de formkravet kräver torde parternas 

eftertanke öka bland annat på grund av att de personligen måste fördjupa sig i 
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omständigheterna för fastighetsköpet. Som exempel vad som kan anses utgör en 

marknadsmässig köpeskilling. 

 

Om parterna däremot skulle avstå från förhandlingar, ombud och från att avtala 

om fler villkor än de formkravet kräver torde det dock finnas en ökad risk för 

förhastade överlåtelser om elektroniska fastighetsköp införs. Detta beror bland 

annat på att parterna inte behöver kontrollera om köpehandlingen uppfyller 

formkravet utan system för fastighetsöverlåtelser kan utföra den kontrollen. Det 

leder således till att det blir enklare att upprätta en bindande köpehandling. Om 

någon av parterna först när en bindande köpehandling föreligger ångrar sig och 

inser konsekvenserna av sitt handlande kan det ha betydande ekonomiska och 

sociala följder för parten. Det kan därför ifrågasättas om det bör övervägas någon 

funktion som leder till ökad eftertanke bör införas om ett system för 

fastighetsöverlåtelser införs, som exempel en viss tidsfrist från upprättandet av 

köpehandlingen till köpehandlingen kan godkännas.  

 

Vidare torde införande av elektroniska fastighetsköp leda till att säkerheten för 

parterna ökar, med det menas att bland annat risken för förfalskning av 

köpehandlingar och ansökan om lagfart minskar. Genom elektroniska metoder är 

det till och med möjligt att förhindra att köpehandlingar förfalskas i efterhand. 

Som tidigare har konstaterats finns det inget centralt register som underskrifter på 

en köpehandling kan kontrolleras mot vid ansökan om lagfart. Det finns därför i 

praktiken en viss risk att även andra än förvärvaren av en fastigheten kan skicka 

in en ansökan om lagfart och få den beviljad, det vill säga en lagfartskapning. I 

ett system för fastighetsöverlåtelser är det däremot med hjälp av tekniska 

metoder möjligt att i stort sett förhindra att någon annan än köparen ansöker om 

lagfart, i synnerhet eftersom det är möjligt att automatisera en sådan ansökan. 

Det leder till att lagfartskapningar skulle kunna förhindras och säkerheten för 

parterna öka. 
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Det kan dock invändas att det även genom avancerade elektroniska metoder torde 

vara möjligt att förfalska en underskrift, på samma sätt som underskrifter 

förfalskas i andra sammanhang. Denna risk är dock mindre, på grund av 

tillgängliga tekniska metoder för säkerhet, än risken att någon skulle förfalska en 

underskrift på en köpehandling i pappersform. 

 

Om elektroniska fastighetsköp införs skulle det även leda till minskad osäkerhet 

om när köpehandlingen blir bindande om parterna undertecknar köpehandlingen 

på olika platser och vid olika tidpunkter. Om en köpehandling i pappersform 

används är det för den som först undertecknade köpehandlingen osäkert när 

motparten undertecknar köpehandlingen och överlämnar den till en fristående 

person så att bundenhet uppstår. Denna osäkerhet försätter motparten i ett 

överläge som kan utnyttjas för spekulation och illojalt beteende. Eftersom en 

elektronisk köpehandling hela tiden är tillgänglig för båda parterna minskar tiden 

mellan att parter boende på olika orter undertecknar köpehandlingen. Dessutom 

kan den som först undertecknade köpehandling kontrollera om motparten har 

undertecknat köpehandlingen och om bundenhet uppstått. En motsvarande 

kontroll kan inte genomföras lika smidigt vid användande av en köpehandling i 

pappersform. Om parterna använder sig av elektroniska köpehandlingar kan 

således parterna smidigare och med mer exakt följa när bundenhet inträder. 

 

Det kan dock invändas att även elektroniska fastighetsköp kan resultera i 

osäkerhet om när bundenhet inträder, bland annat om det inte finns tydliga 

bestämmelser om när bundenhet uppstår. Är köpehandlingen bindande när båda 

parterna har undertecknat (godkänt) köpehandlingen? Eller är den bindande när 

den som först undertecknade köpehandlingen tar del av den andra partens 

undertecknande? I så fall, hur får den som senast undertecknade köpehandlingen 

kännedom om när bundenhet har uppstått? Om samma principer som tillämpas 

för bundenhet när köpehandlingar i pappersform används inträder bundenhet när 

den som först undertecknade köpehandlingen tar del av motpartens 

undertecknande. Med elektroniska metoder är det möjligt att registrera när den 
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som först undertecknade köpehandlingen tar del av motpartens undertecknande, 

och på så vis kan parterna följa när bundenhet inträder. 

 

Vidare kan det invändas att osäkerhet om bundenhet kan uppstå om någon av 

parternas undertecknade inte framgår av systemet på grund av tekniska brister, 

men parten faktiskt har undertecknat köpehandlingen. Det torde finnas ett flertal 

potentiella och till viss del oförutsägbara risker om någon teknisk brist uppstår i 

systemet, även om flera av riskerna är möjliga att förhindra genom tekniska 

metoder. Som exempel säkerhetskopiering av informationen på flera servrar. 

 

5.1.2 Lagfart och inteckning 

 

5.1.2.1 Konsekvenser för det allmänna 

 

Om elektronisk ansökan om lagfart och ansökan om inteckning införs medför det 

initialt visst ökat arbete hos medarbetarna på Lantmäteriet, och ökade kostnader. 

Det ökade arbetet uppstår för att medarbetarna ska lära sig de nya systemen, 

upprätta mallar och andra rutiner. Det måste dock anses motiverat av att arbetet 

och kostnaderna på längre sikt minskar. På sikt minskar både handläggningstider 

och handläggningskostnader på grund av att flera delar av handläggningen kan 

ersättas med elektronisk automatiserad behandling.
119

 

 

När elektronisk ansökan vid lantmäteriförrättning infördes motiverades det bland 

annat med att en elektronisk ansökan var enklare, snabbare och billigare. 

Eftersom myndigheternas arbetsbelastning minskade genom att uppgifter som 

exempelvis skannings- och registreringsuppgifter minskade vid en elektronisk 

ansökan effektiviserades processen. Myndigheterna ansågs även smidigare och 
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snabbare ha möjlighet att kommunicera med parterna eftersom fler 

kommunikationsmetoder erbjöds.
120

  

 

Motsvarande effekter som vid införandet av elektronisk ansökan vid 

lantmäteriförrättning torde alltså även inträda om elektronisk ansökan om lagfart 

och ansökan om inteckning införs. Dessutom torde Lantmäteriets hantering av 

ofullständiga ansökningar minska eftersom det för elektroniska fastighetsköp är 

möjligt att inrätta stöd- och kontrollfunktioner som endast möjliggör 

köpehandlingar som uppfyller formkravet och ansökan om lagfart och ansökan 

av inteckning som är fullständiga, det förutsätter dock att inte bara elektronisk 

ansökan införs utan att även ett elektroniskt system för upprättandet av sådana 

ansökningar upprättas. 

 

5.1.2.2 Konsekvenser för enskilda  

 

Om elektronisk ansökan om lagfart införs kan ansökan anhängiggöras snabbare, 

oavsett om endast elektronisk ansökan införs eller om den införs som en 

automatiskt elektronisk ansökan. Om ansökan om lagfart anhängiggöras snabbare 

förhindrar det att säljaren utför nya rättshandlingar som belastar fastigheten till 

köparens nackdel, och leder till att köparens rättsliga ställning förstärks. Vidare 

påskyndas möjligheten att ansöka om inteckning eftersom ansökan om lagfart 

anhängiggörs snabbare.  

 

Om ett elektroniskt system för upprättandet av ansökningar införs underlättar det 

för parterna att upprätta ansökan eftersom ett sådant system kan innehålla stöd- 

och kontrollfunktioner som garanterar att ansökan uppfyller kraven. Det leder till 

att det blir enklare att upprätta ansökan om lagfart och ansökan om inteckning. 
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5.2 Finns det ett behov av att införa elektroniska fastighetsköp? 

 

5.2.1 Formkravet  

 

Det har varken i förarbeten, juridisk doktrin eller i rättspraxis konstaterats ett 

uttryckligt behov av att införa elektroniska fastighetsköp på grund av att de 

nuvarande bestämmelserna om fastighetsköp ansetts bristfälliga, detta kan dock 

delvis förklaras av att elektroniska fastighetsköp inte närmare har analyserats 

utan endast mycket kortfattat kommenterats.
121

 Däremot har formkravet som 

sådant ifrågasatts och det har ansetts finnas anledning att överväga att avskaffa 

formkravet helt och hållet.
122

 Även om formkravet ifrågasatts tycks frågan om ett 

borttagande av formkravet inte diskuterats i någon större utsträckning. 

 

Trots avsaknaden av uttryckliga behovsanalyser kan behovet av att införa 

elektroniska fastighetsköp analyseras bland annat utifrån förändringar i de 

allmänna handelssätten och regeringens mål att ”Sverige ska vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter”.
123

 Om detta mål ska uppnås bör det 

vara en naturlig följd att ”digitaliseringens möjligheter” även övervägs för 

elektroniska fastighetsköp.
124

 

 

Med förändringar i de allmänna handelssätten menas att den elektroniska handeln 

har ökat drastiskt de senaste åren, det är fler konsumenter som handlar 

elektroniskt och de konsumtenter som handlar elektroniskt gör det i större 

omfattning än tidigare. För många konsumenter är det i dag lika naturligt, om 

inte naturligare, att köpa en vara elektroniskt som att köpa den i en fysisk butik. 

Elektronisk handel har blivit ett naturligt handelssätt för många konsumenter och 
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prognosen visar att den elektroniska handeln kommer fortsätta att öka. Det är 

därför möjligt att prata om förändringar i de allmänna handelssätten.
125

  

 

En jämförelse kan även med fördel göras med nätbanksverksamheten, som är ett 

exempel på den datatekniska utvecklingen och fungerande elektroniska 

transaktioner. Det är genom nätbanksverksamheten möjligt att överföra 

betydande ekonomiska värden. Skillnaden mellan nätbanksverksamhet och 

elektroniska fastighetsköp är dock att nätbanksverksamhet torde nyttjas i större 

omfattning eftersom transaktioner i allmänhet genomförs i större omfattning än 

endast fastighetstransaktioner. I allmänhet torde enskilda och företag genomföra 

ett flertal transaktioner om dagen, men endast ett fåtal fastighetstransaktioner 

under en livstid. Det måste därför antas finnas ett större behov av att genomföra 

de dagliga transaktionerna elektroniskt än fastighetstransaktioner som genomförs 

mer sällan. 

 

Vid införandet av datapantbrev i Sverige konstaterades att elektronisk behandling 

var en integrerad del av det moderna samhället och att det i övrigt i samhället 

pågick en övergång från pappershantering till förmån för datorbaserade system. 

Även dessa konstateranden tyder på en förändring i samhället, däribland en 

förändring av de allmänna handelssätten.
126

 Det kan även tilläggas att flera 

myndigheter har infört elektronisk ansökan, däribland Bolagsverket, Patent- och 

registreringsverket, Centrala studiestödnämnden, Försäkringskassan och 

Lantmäteriet. Å ena sidan måste ett fullständigt fastighetsöverlåtelsesystem anses 

mer komplext än en elektronisk ansökan, å andra sidan kan i dag möjliga 

elektroniska ansökningar leda till betydande rättsverkningar. Som exempel är det 

möjligt med elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning, vilket kan jämföras 

med rättsverkningarna av ett fastighetsköp.
127
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Nuvarande bestämmelser om fastighetsköp gör det inte möjligt att fullt ut nyttja 

de metoder som den datatekniska utvecklingen erbjuder, vilket måste beaktas i 

ljuset av att bestämmelserna om fastighetsköp inte onödigt ska tynga 

omsättningen av fastigheter. Det bör därför övervägas om det utgör en onödig 

begränsning att köpehandlingar inte kan upprättas elektroniskt. Att det i 

rättspraxis förekommit försök till att uppnå giltiga fastighetsköp genom att 

exempelvis skanna in och skicka köpehandlingar till den andra parten talar i viss 

mån för att det finns ett behov av att använda elektroniska köpehandlingar. 

Vidare talar förändringarna i de allmänna handelssätten och att det i övrigt i 

samhället pågår en övergång från pappershantering till förmån för datorbaserade 

system för att det ligger i parternas intresse att använda digitaliseringens 

möjligheter, det vill säga införa elektroniska fastighetsköp.
128

 

 

Det torde även finnas ett allmänt behov av att minska avsevärda kostnader och 

långa handläggningstider för det allmänna, förutsatt att det inte leder till 

oönskade negativa effekter. Behandlingen av en ansökan, som hänför sig till en 

köpehandling i pappersform, medför avsevärda kostnader och omfattande 

handläggningstider för det allmänna. Om elektroniska fastighetsköp införs skulle 

det minska kostnaderna och handläggningstiderna. Även om det nuvarande 

systemet är fungerande måste en reglering som minskar kostnaderna och 

handläggningstiderna anses mer effektiv. Slutsatsen är alltså att förändringarna i 

de allmänna handelssätten och/eller att det i övrigt i samhället pågår en övergång 

från pappershantering till förmån för datorbaserade system och möjligheten att 

minska kostnader och handläggningstiden talar för att det finns ett behov av att 

införa elektroniska fastighetsköp. 

 

5.2.2 Lagfart och inteckning  

 

Det finns ett starkt offentligt intresse av att lagfarts- och inskrivningsregister är 

korrekta. Även om lagfart i allmänhet söks relativt snabbt, kan den tidsmässiga 
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skillnaden mellan rättshandlingen och inskrivningen anses vara ett 

missförhållande i lagfarts- och inskrivningsregister. Ett system med automatisk 

elektronisk ansökan om lagfart, eller i vart fall möjlighet till elektronisk ansökan, 

leder till ett mer tillförlitligt lagfart- och inskrivningsregister. Det skulle gynna 

det allmänna behovet av ordning och reda i fastighetsrättsliga förhållanden. 

Dessutom ökar fördelarna om alla åtgärder i samband med köpet är möjliga att 

genomföra elektroniskt, däribland ansökan om inteckning, även om åtgärderna är 

fristående hänför de sig till samma händelse. 

 

5.3 Uppnås syfte och ändamål om elektroniska fastighetsköp införs? 

 

5.3.1 Formkravet 

 

Syfte och ändamål med formkravet i Sverige respektive i Finland är i flera 

avseenden överensstämmande. I Finland har lagstiftaren ansett att elektroniska 

fastighetsköp i minst samma utsträckning som fastighetsköp i pappersform kan 

uppnå syfte och ändamål med formkravet. Det talar för att det i vart fall skulle 

vara möjligt att uppnå samma syfte och ändamål i Sverige om elektroniska 

fastighetsköp införs. För att underlätta förståelsen diskuteras möjligheten att 

uppnå syfte och ändamål med formkravet utifrån uppdelningen av skälen i 

grupper som gjorts i avsnitt 4.3.1.1.  

 

Den första gruppen avser skäl som hänför sig till formkravets funktion att 

förtydliga parternas avtalsförhållande och säkra bevisning. Kravet på skriftlighet 

och underskrift har bland annat motiverats med en funktion som bevismedel om 

avtalets tillkomst och innehåll. Den skriftliga formen kan även antas syfta till att 

utesluta flyktiga former. Dessa syften kan uppnås även för elektroniska 

fastighetsköp genom att kravet på skriftlig form och underskrift ersätts med 

trygga elektroniska metoder, som är minst lika säkra och beständiga som en 

underskrift på en köpehandling i pappersform. Det är således möjligt att även vid 
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ett elektronisk fastighetsköp säkra bevisning om avtalets tillkomst och innehåll, 

som tidigare konstaterats är det till och med möjligt att med mer exakthet följa 

när en bindande köpehandling uppstår. 

 

Den andra gruppen avser skäl som hänför sig till formkravets funktion att 

förhindra förhastade fastighetsköp. Som tidigare konstaterats finns det en viss 

risk att förhastade fastighetsköp ökar om elektroniska fastighetsköp införs, se 

avsnitt 5.1.1.2 för en utförligare diskussion om hur införande av elektroniska 

fastighetsköp kan påverka parternas eftertanke. Mot bakgrund av den tidigare 

diskussionen kan konstateras att det finns en viss risk att formkravets funktion att 

förhindra förhastade fastighetsköp inte kan uppnås i samma utsträckning om 

elektroniska fastighetsköp införs. Det torde dock vara möjligt att förmå partera 

till eftertanke genom att exempelvis införa ett system som kräver att en viss tid 

har förflutit från upprättandet av köpehandlingen till undertecknande. 

 

Den tredje gruppen avser skäl som hänför sig till köpehandlingens samband med 

lagfarten. Dessa skäl är möjliga att uppfylla om elektronisk ansökan om lagfart 

införs så att det även med stöd av en elektronisk köpehandling är möjligt att 

ansöka om lagfart. Vidare syftar formkravet till att undvika skenavtal, tvång och 

förfalskning för att undvika ansökan om lagfart grundad på en oriktig 

köpehandling. Som tidigare har konstaterats kan lagfartskapningar förhindras om 

elektroniska fastighetsköp och elektronisk ansökan om lagfart införs, se avsnitt 

2.4.2 och 5.1.1.2 för en utförligare diskussion om lagfartskapningar. Det innebär 

att det i större utsträckning torde vara möjligt att uppnå syfte och ändamål som 

hänför sig till lagfarten om elektroniska fastighetsköp införs. 

 

Slutsatsen är att syfte och ändamål huvudsakligen kan uppnås om elektroniska 

fastighetsköp införs. Det finns dock en viss risk att formkravets funktion att 

förhindra förhastade fastighetsköp inte är möjligt att uppnå i samma utsträckning 

som vid fastighetsköp i pappersform. 
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5.3.2 Lagfart och inteckning 

 

Syfte och ändamål med bestämmelserna om ansökan om lagfart och ansökan om 

inteckning är att det ska vara så smidigt som möjligt att ansöka. Detta uppnås i 

större utsträckning om det är möjlighet att välja mellan att ansöka i pappersform 

och att ansöka elektronisk. Lagfarts- och inskrivningsregister syftar till att återge 

korrekta äganderättsförhållanden, vilket bättre kan uppnås med elektronisk 

ansökan eftersom en sådan ansökan kan anhängiggöras snabbare och behandlas 

smidigare. Det är såldes möjligt att uppnå syfte och ändamål med ansökan om 

lagfart och ansökan om inteckning om elektronisk ansökan införs. 

 

5.4 Vilka ändringar av befintliga regler krävs för att införa 

elektroniska fastighetsköp? 

 

5.4.1 Formkravet 

 

Framför allt kravet på skriftlighet och kravet på parternas undertecknande torde 

förutsätta en lagändring för att införa elektroniska fastighetsköp, se 4 kap. 1 § JB. 

De avtalsvillkors som måste framgå av köpehandlingen kan framgå även av en 

elektronisk köpehandling. Av förarbetena till införandet av elektronisk ansökan 

vid lantmäteriförrättning konstaterades att ett krav på skriftlig ansökan inte 

utesluter att en ansökan görs elektroniskt. Syftet med ett skriftlighetskrav är 

normalt att utesluta flyktiga former för kommunikation och dokumentation, och 

flyktiga former kan uteslutas även genom elektronisk kommunikation och 

dokumentation som är minst lika beständig som användande av papper.
129

 När 

formkravet infördes, och därmed kravet på skriftlighet, existerade dock inte 

elektroniska köpehandlingar och sådana torde därför inte kunna omfattas av 

kravet på skriftlighet. 
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 Prop. 2013/14:236 s. 10 och Ds 2003:29 s. 94.  
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Vidare ska köpehandlingen vara egenhändigt undertecknad av parterna. Kravet 

på egenhändigt undertecknande kan inte uppfyllas på annat sätt än genom 

underskrift med penna på papper.
130

 Även kravet på båda parternas 

undertecknande hindrar således att fastighetsköp genomförs elektroniskt utan en 

lagändring. Det innebär att det krävs en ändring av 4 kap. 1 § JB, alternativt 

införande av en ny paragraf med ett särskilt formkrav för elektroniska 

fastighetsköp, för att införa elektroniska fastighetsköp. Även i Finland föranledde 

införandet av elektroniska fastighetsköp en lagändring.
131

 

 

5.4.2 Lagfart och inteckning 

 

Vad gäller ansökan om lagfart och ansökan om inteckning krävs i vart fall en 

ändring av 3 c § inskrivningsförordningen för att införa elektronisk ansökan för 

alla, även privatpersoner och professionella ingivare som inte står under särskild 

tillsyn. Denna ändring krävs eftersom det av 3 § c inskrivningsförordningen 

framgår att det endast är ingivare som står under finansinspektionens tillsyn eller 

motsvarande ingivare som får ge in ansökan elektroniskt. Det är möjligt att även 

ytterligare ändringar krävs för att införa elektronisk ansökan.  

                                                           
130

 Prop. 2013/14:236 s. 10, prop. 2005/06:135 s. 27, prop. 2011/12:126 s. 10, Ds 2003:29 s. 90 och RÅ 

2002 N 206.  
131

 I samband med en lagändring bör det även utredas om formkravet bör förtydligas för att undvika olika 

tolkningar, som exempel att det av formkravet framgår om det krävs både underskrift och namn-

förtydligande av parterna. 
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6 Är elektroniska fastighetsköp framtiden – 

sammanfattande analys 

 

6.1 Vilka bestämmelser blir huvudsakligen tillämpliga vid 

fastighetsköp i Sverige och i Finland, och vad är skillnaden mellan 

bestämmelserna? 

 

I examensarbetet har redogjorts för bestämmelserna om fastighetsköp, ansökan 

om lagfart och ansökan om inteckning i Sverige och i Finland. Med stöd av 

denna redogörelse har det konstaterats att bestämmelserna i stor utsträckning är 

lika, men att även skillnader kan noteras. Som exempel att om lagfart beviljas i 

Finland medför det att ett ogiltigt köp blir giltigt. Det kan bland annat förklaras 

med att båda länderna tidigare tillämpade 1734-års lag, och att nuvarande 

bestämmelser har skapats med stöd av tidigare erfarenheter. Det har även 

konstaterats att det i Finland är möjligt att upprätta köpehandlingar, ansöka om 

lagfart och ansöka om inteckning elektroniskt, men att motsvarande möjligheter i 

regel inte erbjuds i Sverige. 

 

6.2 Vad blir konsekvenserna om elektroniska fastighetsköp, 

elektronisk ansökan om lagfart och elektronisk ansökan om inteckning 

införs? 

 

Jag har tidigare konstaterat att om elektroniska fastighetsköp och åtgärder i 

samband med köpet införs torde det leda till framför allt positiva följder, såsom 

att Lantmäteriets arbete effektiviseras. Det finns dock en risk att även negativa 

följder inträder, såsom att parternas eftertanke minskar. Denna risk motverkar 

delar av formkravets syfte och ändamål, vilket inte kan anses vara en önskvärd 

följd. Det tycks dock vara den enda följden som motverkar formkravets syfte och 

ändamål, och syfte och ändamål med ansökan om inteckning och ansökan om 
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lagfart tycks bättre uppnås om elektronisk ansökan införs. Att det finns en risk att 

negativa följder inträder talar dock emot att elektroniska fastighetsköp är 

framtiden i Sverige. 

 

Förväntade negativa följder måste dock vägas mot de förväntade positiva 

följderna. Enligt mig måste de positiva följderna anses överväga de negativa 

följderna, bland annat på grund av att de positiva följderna tycks vara fler och att 

exempelvis syfte och ändamål för ansökan om lagfart och ansökan om inteckning 

bättre uppnås. Det kan dock inte bortses från att det kan medföra negativa följder 

att införa elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband med köpet, och det 

kan inte heller bortses från att nuvarande bestämmelser måste anses fungerande.  

 

6.3 Finns det ett behov av att införa elektroniska fastighetsköp, 

elektronisk ansökan om lagfart och elektronisk ansökan om 

inteckning? 

 

Utöver förväntade följder bör även eventuella behov av att införa elektroniska 

fastighetsköp, elektronisk ansökan om lagfart och ansökan om inteckning beaktas 

vid besvarandet av frågeställningen. Ett sådant behov skulle kunna vara ett 

resultat av förändringar i de allmänna handelssätten, ett resultat av den övergång 

från pappershantering till förmån för datorbaserade system som pågår i övrigt i 

samhället eller behovet av att minska kostnader och handläggningsrutiner för det 

allmänna. Det måste dock anmärkas att ett sådant behov inte uttryckligen har 

konstaterats tidigare. Enligt mig är det framför allt det senare behovet som kan 

antas i viss mån motivera att elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband 

med köpet införs. Inom ett längre tidsperspektiv torde även förändringar i de 

allmänna handelssätten och övergången från pappershantering till förmån för 

datorbaserade system skapa ett ökat behov av att genomföra fastighetsköp 

elektroniskt, även om ett visst behov kan antas föreligga redan i dag.  
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Vidare kan det antas finnas ett behov för enskilda att upprättandet av ansökan om 

lagfart och ansökan om inteckning underlättas, detta behov torde dock inte 

ensamt kunna motivera att elektronisk ansökan införs eftersom förfarandet 

troligtvis kan underlättas även på andra sätt. Som exempel genom tydligare 

instruktioner och mallar. När elektronisk ansökan om lagfart och ansökan om 

inteckning infördes för professionella ingivare motiverades det dock med att det 

ansågs finnas skäl för en begränsning. Det betonades dock att denna begränsning 

ansågs motiverad till dess ytterligare erfarenhet hade vunnits av ett system med 

elektronisk ingivning. Det kan ifrågasättas om det fortfarande kan anses 

motiverat med en sådan begränsning eller om erfarenheten från systemet med 

elektronisk ingivning för professionella ingivare och/eller systemet för 

elektronisk ingivning i bland annat Finland lett till att den efterfrågade 

erfarenheten vunnits.  

 

6.4 Vad är formkravet, ansökan om lagfart och ansökan om 

intecknings syfte och ändamål? Kan syfte och ändamål uppnås om 

elektroniska fastighetsköp införs?  

 

Formkravets syfte och ändamål är i stor utsträckning lika i Sverige och i Finland, 

samt syfte och ändamål med ansökan om lagfart och ansökan om inteckning. 

Detsamma gäller syfte och ändamål med lagfart och med inteckning. Vid 

besvarandet av frågeställningen måste även de olika intressen som formkravet 

utformats i syfte att försöka tillgodose beaktas. För det första det allmänna 

intresset av att upprätthålla ordning och reda i de fastighetsrättsliga 

ägandeförhållandena, samt ge enskilda ett skydd vid ingående av avtal som är av 

sådan speciell art som fastighetsköp. Som tidigare har konstaterats torde ett 

smidigare och säkrare ansökningsförfarande leda till bättre ordning och reda i de 

fastighetsrättsliga förhållandena. 
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Det kan dock ifrågasättas om det blir smidigare leder till fler förhastade 

fastighetsköp och i så fall minskar skyddet vid ingående av fastighetsköp, denna 

slutsats har dock inte lämnats oemotsagt i examensarbetet. Det är därför mer 

sannolikt att det allmännas intresse bättre tillgodoses om elektroniska 

fastighetsköp och åtgärder i samband med köpet införs. I vart fall det allmännas 

intresse av ordning och reda i fastighetsrättsliga förhållanden.  

 

För det andra tredjemans intresse av att få äganderättsövergången klarlagd. Detta 

intresse kan tillgodoses i minst samma utsträckning om elektroniska 

fastighetsköp införs eftersom det kan uppställas samma krav avseende uppgifter 

på sådana köpehandlingar och det går snabbare att ansöka om lagfart. Det leder i 

sin tur till att fastighetsregistret snabbare avspeglar verkliga äganderätts-

förhållanden och att tredjeman bättre kan kontrollera vem som är ägare till en 

viss fastighet. 

 

För det tredje parternas intresse av att skyddas vid avtalets ingående. Vad gäller 

parternas intresse av skydd kan motsvarande resonemang som vid allmänhetens 

intresse av att parterna ska skyddas föras. Vidare kan tilläggas att det går enklare 

och med mer exakthet att följa när bundenhet inträder, vilket innebär att parternas 

intresse av skydd stärks. Motpartens utrymme att agera illojalt begränsas. 

Parterna har även ett intresse av att omsättningen inte onödigt ska tyngas. Om 

elektroniska fastighetsköp införs skulle det innebära fler valmöjligheter för 

parterna och omsättningen av fastigheter skulle snarare underlättas än tyngas. 

Parternas intresse av skydd och att omsättningen inte onödigt ska tyngas måste 

därför genom en samlad bedömning anses tillgodoses bättre.     
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6.5 Vilka ändringar av befintliga regler krävs för att införa 

elektroniska fastighetsköp? 

 

Det krävs i vart fall en ändring av 4 kap. 1 § JB eftersom elektroniska fastighets-

köp inte uppfyller formkravet, och en ändring av 3 § c inskrivningsförordningen 

eftersom det av bestämmelsen framgår att det endast är ingivare som står under 

finansinspektionens tillsyn eller motsvarande ingivare som får ge in ansökan 

elektroniskt. 

 

6.6 Är elektroniska fastighetsköp framtiden i Sverige? 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i examensarbetet anser jag att 

elektroniska fastighetsköp och åtgärder i samband med köpet borde vara 

framtiden i Sverige, i vart fall inom ett något längre tidsperspektiv. Även om det 

finns argument mot ett införande, som exempel att eftertanken riskerar att 

minska, anser jag att argumenten för ett införande, som exempel minskade 

kostnader och kortare handläggningstider, väger tyngre. Det tycks finnas stora 

fördelar med att införa elektroniska fastighetsköp och erfarenheter kan vinnas 

från systemet för fastighetsöverlåtelser i Finland. 

 

Jag anser att det ”ligger i tiden” att införa elektroniska fastighetsköp och åtgärder 

i samband med köpet. Det har införts i flera länder och i Sverige har elektronisk 

ansökan införts för professionella ingivare i inskrivningsärenden, det skulle vara 

ett naturligt steg att införa elektroniska fastighetsköp, elektronisk ansökan om 

lagfart och elektronisk ansökan om inteckning för alla. I synnerhet om regeringen 

ska uppnå sitt mål att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter”. Om det anses vara ett för stort steg att införa 

elektroniska fastighetsköp, borde i vart fall elektronisk ansökan om lagfart och 

elektronisk ansökan om inteckning införas för alla.
132
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fastighet/Lagfartskapning/#faq:Hur-vanligt-ar-det-med-lagfartskapningar 

(Hämtad 150202) 

 

http://www.dibs.se/sites/corp/files/files/SE/DIBS_Svensk_E-handel_2013.pdf 

(Hämtad 150208) 
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