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I Inledning    

1.1 Bakgrund 
 
Vid nyttjanderättsupplåtelser till fast egendom kan särskilda sakrättsliga problem 

uppkomma i olika situationer. Denna uppsats kommer behandla den särskilda frågan om 

huruvida en nyttjanderätt gäller mot ny ägare av fastigheten som förvärvat den genom 

frivillig överlåtelse. I en sådan situation är det givet att en intressekonflikt kan 

uppkomma mellan nyttjanderättshavare och förvärvare. Om nyttjandetiden inte har löpt 

ut vill nyttjanderättshavaren sannolikt fullfölja nyttjanderätten enligt avtal, och denne 

har i största allmänhet ett intresse av att avtalsvillkoren inte påverkas negativt av att 

fastigheten övergår till en ny ägare. Förvärvaren vill, å sin sida, inte vara bunden av 

oönskade upplåtelser, och särskilt inte av upplåtelser som inte beaktades vid förvärvet. 

Den nya ägaren vill således kunna disponera fastigheten efter eget gottfinnande utan 

hinder av belastande nyttjanderättsupplåtelser.  

 

Den lagtekniska utgångspunkten för den sakrättsliga regleringen i JB 7 kap. är att ”köp 

bryter legostämma”, dvs. nyttjanderätten faller bort vid frivillig fastighetsöverlåtelse 

och den nya ägaren behöver därmed inte respektera rättigheten.1 Den sakrättsliga 

regleringen kan emellertid sägas ange fyra olika huvudfall då nyttjanderätten gäller mot 

den nye ägaren, nämligen vid inskrivningsfallet, förbehållsfallet, tillträdesfallet och 

ondtrosfallet. Den gemensamma nämnaren för dessa fall kan sägas vara att alla 

nyttjanderätter, som en förvärvare på ett eller annat sätt har förstått eller bort förstå finns 

upplåtna, kommer bestå efter överlåtelsen.2 Som kommer utvisa sig är den valda 

lagstiftningstekniken komplicerad och svårtillgänglig – så till den grad att det har 

hävdats att erfarna jurister kan gå vilse i den sakrättsliga regleringen.3 Från en 

obligationsrättslig synpunkt betraktas ändringar i avtalet i allmänhet som oskiljaktigt 

förenat med huvudavtalet och utgör tillsammans med det grunden för ett enhetligt 

rättsförhållande.4 Av JB:s reglering framgår dock att ändringsavtal i sakrättsligt 

hänseende intar en i viss mån fristående ställning till huvudavtalet. Regleringen innebär 

att en sorts sakrättsliga avtal har skapats, avtal som kan fortsätta att gälla, eller falla bort 

                                                
1 Bengtsson m fl, 318. 
2 Grauers, s 274.  
3 Victorin, s 288.  
4 Prop 1970:20 B, s 360. 
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i samband med en fastighetsöverlåtelse. Den valda lagstiftningstekniken är därför svår 

att förena med vanliga principer i svensk rätt och regleringen kan med anledning härav 

vara svår att ta till sig.5  

 

Dessutom har många frågor kopplade till regleringen lämnats obesvarade av lagstiftaren 

och de förarbetsuttalanden som berör problematiken får anses vara öppna för tolkningar. 

Trots detta har regleringen diskuterats relativt sparsamt i doktrin, och vägledande 

prejudikat lyser med sin frånvaro. I föreläsningssammanhang har det – träffande nog – 

uttalats att 7 kap. är kapitlet som gud glömde.6 Det finns därför all anledning att i vart 

fall diskutera några av de oklarheter som den sakrättsliga regleringen ger upphov till.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Framställningens huvudsyfte är att analysera förbehållsregeln i JB 7:11 och 

ondtrosregeln i JB 7:14 med utgångspunkt i följande frågeställningar.  

 

När överlåtaren gör ett regelrätt förbehåll om nyttjanderättens bestånd står det klart att 

fastighetsförvärvaren måste respektera rättigheten, men frågan är i vilken utsträckning 

förvärvaren blir bunden. Är förvärven bunden av nyttjanderätten i sin helhet eller bara 

av vad denne känt till eller borde känt till vid överlåtelsen? Vilken betydelse har 

förvärvarens sakrättsliga undersökningsplikt i sammanhanget?  

 

Vidare kommer uppsatsen att diskutera vilka krav som ställs på en förvärvare att 

närmare undersöka förekomsten av belastande nyttjanderätter enligt ondtrosregeln. Hur 

omfattande är förvärvarens sakrättsliga undersökningsplikt i detta avseende, och hur är 

förhållandet till den obligationsrättsliga undersökningsplikten? När förvärvaren väl 

bedöms vara i sakrättslig ond tro uppkommer även i denna del frågan om vad 

förvärvaren egentligen blir bunden av. Blir en ondtroende förvärvare bara bunden så 

långt den onda tron sträcker sig eller kan nyttjanderätten göras gällande i sin helhet?  

 

                                                
5 Bengtsson m fl, s 328. 
6 Undertecknad blev inbjuden till en föreläsning av Advokat Nils Larsson med rubriken ”7 kap JB – 
Kapitlet som Gud glömde”. Enligt uppsatshandledare docent Richard Hager ska även Anders Victorin ha 
använt sig av det uttrycket.  
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Uppsatsens tyngdpunkt ligger således i att utreda vad som är gällande rätt i relevanta 

delar och därigenom försöka besvara de ovannämnda frågeställningarna. Uppsatsen kan 

även indirekt syfta till att i största allmänhet göra regleringen mer lättillgänglig eftersom 

den grundligt belyser förutsättningarna för att en nyttjanderätt ska tillmätas sakrättsligt 

skydd. Den grundläggande genomgången härvidlag syftar dock främst till att ge läsaren 

tillräcklig kunskap för att anamma den djupare diskussionen av de nämnda 

frågeställningarna. 

 

1.3 Avgränsning 
 
Ett stort antal frågor uppkommer inom ramen för detta uppsatsämne. I syfte att uppnå 

önskvärt djup i analysen av ovanställda frågeställningar är ett antal avgränsningar därför 

påkallade. Först och främst behandlar uppsatsen endast överlåtelser som utgör 

singulärsuccession, dvs. frivillig försäljning, byte eller gåva. Följaktligen bör det 

noteras att överlåtelser som utgör universalsuccession, exempelvis familjerättsliga och 

associationsrättsliga förvärv, faller utanför uppsatsens ram. Nyttjanderätter som i 

princip uteslutande regleras i annan lagstiftning än jordabalken, som exempelvis 

bostadsrätt, kommer inte heller att beröras i framställningen. Eftersom uppsatsen syftar 

till att belysa det sakrättsliga förhållandet vid fastighetsöverlåtelser kommer också rena 

obligationsrättsliga spörsmål att lämnas därhän. De i och för sig intressanta frågorna 

som uppkommer när det står klart att en nyttjanderätt består – eller upphör – vid 

överlåtelse kommer därför inte att diskuteras i arbetet.7 Vidare har framställningen inte 

för avsikt att närmare behandla den sakrättsliga undersökningsplikten i andra fall än i 

förbehålls- och ondtrosfallet. Eftersom särskilda skyddsregler gäller för 

nyttjanderättsformerna hyra och arrende kommer följande presentation att ha störst 

praktisk betydelse för andra rättigheter som faller inom ramen för aktuell reglering. Det 

är också viktigt att notera att uppsatsen inte syftar till att diskutera aktuella regler ur ett 

de lege ferenda-perspektiv, utan avsikten är endast att i relevanta delar försöka fastställa 

vad som är gällande rätt.  

 

 

                                                
7 Se Victorin JT 2003-04 s 878 ff och Björkdahl, s 203 f. 
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1.4 Metod      
 
Denna uppsats har skrivits utifrån den traditionella rättsdogmatiska metoden. I enlighet 

med denna metod utgår jag från rättskälleläran i syfte att undersöka och fastställa vad 

som är gällande rätt på området. Uppsatsens frågeställningar kommer således besvaras 

genom tillämpning av lagtext som tolkas med hjälp av förarbetena, aktuell praxis och 

doktrin. Tillämpningen av rättskälleläran påverkas av vilka rättskällor som finns 

tillgängliga och därför har vissa rättskällor använts mer än andra under arbetets gång. 

De problem som står i fokus i denna uppsats har till viss del diskuterats i såväl 

förarbetena som doktrin, men däremot inte i samma utsträckning i praxis. I brist på 

relevant praxis har det i analysen av förbehålls- och ondtrosregelns respektive 

rättsverkningar uteslutande handlat om en diskussion av förarbeten och doktrin. Vid 

analysen av ondtrosregeln har det däremot funnits skäl att närmare diskutera två 

intressanta avgöranden i Högsta domstolen.  

 

Vid tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden har utmaningen legat i att försöka 

tolka och tyda förarbetena i syfte att fastställa lagstiftarens vilja. Eftersom förarbetena 

delvis berör den aktuella problematiken utan att lämna entydiga svar i frågan, får 

förarbetena anses vara öppna för tolkningar. Det har därför varit en intrikat uppgift att 

förhålla sig till nämnda rättskälla på ett korrekt och för läsaren tydligt sätt. Av den 

anledningen har det varit nödvändigt att i relevanta delar direkt citera vissa 

förarbetsuttalanden, även om det i någon mening kan anses störa läsningen. Till saken 

hör även att jordabalkens förarbeten inte sällan är svårorienterade, och man får hela 

tiden vara vaksam på vem det är som säger vad för att inte göra fel i hanteringen av 

rättskällan. 

 

1.5 Disposition 
 
Det första avsnittet behandlar den grundläggande gränsdragningen mellan olika 

nyttjanderättstyper, vilken kan vara avgörande för tillämpligheten av JB:s sakrättsliga 

reglering. I efterföljande kapitel kommer omständigheterna under vilka nyttjanderätter 

tillmäts sakrättsligt skydd att diskuteras. Denna del syftar framför allt till att ge läsaren 

tillräcklig kunskap för att kunna förstå den djupare diskussionen av ämnet. Därefter går 

framställningen över till att utreda och försöka besvara den första frågeställningen, 
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nämligen i vilken utsträckning förvärvaren blir bunden i förbehållsfallet och vilken 

betydelse den sakrättsliga undersökningsplikten har i sammanhanget. Med 

utgångspunkt i förarbeten kommer härvidlag två motsatta tolkningar i doktrin att 

analyseras, för att sedermera utmynna i en argumentation för en alternativ tolkning. I 

efterföljande kapitel går analysen över till att behandla ovanställda frågeställningar 

rörande ondtrosregeln. I denna del av analysen kommer först ondtrosregelns 

tillämpningsområde diskuteras med utgångspunkt i relevant praxis, i syfte att utröna hur 

långt förvärvarens undersökningsplikt sträcker sig i sammanhanget. I ljuset av de 

slutsatser som presenterats i förbehållsfallet kommer slutligen ondtrosregelns 

rättsverkningar att närmare undersökas. Den djupare diskussionen av ovanställda 

frågeställningar sker således löpande genom hela framställningen, men sammanfattas 

även i ett avslutande avsnitt.  

 

2 Allmänt om nyttjanderätt till fast egendom   

2.1 Nyttjanderättstyper och dess grunddrag 
 
En grundläggande förutsättning för att kunna överblicka och förstå jordabalken är att ha 

kunskap om vad nyttjanderätt är och skillnaden mellan olika nyttjanderättstyper, för inte 

sällan varierar rättsreglerna beroende på vilken nyttjanderättstyp som är för handen. Om 

ett avtal exempelvis är att klassificeras som ett arrende- eller hyresavtal kommer i regel 

tvingande regler att göra sig gällande, men bedöms avtalet i stället utgöra ett allmänt 

nyttjanderättsavtal råder i stort sett avtalsfrihet.8 Av särskilt intresse för uppsatsen är att 

även de sakrättsliga reglerna kommer till viss del variera i tillämplighet beroende på 

vilken nyttjanderätt som ligger till grund för bedömningen. Det är därför grundläggande 

att i första hand reflekterar över vad det är för nyttjanderättstyp som föreligger i det 

enskilda fallet.  

 

Begreppet nyttjanderätt som sådant är inte definierat i jordabalken. Det är i stället den 

allmänna uppfattningen som anses bestämmande, nämligen att det är fråga om en 

upplåtelse av fastighetsägaren till någon annan att nyttja hela eller delar av fastigheten 

på ett sätt som inte innebär ett ingrepp i fastighetens substans.9 För att klassificeras som 

                                                
8 Westerlind, s 16 f.  
9 Victorin & Hager, s 33.  
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nyttjanderätt får den dock inte enbart avse en negativ förpliktelse för markägaren, 

exempelvis genom att denne avstår från rätten att jaga eller avhåller sig från att sköta 

skogen.10 Nyttjanderätten går således ut på att fastigheten ska användas på ett aktivt sätt 

och avse positiva förpliktelser. Servitut kan dock uteslutande avse negativa 

förpliktelser, exempelvis genom att föreskriva att en fastighet inte får bebyggas med 

annat än en villa av viss typ eller höjd.11 Denna företeelse brukar kallas för negativa 

servitut. Vidare utmärks nyttjanderätten av att den är upplåten till förmån för en juridisk 

eller fysisk person. Nyttjanderätten är därmed inte knuten till ägandet av fastigheten, 

vilket är karaktäriserande för servitut.12 Av det sagda framgår att det finns vissa 

grundläggande skillnader mellan nyttjanderätt i vanlig mening och servitut. För att 

gemensamt benämna nyttjanderätt och servitut brukar därför begreppet bruksrätt 

användas. Det är viktigt att notera att det som sägs om nyttjanderätt i den fortsatta 

framställningen även kommer gälla servitut, såvida inget annat anges.  

 

Nyttjanderättsupplåtelser till fast egendom går att dela upp i dels helnyttjanderätter och 

dels partiella nyttjanderätter.13 En helnyttjanderätt kännetecknas av att 

nyttjanderättshavaren har en exklusiv nyttjanderätt till det upplåtna området, vilket 

innebär att upplåtaren i princip inte har tillträdesrätt annat än vid besiktning, reparation 

och dylikt. En partiell nyttjanderätt ger nyttjanderättshavaren däremot ingen ensam 

besittning till det upplåtna området, utan endast rätt att utnyttja hela eller delar av 

fastigheten i något avseende.14 Till helnyttjanderätt räknas hyra, arrende och tomträtt, 

vilka kommer att kortfattat att beskrivas nedan. Andra helnyttjanderätter är bostadsrätt, 

dvs. en nyttjanderätt till hus eller del av hus på obegränsad tid, och kooperativ hyresrätt 

– ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt – vilka i princip faller utanför 

jordabalken och kommer därför att uteslutas i den fortsätta framställningen.15  

 

Hyra avser som nyttjanderättstyp upplåtelse av hus eller del av hus till nyttjande mot 

ersättning16. Arrende innebär däremot upplåtelse av mark vilken nyttjas mot ersättning, 

och beroende på ändamålet med upplåtelsen skiljer lagstiftningen mellan fyra olika 

                                                
10 Bengtsson m fl, s 18.   
11 Victorin & Hager, s 174.  
12 Bengtsson m fl, s 18 och Victorin & Hager s 167.  
13 Victorin & Hager, s 29.  
14 A st. 
15 Bengtsson m fl, s 20. 
16 JB 12:1. 
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typer av arrende – jordbruksarrende, anläggningsarrende bostadsarrende och 

lägenhetsarrende.17 Gränsdragningen mellan dessa arrendetyper kommer emellertid inte 

att beröras närmare då den inte har betydelse för den sakrättsliga bedömningen.  

 

Tomträtt är en speciell form av nyttjanderätt eftersom den är nästintill jämförbar med 

äganderätt. Fastigheten upplåts nämligen i princip på evig tid och tomträttshavaren har 

obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.18  

  

I jämförelse med ovannämnda nyttjanderätter syftar även partiella nyttjanderätter till att 

använda mark eller byggnader –  men dock i ett mer begränsat hänseende.19 Exempelvis 

kan en sådan upplåtelse avse rätt att sätta upp en försäljningsautomat på en husvägg 

eller att sätta upp en parabolantenn på grannens tak. Andra exempel är rätten att dra 

ledningar för kabel-TV, telefon eller el på en fastighet, eller att sätta upp 

mobiltelefonantenner på husväggar och tak. Det kan också handla om upplåtelse av rätt 

att låta boskap beta på annans mark eller rätt att ta väg över den.  

 

Härutöver finns det rättigheter som kan sägas stå på gränsen till nyttjanderätt i vanlig 

mening. Sådana upplåtelser karaktäriseras av att de endast avser en rätt att tillgodogöra 

sig eller föra bort något som hör till, eller åtminstone finns på fastigheten och det är 

därför inte tal om ett nyttjande av själva fastigheten.20 Det kan exempelvis handla om 

rätt att jaga eller fiska, eller att ta grus, sten, lera, torv osv. på annans mark. Det kan 

också vara fråga om en skogsägare som upplåter avverkningsrätt till skog åt en 

skogsindustri. Dessa rättigheter syftar således till att rättighetshavaren ska kunna 

tillgodogöra sig olika naturtillgångar på fastigheten.  

 

Vidare förekommer det att en nyttjanderätt till fast egendom upplåts helt utan ersättning, 

s.k. benefik nyttjanderätt. En granne får regelbundet använda ett område på tomten till 

parkering, en nära vän får låna villan under villaägarens utlandsvistelse eller en släkting 

till fastighetsägaren får bygga en enklare sommarstuga på dennes fastighet osv.21 

Eftersom en sådan upplåtelse sker helt utan ersättning står det klart att avtalet varken 

                                                
17 JB 8:1. 
18 Grauers, s 263. 
19 Bengtsson m fl, s 19. 
20 A a, s 255. 
21 A a, s 258 f.   
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utgörs av arrende eller hyra, utan i stället får bedömas som en allmän nyttjanderätt som 

faller inom ramen för JB 7 kap. Mot bakgrund av vad som sagts ovan bör även en 

benefik upplåtelse kunna klassificeras som helnyttjanderätt. Det avgörande är om 

upplåtelsen är exklusiv såtillvida att nyttjanderättshavaren har ensam besittning till det 

upplåtna området. I annat fall är upplåtelsen att betrakta som en partiell nyttjanderätt.  

 

2.2 Allmänt om nyttjanderättens sakrättsliga skydd 
 

Som en allmän rättsgrundsats brukar hävdas att ”köp bryter legostämma”.22 Den innebär 

att nyttjanderätten – utan stöd i lag –  inte har något sakrättsligt skydd mot en förvärvare 

av egendomen eller mot överlåtarens borgenärer. Rättsprincipen vilar på grunden att en 

förvärvares äganderätt hålls fri från inskränkande rättighetsupplåtelser, och bör ses mot 

bakgrunden att nyttjanderätten förr i tiden hade ett begränsat socialt och ekonomiskt 

värde. I dagens samhälle har dock nyttjanderätten en helt annan betydelse och utgörs 

inte sällan av varaktiga rättsförhållanden som skapar betydande värden för såväl 

nyttjanderättshavare som fastighetsägare – och även för parternas borgenärer.23 I takt 

med nyttjanderättens ökade betydelse har principen att köp bryter legostämma 

kritiserats i doktrin för att vara otidsenlig, och det har ifrågasatts om principen ska anses 

uttrycka gällande rätts ståndpunkt.24    

 

Principen att köp bryter legostämma får störst genomslag vid nyttjanderätt till lös 

egendom eftersom det i svensk rätt inte finns någon generell reglering som ger 

nyttjanderättshavaren möjlighet till sakrättsligt skydd.25 För de egendomsslag för vilka 

uttryckligt undantag i lag saknas gäller i regel principen att köp bryter legostämma, och 

nyttjanderätten åtnjuter därmed inget sakrättsligt skydd. I praxis har principen – i 

enlighet med kritiken i doktrin – inte tillämpats undantagslöst, utan den har snarare 

ansetts utgöra en utgångspunkt från vilken avsteg bör kunna ske i det enskilda fallet.26  

 

Beträffande nyttjanderätt till fast egendom finns däremot en samlad reglering i JB 7 

kap., vilken innebär att en nyttjanderättshavare under vissa förutsättningar har ett 
                                                
22 Millqvist, s 23 och Walin, s 46 f.   
23 Hessler, s 81 f.  
24 Walin, s 46 f och Håstad, s 437 f.  
25 Håstad, s 431. 
26 RH 2002:9.  
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sakrättsligt skydd mot en förvärvare av egendomen. I det följande kommer vi titta 

närmare på hur den sakrättsliga regleringen för nyttjanderätt till fast egendom ser ut.  

 

3 Nyttjanderättens ställning vid frivillig överlåtelse 

3.1 Den sakrättsliga konflikten 
 

När en fastighet överlåts är det givet att en intressekonflikt kan uppkomma mellan 

nyttjanderättshavare och förvärvare. Om nyttjandetiden inte har löpt ut vill 

nyttjanderättshavaren sannolikt fullfölja nyttjanderätten enligt avtal, och denne har i 

största allmänhet ett intresse av att avtalsvillkoren inte påverkas negativt av att 

fastigheten övergår till en ny ägare. Följaktligen har nyttjanderättshavaren ett 

skyddsvärt intresse av att kunna göra gällande nyttjanderätten i exakt samma 

utsträckning efter överlåtelsen. Förvärvaren vill, å sin sida, inte vara bunden av 

oönskade upplåtelser, och särskilt inte av upplåtelser som inte beaktades vid förvärvet. 

Den nya ägaren vill således kunna disponera fastigheten efter eget gottfinnande utan 

hinder av belastande nyttjanderättsupplåtelser. Den sakrättsliga konflikten utgörs 

således av att förvärvaren och nyttjanderättshavaren har olika skyddsvärda intressen 

som står i strid med varandra. Likaså har en borgenär som lånat ut pengar med panträtt i 

fastigheten som säkerhet ett vägande intresse av att dennes rätt inte försämras av bättre 

ställda nyttjanderätter. Fastigheten kan nämligen vara mindre värd vid en eventuell 

exekutiv auktion om fastigheten är belastad.27 För att få en djupare förståelse för JB:s 

sakrättsliga reglering är det viktigt att hela tiden ha denna intresseavvägning i åtanke. 

 

Den sakrättsliga konflikten som kan uppkomma vid en fastighetsöverlåtelse hanteras på 

olika sätt i lagen beroende på situation. Som kommer utvisa sig är den valda 

lagstiftningstekniken i sammanhanget minst sagt komplicerad och svårtillgänglig. I 

syfte att ge läsaren tillräckligt underlag för att kunna anamma den djupare diskussionen 

av ämnet, är det nödvändigt att här utförligt beskriva dess grundläggande drag.  

                                                
27 Bengtsson m fl, 316. 
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3.2 Tillämpningsområdet för JB 7 kap  

3.2.1 Nyttjanderätter och servitut m.m. 
 
Enligt JB 7:1 st. 1 är regleringen tillämplig på arrende, hyra, tomträtt och annan 

nyttjanderätt samt servitut och rätt elektrisk kraft, om rättigheten upplåtits genom avtal. 

Kravet på att nyttjanderätten ska ha upplåtits genom avtal innebär att rättigheten ska ha 

tillkommit på förmögenhetsrättslig väg.28 Det medför att officialservitut, dvs. servitut 

som bildats genom beslut vid förrättning, inte omfattas av bestämmelserna i kapitlet. 

Detta gäller även om servitut ursprungligen är baserat på avtal mellan parterna. I övrigt 

omfattas alla typer av avtalsservitut. Även rättigheter som tillkommit på familje- eller 

successionsrättslig väg, exempelvis testamentarisk nyttjanderätt, faller utanför 

regleringens tillämpningsområde. På samma grund omfattas inte heller rättigheter av 

offentligrättslig karaktär av kapitlet, exempelvis rättigheter baserade på expropriation 

eller andra tvångsförvärv.  

  

Genom lokutionen ”arrende, hyresrätt, tomträtt och annan nyttjanderätt” tar 

bestämmelsen sikte på nyttjanderätt i strikt mening.29 Inom regelns tillämpningsområde 

faller således endast upplåtelser som medför en rätt att nyttja fastigheten på ett sätt som 

inte innebär ett ingrepp i fastighetens substans. 

 

Förutom helnyttjanderätter går även partiella nyttjanderätter in under JB:s 

nyttjanderättsregler.30 Som nämnts syftar dessa rättigheter till att nyttja fastigheten på 

ett i förhållande till helnyttjanderätt begränsat viss, utan att det medför en rätt att göra 

substantiella ingrepp i fastigheten. Exempelvis kan en sådan upplåtelse avse rätt att dra 

ledningar för kabel-TV, telefon eller el på en fastighet, eller att sätta upp 

mobiltelefonantenner på husväggar och tak.  
 

3.2.2 Rätt att ta naturtillgångar m.m.  
 
Av JB 7:3 följer att vissa rättigheter som i strikt mening inte är att betrakta som 

nyttjanderätter även faller inom regleringens tillämpningsområde. Av första stycket 

                                                
28 Westerlind, 181 f. 
29 A a, s 16 f. 
30 A a, s 18. 
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framgår nämligen att rätt att avverka skog på fastigheten eller att tillgodogöra sig andra 

alster av fastigheten eller dennas naturtillgångar eller att jaga och fiska på fastigheten är 

att anse som nyttjanderätt, även om den rättigheten inte medför rätt att i övrigt nyttja 

fastigheten. Följaktligen syftar dessa rättigheter enbart till att nyttjanderättshavaren ska 

kunna tillgodogöra sig olika naturtillgångar på fastigheten.  

 

Denna avtalsform påminner emellertid i stora delar om köprättsliga avtal, vilket kan 

belysas med ett rättsfall. I NJA 1986 s 136 hade ett aktiebolag rätt att avverka en 

bestämd volym och ett bestämt antal trädstammar under en tid om ca 20 månader, 

vilken enligt avtal betecknades som köp. HD bedömde med fastställande av hovrättens 

dom att avverkningsrätten var att betrakta som upplåtelse av nyttjanderätt enligt JB 7:3. 

Det som i princip skiljer ett sådant avtal från köpavtal är att det är rättighetshavaren och 

inte markägaren som ska hugga ner och skilja trädstammarna från fastigheten.31 

Lagstiftaren har emellertid ansett det motiverat att även andra rättigheter än 

nyttjanderätt i strikt mening ska ges möjlighet till sakrättsligt skydd genom regleringen i 

7 kap. Det går dock att ifrågasätta om upplåtelser som endast varar under en kortare tid 

verkligen bör betraktas som nyttjanderätt i JB:s mening. Enligt min mening går det då 

att påstå att det nyttjanderättsliga inslaget är underordnat i sådan utsträckning att avtalet 

rätteligen bör betraktas som köp, och därför falla utanför regleringens 

tillämpningsområde.  

 

3.2.3 Övriga rättigheter  
 
Enligt JB 7:2 är regleringen tillämplig på hyresrätt upplåten i hus som utgör lös 

egendom, dvs. hus på ofri grund. I lagen likställs alltså den här typen av upplåtelser med 

nyttjanderätt till fast egendom, vilket bland annat motiveras av att sådan egendom står 

den fasta egendomen nära.32  

 

I RH 2002:9 har även hyresrätt till en bostadslägenhet i sakrättsligt hänseende bedömts 

på ett sätt som motsvarar reglerna i 7 kap. Hovrätten ansåg att det fanns skäl att 

ifrågasätta om principen att köp bryter legostämma ska tillämpas undantagslös och 

hävdade att om skäl föreligger ska det finnas möjlighet att göra avsteg från principen. 
                                                
31 Bengtsson m fl, s 255. 
32 Westerlind, s 187 f.  
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Vidare konstaterades att bostadsrättslägenhet i yttre hänseende står fast egendom lika 

nära som hus som utgör lös egendom, och att det finns betydande likheter mellan 

nyttjanderätt till en bostadsrätt och nyttjanderätt till en hyreslägenhet. Med hänsyn 

härtill ansåg hovrätten att nyttjanderätten var tillräckligt skyddsvärd för att göra avsteg 

från principen att köp bryter legostämma och tillämpa JB:s sakrättsliga reglering 

analogt.  

 

Av JB 7:3 st. 2 framgår att en annan typ av avtal också jämställs med nyttjanderätt, 

nämligen s.k. naturvårdsavtal. Naturvårdsavtal ger staten eller kommunen rätt att i 

naturvårdens intresse bestämma att en fastighetsägare ska sköta sin mark på ett visst 

sätt. Avtalen kan avse såväl positiva som negativa förpliktelser och kan därför inte 

räknas som nyttjanderätt. Upplåtelseformen kan inte heller betraktas som servitut 

eftersom det inte förekommer någon härskande fastighet.  

 

Enligt JB 7:4 omfattas nyttjanderätterna bostadsrätt, gravrätt och vägrätt inte alls av 

bestämmelserna i kapitlet, utan dessa rättigheter regleras i stället i var sin särskild lag. 

 

3.3 Rättighetens sakrättsliga skydd 
 
Den lagtekniska utgångspunkten för den sakrättsliga regleringen i JB 7 kap. är att köp 

bryter legostämma, dvs. nyttjanderätten faller bort vid frivillig fastighetsöverlåtelse och 

den nya ägaren behöver därmed inte respektera rättigheten.33 Den sakrättsliga 

regleringen anger emellertid när nyttjanderätten gäller mot den nya ägaren, vilket inte 

hade varit nödvändigt om inte ”köp bryter legostämma” hade varit lagens 

utgångspunkt.34 För att uttrycka sig kort ska rättigheten bestå om rättigheten är 

inskriven, om överlåtaren gjort förbehåll om nyttjanderätten, om tillträde har skett (dock 

endast då skriftligt arrende- eller hyresavtal föreligger) eller om den nye ägaren är i ond 

tro om rättighetens förekomst. Lagen kan därför sägas ange fyra olika huvudfall då 

nyttjanderätten gäller mot den nye ägaren, nämligen inskrivningsfallet, förbehållsfallet, 

tillträdesfallet och ondtrosfallet. I det följande kommer en grundläggande redogörelse 

av respektive fall att presenteras.  
 

                                                
33 Bengtsson m fl, 318. 
34 Grauers, s 274.  
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3.3.1 Inskrivningsfallet 

Ur ett obligationsrättsligt perspektiv saknar det i regel större betydelse att en rätt är 

inskriven i fastighetsregistret. En sådan registrering påverkar i sig inte det 

underliggande rättsförhållandet mellan parterna.35 Inom sakrätten spelar inskrivning 

emellertid en central roll. Av JB 7:14 st. 1 framgår också att nyttjanderättshavaren i 

regel kan göra rättigheten gällande mot ny ägare om den är inskriven. Enligt 

bestämmelsen gäller upplåtelsen endast mot den nya ägaren om upplåtelsen enligt 17 

kap. äger företräde framför överlåtelsen på grund av inskrivning. Det avgörande är att 

ansökan om inskrivning sker innan den nye ägaren sökt lagfart på fastigheten, eftersom 

det är den som först sökt inskrivning som får företräde enligt JB 17:1.  

 

Inskrivning som sakrättsligt moment är ett uttryck för den inom sakrätten välbekanta 

publicitetsprincipen. Innebörden av principen är att sakrättsliga belastningar bör göras 

synliga mot tredje man.36 Tanken bakom inskrivningsmomentet är således att en 

potentiell förvärvare då har möjlighet att, genom exempelvis granskning av 

fastighetsregistret, uppmärksamma eventuella belastningar av fastigheten och anpassa 

sitt handlande därefter. Det är viktigt att notera att förvärvaren inte rent faktiskt måste 

ha tagit del av inskrivningen – nyttjanderätten är sakrättsligt skyddad just för att 

rättigheten är inskriven. Om nyttjanderätten är inskriven kan alltså tredje man aldrig 

anses vara i god tro beträffande rättens existens, utan vederbörande får räkna med att 

rättigheten kan göras gällande till dennes nackdel.  

 

Den nye ägaren av fastigheten har en lagstadgad skyldighet att ansöka om inskrivning 

på förvärvet, s.k. lagfart.37 Beträffande nyttjanderätt finns emellertid ingen skyldighet 

att söka inskrivning. Enlig JB 7:10 har nyttjanderättshavaren endast en rättighet att få 

upplåtelsen inskriven. Regeln är tvingande, med undantag för hyra och arrende. Vid 

arrende och hyra är det således möjligt att avtala bort rätten till inskrivning. Det hänger 

framför allt samman med att man vill undvika att fastighetsregistret blir överfyllt med 

inskrivningar.38 Samtidigt kan regleringen redan sägas utgöra ett tillfredsställande 

                                                
35 Jfr NJA 1982 s 773 och NJA 1997 s 110.  
36 Hessler, s 87 f och Millqvist, s 40. 
37 JB 20:1. 
38 Bengtsson m fl, 317. 
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sakrättsligt skydd för den här typen av upplåtelser, vilket kommer framgå nedan i 

samband med redogörelsen av tillträdesfallet.   

 

För att få en nyttjanderätt inskriven i fastighetsregistret krävs i praktiken att 

nyttjanderättsavtalet skickas in till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan.39 Det 

ligger därför i sakens natur att rätten till inskrivning endast avser skriftliga 

nyttjanderättsavtal. I ljuset av vad som sagts ovan kan det vara värt att notera att 

nyttjanderättsavtal som inges till Lantmäteriet i regel är att betrakta som allmän 

handling. Potentiella förvärvare och andra intressenter kan således enkelt begära ut och 

ta del av den handling som nyttjanderätten grundar sig på. Med hänsyn till att framför 

allt lokalhyresavtal och vissa typer av arrendeavtal är av utpräglad affärsmässig karaktär 

kan en sådan möjlighet betraktas som mindre önskvärd för såväl upplåtaren som 

nyttjanderättshavaren. Enligt min mening finns det därför även andra skäl till varför det 

bör vara möjligt att avtala bort rätten till inskrivning vid arrende och hyra.  

 

3.3.2 Förbehållsfallet 
 
Enligt JB 7:11 är den som överlåter fastigheten skyldig att vid överlåtelsen förbehålla 

nyttjanderättens bestånd, såvida inte rättigheten redan är sakrättsligt skyddad genom 

inskrivning. Förbehållsskyldigheten föreligger oavsett om det är överlåtaren eller en 

tidigare ägare som upplåtit rättigheten. Med denna lagstadgade skyldighet ville 

lagberedningen betona vikten av att överlåtaren aktivt agerar för nyttjanderättens 

bestånd.40 Skyldigheten gäller således i förhållande till nyttjanderättshavaren. 

Departementschefen anslöt sig till förslaget och anförde att ett sådant förbehåll ska 

också kunna ske muntligt, även vid nyttjanderätter för vilka formkrav gäller.41 Vidare 

påtalades att det av bevisskäl är lämpligt att ett förbehåll tas in i köpehandlingarna. Hur 

förbehållet ska utformas eller hur omfattande det måste vara, framgår dock inte med 

önskvärd tydlighet av förarbetena. Uttalanden från lagrådet kan tyda på att den nye 

ägaren inte behöver få vetskap om upplåtelsens omfattning i alla dess detaljer.42 Att 

överlåtaren inte fullständigt behöver ange avtalsvillkoren är också naturligt med tanke 

                                                
39 Se bestämmelserna i JB 19 kap. och 23 kap.  
40 SOU 1960:25, s 311 f och prop 1970:20 B, s 380 ff. 
41 Prop 1970:20 B, s 381 f. 
42 Se lagrådets uttalande prop 1970:20 A, s 250 (”även om förbehållet så utformats att den nye ägaren 
icke därigenom får vetskap om upplåtelsens omfattning i alla dess detaljer”).  
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på den knapphändiga information som fastighetsregistret förmedlar, för de fall då 

inskrivning gjorts med följden att förbehållsskyldigheten faller bort. Det står i vart fall 

klart att förbehåll kan göras på ett relativt enkelt sätt, i synnerhet med hänsyn till 

avsaknaden av formkrav.  

 

En anslutande fråga är om det måste framgå att överlåtelsen är villkorad av 

nyttjanderättens bestånd eller om det räcker med allmänna upplysningar om 

belastningens existens. Enligt lagstiftaren är grundtanken att förbehållet ska betraktas 

som ett avtalsvillkor.43 Om förvärvaren accepterar förbehållet kan parterna, dvs. 

överlåtaren och förvärvaren, sägas ha avtalet om att respektera nyttjanderätten till 

förmån för nyttjanderättshavaren. Rättsverkan uppkommer således mellan såväl 

avtalsparterna som i förhållande till nyttjanderättshavaren. I ljuset härav borde det, 

enligt min mening, inte vara tillräckligt att bara lämna allmänna upplysningar om 

rättighetens existens för att förbehållsskyldigheten ska anses vara uppfylld.  

 

Regeln är inte heller till sin ordalydelse att betrakta som ett uttryck för en allmän 

upplysningsplikt, utan överlåtaren har ju en skyldighet att göra förbehåll i ordets 

objektiva mening.44 I linje härmed ansåg lagrådet – i samband med dess kritik av 

förbehållsreglerna – att förbehållsskyldigheten skulle tas bort och ersättas av en 

upplysningsplikt för förvärvaren.45 Det föreligger således en skillnad mellan 

upplysningsplikt i generell mening och den föreskrivna förbehållsplikten i JB 7:11. Låt 

vara att överlåtaren i båda fallen har en skyldighet att i första hand vara aktiv. 

  

Mot bakgrund av det anförda bör det stå klart att överlåtaren inte på ett ingående sätt 

behöver redogöra för vad nyttjanderätten innebär för att förbehållsskyldigheten ska 

anses uppfylld. För att det i lagens mening ska vara tal om ett förbehåll bör det, enligt 

min mening, dock krävas att det objektivt sett har kommit till uttryck – skriftligen eller 

muntligen – att rättigheten ska respekteras av överlåtaren. Det är således inte tillräckligt 

att nyttjanderätten bara förs på tal eller liknande för att ett förbehåll ska anses föreligga. 

Om överlåtaren och förvärvaren kan anses ha avtalat om att rättigheten ska bestå blir 

                                                
43 Prop 1970:20 B, s 380 f och SOU 1960:25, s 303 ff. 
44 Se Björkdahl JT 2009-10 s 5 ff för mer om säljarens upplysningsplikt. 
45 Prop 1970:20 A, s 252 f.  



 20 

nyttjanderätten sakrättsligt skyddad på denna grund. Härvidlag kan man tala om ett sorts 

innehållskrav i fråga om förbehåll.46  

 

I äldre praxis har man dock kunnat skönja en tendens att mjuka upp innehållskraven 

genom att tolka in ett förbehåll i rena omnämnanden från parterna. I flera fall, där 

köpehandlingarna visserligen innehållit upplysningar om skedd rättighetsupplåtelse men 

saknat något direkt förbehåll om dennes bestånd, har rättigheten likväl ansetts 

förbehållen.47 Den tendensen i äldre praxis bör emellertid ses mot bakgrund av att 

förvärvarens onda tro beträffande befintliga rättigheter saknade sakrättslig betydelse 

enligt då gällande rätt. Enligt äldre rätt var således den principiella utgångspunkten att 

ond tro inte skulle föranleda bundenhet för den nya ägaren. Uppmjukningen av 

förbehållets innehållskrav bör, enligt min mening, betraktas som ett sätt att undvika de 

stötande resultat som avsaknaden av en ondtrosregel gav upphov till. I och med 

införandet av ondtrosregeln i JB 7:14 föreligger inte längre något behov av att utsträcka 

förbehållsregelns tillämpningsområde. Min uppfattning är därför att äldre praxis inte 

rimligen kan anses vägledande för frågan om vilka krav som bör ställas på ett förbehåll. 

Det är en uppfattning som också verkar ha stöd i doktrin.48 Det kommer finnas 

anledning att gå djupare i diskussionen av såväl förbehålls- som ondtrosregeln längre 

fram i framställningen. 

 

3.3.3 Tillträdesfallet  
 
Även om ett förbehåll enligt ovan inte har skett, gäller upplåtelse som avser arrende 

eller hyra mot ny ägare av fastigheten, om upplåtelsen skett genom skriftligt avtal eller 

tillträde ägt rum före överlåtelsen. Detta framgår av JB 7:13 st. 1. Viktigt att notera är 

att bestämmelsen endast gäller de vanligaste nyttjanderätterna, hyra och arrende. Av 

kravet på skriftlig form följer vidare att muntliga upplåtelser faller utanför 

tillämpningsområdet. Vid jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende 

måste emellertid avtalet vara skriftligt, varför dessa rättigheter alltid gäller mot ny 

ägare, såvida tillträde har skett före överlåtelsen.49 Beträffande hyra och 

lägenhetsarrende kan dock avtalet vara muntligt, och i sådana fall gäller inte 
                                                
46 Se Victorin, s 287. 
47 Se exempelvis NJA 1908 s 368 och NJA 1914 s 430.  
48 Victorin, s 286 f.  
49 JB 8:3. 
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bestämmelsen. Eftersom muntliga upplåtelser inte heller kan få skydd genom 

inskrivning har de ett relativt svagt sakrättsligt skydd.  

 

Enligt bestämmelsen anknyts det sakrättsliga skyddet även till att tillträde har skett 

innan överlåtelsen. I likhet med det sakrättsliga momentet inskrivning kan även tillträde 

betraktas som ett uttryck för publicitetsprincipen.50 Genom tillträdet anses det vara 

möjligt för förvärvaren att – i samband med exempelvis en sedvanlig besiktning – få 

kännedom om nyttjanderättens existens. Vidare anses nyttjanderättshavaren som särskilt 

skyddsvärd när tillträde väl skett.51 Förvärvaren förväntas även ha möjlighet att granska 

det skriftliga nyttjanderättsavtalet och därigenom konstatera på vilka villkor 

nyttjanderätten är upplåten.52 Båda dessa förutsättningar vilar således på tanken att 

förvärvaren har haft tillfälle att på förhand få kännedom om den rätt som gäller mot 

denne efter överlåtelsen.  

 

Att lagstiftaren i det här sammanhanget har valt att särbehandla upplåtelseformerna hyra 

och arrende bör ses i ljuset av rättigheternas samhällsbetydelse. Eftersom den här typen 

av nyttjanderätt har stor social och ekonomisk betydelse är en stor del av JB:s reglering 

tvingande till förmån för arrendatorn och hyresgästen.53 Det är inte minst tydligt genom 

de praktiskt betydelsefulla reglerna om direkt och indirekt besittningsskydd. Av samma 

skäl är det motiverat att även ge hyresgäster och arrendatorer ett särskilt starkt skydd i 

förhållande till tredje man.  

 

Utöver ovanstående har nyttjanderättshavaren även andra möjligheter att undgå 

avflyttning. Förutsatt att tillträde har skett innan överlåtelsen har nyttjanderättshavaren 

rätt att sitta kvar på fastigheten på grund av den nye ägarens passivitet. Enligt JB 7:14 

st. 2 måste nämligen förvärvaren säga upp avtalet inom tre månader från överlåtelsen. 

Med stöd av tvingande bestämmelser torde nyttjanderättshavaren dock fortfarande ha 

möjlighet att göra gällande sitt eventuella besittningsskydd.54 Mot bakgrund av det 

                                                
50 Bengtsson m fl, s 323. 
51 Björkdahl, s 202 f. 
52 Rodhe, s 572. 
53 Bengtsson m fl, s 323. 
54 A a, s 324. 
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sagda får skyddsregleringen avseende hyra och arrende anses vara så omfattande att 

huvudregeln kan sägas vara att rättigheten består. 55 

 

3.3.4 Ondtrosfallet 
 

I förbehållsfallet kan, som redan nämnts, den nya ägaren anses ha direkt lovat att 

respektera nyttjanderätten. Trots den lagstadstadgade förbehållsskyldigheten händer det 

att rättigheten bara nämns i förbigående av parterna – utan att något förbehåll i lagens 

mening sker – eller att rättigheten överhuvudtaget inte kommer på tal vid 

fastighetsöverlåtelsen. Det är dock möjligt att förvärvaren likväl känner till att 

nyttjanderätten belastar fastigheten eller, på ett eller annat sätt, bort förstå att så är fallet. 

Med anledning härav finns numera en allmän ondtrosregel i den sakrättsliga regleringen 

som fångar upp dylika situationer. Enligt JB 7:14 st. 1 består nyttjanderätten om 

förvärvaren vid överlåtelsen ”ägde eller bort äga kännedom” om upplåtelsen. 

Rättigheten kan således bestå på denna grund även när den inte är skyddad enligt 

reglerna om inskrivning, förbehåll och tillträde.  

 

Förekomsten av en allmän ondtrosregel har i det här sammanhanget varit föremål för 

många diskussioner under lagstiftningens gång.56 Regeln infördes i samband med 

tillkomsten av jordabalken, innan dess saknades en motsvarande regel om ond tro. 

Förutsatt att nyttjanderätten inte var skyddad på annan grund, kunde rättigheten enligt 

äldre rätt falla bort även om förvärvaren i omedelbar anslutning till överlåtelsen hade 

granskat nyttjanderättsavtalet. Avsaknaden av en sådan regel kunde således få stötande 

konsekvenser.57 Mot bakgrund av syftet med andra sakrättsliga moment – inskrivning, 

förbehåll och tillträde – kan det dock anses naturligt att låta ond tro få sakrättslig 

betydelse. Som redan nämnts kan tanken bakom dessa moment nämligen vara att 

försätta en spekulant i ond tro om rättighetens existens.58 Nämnda synpunkter 

framfördes också i princip redan i samband med tillkomsten av den numera upphävda 

NyttjL.59 Enligt betänkandet till NyttjL ansågs dock en sådan regel vara alltför 

svårtillämpad. Förhållandena under vilka en förvärvare skulle anses vara i ond tro om 

                                                
55 A a, s 318. 
56 Westerlind, s 270 ff. 
57 Se exempelvis NJA 1917 s 162. 
58 Se avsnitt 3.3.1–3.3.3. 
59 NJA II 1908 nr 5:1 s 7 ff. 
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rättigheten och betydelsen härav ansågs i hög grad vara oklara. Vidare befarades denna 

osäkerhet medföra långvariga tvister och inverka negativt på fastighetsmarknaden. 

Enligt äldre rätt var således den principiella utgångspunkten att ond tro inte skulle 

föranleda bundenhet för den nya ägaren. Som redan konstaterats kunde man dock 

skönja en tendens i praxis att mjuka upp kraven på ett förbehålls innehåll genom att 

tolka in ett förbehåll i parternas uttalanden.60 Den tendensen i äldre praxis kan, enligt 

min mening, betraktas som ett sätt att undvika de stötande resultat som avsaknaden av 

en ondtrosregel gav upphov till. 

 

I förarbetena till jordabalken anslöt sig dock lagberedningen till den kritik som enligt 

ovanstående kan göras gällande mot systemet.61 Lagberedning ansåg att det var 

uppenbart att en ondtrosregel kan ge upphov till rättstvister, men att det förhållandet 

inte kan tas till intäkt för att undvika varje ondtrosregel. I sammanhanget påtalades även 

att likaså godtagandet av muntliga förbehåll utgör en grogrund för rättsliga konflikter. 

Med anledning härav ansågs det lämpligt att tillmäta ond tro sakrättslig betydelse. Det 

kan sägas att lagstiftaren slutligen ansåg det nödvändigt att motverka handlingssätt som 

framstår som otillbörliga, även om det för ändamålet krävs en relativt svårtillämpad 

regel.62 

 

Enligt lagberedningen ankommer det på rättstillämpning att avgöra i vilken utsträckning 

det bör åligga en spekulant att självständigt agera för att uppdaga eventuella rättigheter 

som belastar fastigheten. I det här avseende ansåg lagberedningen att borde finnas ett 

tämligen vidsträckt utrymme att beakta förhållandena i det enskilda fallet, såvitt avser 

inte bara objektets storlek och beskaffenhet i övrigt utan även rent personliga 

omständigheter.63 Departementschefen anslöt sig till förslaget utan någon närmare 

argumentation. Ondtrosregeln kommer analyseras mer ingående längre fram i 

framställningen.  

 

 

                                                
60 Se avsnitt 3.3.2. 
61 Prop 1970:20 B, s 385 f. 
62 Bengtsson m fl, 321. 
63 SOU 1960:25, s 312 och prop 1970:20 B, s 385 f. 
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3.3.5 Särskilda regler om ändringsavtal 
 
I det föregående har gjorts en översiktlig genomgång av förutsättningarna för att en 

nyttjanderätt ska erhålla sakrättsligt skydd. En särskild fråga i sammanhanget är hur 

man ska behandla överenskommelser om ändringar i eller tillägg till en tidigare 

grundlagd upplåtelse, som överlåtaren och nyttjanderättshavaren träffat före 

fastighetsöverlåtelsen. Anta att överlåtaren och nyttjanderättshavaren efter 

upplåtelsetidpunkten kommer överens om ett lägre vederlag för nyttjanderätten eller att 

upplåtelsen ska avse ytterligare mark, men att det ursprungliga avtalet i övrigt ska 

tillämpas enligt dess villkor. Dylika justeringar av upplåtelsen kan innebära en 

obehaglig överraskning för en förvärvare som förlitat sig på det till viss del missvisande 

huvudavtalet. Att ändringar eller tillägg gäller mellan de ursprungliga avtalsparterna är 

klart, men frågan är om dessa även kan åberopas mot förvärvaren. 

 

Avgörande för frågan är om ändringsavtalet och huvudavtalet ska behandlas som en 

enhet eller fristående från varandra. Från en obligationsrättslig synpunkt betraktas 

ändringsavtal i allmänhet som oskiljaktigt förenat med huvudavtalet och utgör 

tillsammans med detta grunden för ett enhetligt rättsförhållande.64 Av JB:s reglering 

framgår dock att ändringsavtal i sakrättsligt hänseende intar en i viss mån fristående 

ställning i förhållande till huvudavtalet. Enligt JB 7:7 st. 1 betraktas nämligen en 

överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden som ny upplåtelse. Bestämmelsen 

tar sikte på ändringar – efter upplåtelsetidpunkten – som avser en förlängning av 

kontraktstiden. Härav följer att ändringsavtal som avser att förkorta kontraktstiden faller 

utanför regelns tillämpningsområde. Av JB 7:8 st. 1 framgår att även andra 

överenskommelser om ändring i och tillägg till ursprungliga upplåtelseavtalet ska i 

princip betraktas som nya upplåtelser. Av praktiska skäl kommer dock begreppet 

ändringsavtal hädanefter användas för såväl förlängningsöverenskommelser (JB 7:7) 

som andra ändringsavtal (JB 7:8).  

 

Vid tillkomsten av regleringen konstaterade lagberedningen att det skulle vara till stor 

fördel om huvudavtal och ändringsavtal även från ett sakrättsligt perspektiv kunde 

hållas samman som en enhet. Det ansågs dock inte vara praktiskt möjligt eftersom tredje 

                                                
64 Prop 1970:20 B, s 368 f.  
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mans berättigade intressen då skulle eftersättas.65 I enlighet med ovanstående scenario 

skulle detta medföra stor otrygghet för fastighetsförvärvaren, eftersom denne inte ens 

kan lita på vad som står i det skriftliga upplåtelseavtalet. Departementschefen ansåg att 

nämnda bestämmelser utgör en lämplig avvägning mellan nyttjanderättshavarens och 

tredje mans befogade krav på trygghet. I sammanhanget lades stor vikt vid tredje mans 

möjligheter att med ledning av det ursprungliga upplåtelseavtalet kunna bilda sig en 

uppfattning om rättighetens tidsmässiga bestånd och sakliga innehåll. Det är därför 

nödvändigt att betrakta vissa ändringsavtal som nya upplåtelser.66    

 

Utformningen som lagstiftaren anslöt sig till medför betydelsefulla sakrättsliga 

konsekvenser. Eftersom ändringsavtal ska gälla som ny upplåtelse ska den nya 

”upplåtelsen” behandlas fristående från huvudavtalet i den sakrättsliga prövningen. 

Utgångspunkten är således att ändringsavtalet inte kan göras gällande mot 

fastighetsförvärvaren, vilket följer av principen att köp bryter legostämma. Den 

särskilda överenskommelsen får då prövas mot bakgrund av de diskuterade 

huvudfallen.67 Bedömningen av om huruvida ändringsavtalet ska anses bestå och 

därmed bli bindande för den nye fastighetsägaren avgörs alltså av om 

sidoöverenskommelsen är förbehållen, inskriven eller nye ägaren är i ond tro. I 

sammanhanget är det dock värt att notera att den särskilda bestämmelsen för arrende 

och hyra avseende sakrättsligt skydd vid tillträde i princip inte är tillämplig på 

ändringsavtal, enligt JB 7:13 st. 2. Mot bakgrund av det sagda innebär reglerna om 

ändringsavtal att en sorts sakrättsliga avtal har skapats, avtal som kan fortsätta att gälla, 

eller falla bort i samband med en fastighetsöverlåtelse. Den valda lagstiftningstekniken 

är svår att förena med vanliga principer i svensk rätt och regleringen kan därför initialt 

vara svår att ta till sig.68 

 

Beträffande ändringsavtal har det sakrättsliga skyddet förstärkts genom en särskild regel 

i JB 7:12. Enligt lagrummet kan en överenskommelse av detta slag göras gällande mot 

den nye ägaren, om den anmärkts på fastighetsägarens exemplar av 

upplåtelsehandlingen. Härav följer att regeln endast är tillämplig vid skriftliga 

upplåtelser – i annat fall kan ju inte anmärkning ske i nyttjanderättsavtalet. Enligt JB 
                                                
65 A prop, s 369 ff.  
66 A prop, s 373.  
67 Se avsnitt 3.1.1–3.3.4. 
68 Bengtsson m fl, s 328. 



 26 

7:8 st. 3 har nyttjanderättshavaren rätt att få en ändring i eller ett tillägg till huvudavtalet 

noterat på det skriftliga kontraktet. På så sätt kan vederbörande undvika att ett 

förmånligt villkor faller bort vid fastighetsöverlåtelsen.   

 

Som nyligen påpekats ska huvudavtal och ändringsavtal bedömas fristående från 

varandra i den sakrättsliga prövningen. Det är emellertid en sanning med modifikation. 

Enligt lagen ska inte alla typer av ändringar som sker efter upplåtelsetidpunkten 

betraktas som nya upplåtelser. Så är fallet när upplåtelsen förlängs med stöd av en 

klausul som ingår i huvudavtalet (JB 7:7 st. 2). Det är inte ovanligt att ett avtal förlängs 

automatiskt på exempelvis tre år i taget, om inte uppsägning sker i föreskriven ordning 

före avtalstiden löper ut. På grund av en sådan klausul kan förlängningen sägas redan 

från början ha omfattats av huvudavtalet, och ska därför i JB:s mening inte betraktas 

som en separat överenskommelse.69 I sådana fall kan ju den nya ägaren på förhand 

räkna ut att nyttjanderätten har förlängts.70 Likaså anses inte heller en ny upplåtelse 

föreligga om huvudavtalet har förlängts eller villkoren däri har ändrats på grund av 

bestämmelse i lag (JB 7:7 st. 2 och 7:8 st. 2). Även i dessa fall är tanken att en ny 

fastighetsägare kan förutse innebörden av JB:s regler om automatisk förlängning vid 

utebliven uppsägning eller bestämmelserna om direkt besittningsskydd. Följden av att 

nämnda ändringar inte betraktas som nya upplåtelser är att de kan göras gällande mot 

fastighetsägaren även efter överlåtelsen. Förutsättningen är dock att huvudavtalet som 

ligger till grund för nyttjanderätten bedöms ha sakrättsligt skydd – i annat fall är det ju 

ointressant att diskutera de enskilda villkoren. Hädanefter kommer med begreppet 

ändringsavtal endast åsyfta sådana ändringar eller tillägg som enligt lagen betraktas som 

nya upplåtelser.    

 

3.3.6 Sammanfattande kommentarer 
 
Sammanfattningsvis är den sakrättsliga regleringen tänkt att fungera på följande sätt. 

Anta att en fastighetsägare upplåter en nyttjanderätt till sin fastighet enligt ett skriftligt 

upplåtelseavtal. Ett år efter upplåtelsetidpunkten accepterar fastighetsägaren att 

nyttjanderättshavaren betalar ett lägre vederlag för rättigheten. Ytterligare ett år efter 

upplåtelsetidpunkten säljs fastigheten och en tvist uppstår mellan säljaren och köparen 
                                                
69 Prop 1970:20 A, s 248. 
70 Bengtsson m fl, s 326 f. 
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rörande den belastande nyttjanderätten. Frågan är om köparen är bunden av upplåtelsen 

och i sådana fall på vilka villkor?  

 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse har man först att ta ställning till om det 

skriftliga upplåtelseavtalet kan göras gällande mot köparen. Man får således bedöma om 

den ursprungliga upplåtelsen omfattas av något av huvudfallen ovan, dvs. 

inskrivningsfallet, förbehållsfallet, tillträdesfallet eller ondtrosfallet. Om resultatet blir 

att upplåtelsen inte gäller mot köparen finns det av förklarliga skäl ingen anledning att 

gå vidare och bedöma nyttjanderättens enskilda villkor. Om vi i stället antar att 

upplåtelsen består, uppkommer frågan hur man ska se på det faktum att 

nyttjanderättshavaren och den tidigare ägaren avtalat om lägre vederlag. Enligt reglerna 

om ändringsavtal – i ovanstående scenario närmare bestämt JB 7:8 – ska den 

överenskommelsen betraktas som en ny upplåtelse. Det innebär att nästa steg är att 

bedöma om även denna ”upplåtelse” gäller mot köparen enligt den sakrättsliga 

regleringen. Bedömningen är då i princip densamma som vid den första – ursprungliga 

– upplåtelsen. I det här sammanhanget är det dock viktigt att beakta den särskilda regeln 

i JB 7:12. Om den andra ”upplåtelsen” anses bestå är köparen även skyldig att 

respektera det för nyttjanderättshavaren förmånliga ändringsavtalet.  

 
 

4 Den sakrättsliga undersökningsplikten i förbehållsfallet 
När överlåtaren gör ett regelrätt förbehåll om nyttjanderättens bestånd står det klart att 

fastighetsförvärvaren måste respektera nyttjanderätten. Det är dock inte tillräckligt att 

konstatera att nyttjanderätten har sakrättsligt skydd. En minst lika viktig fråga är i 

vilken utsträckning förvärvaren har att respektera nyttjanderätten.71 Är förvärven 

bunden av nyttjanderätten i sin helhet eller bara av vad denne känt till eller borde känt 

till vid överlåtelsen? Vilken betydelse har förvärvarens sakrättsliga undersökningsplikt i 

sammanhanget? Beroende på vilket synsätt som anläggs på förbehållets rättsverkningar 

kan det få betydelsefull inverkan på hanteringen av ändringsavtal. Om man exempelvis 

anser att nyttjanderätten gäller i sin helhet finns det ju ingen anledning att särskilt pröva 

om förekommande ändringar ska bestå.  

 
                                                
71 Rodhe, s 568. 
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I dessa delar får förarbetena anses vara öppna för tolkningar och relevant praxis lyser 

med sin frånvaro. Frågan har emellertid diskuterats i doktrin och framför allt av två 

författare, nämligen Rodhe och Victorin. Särskilt intressant är att författarna har 

förespråkat två helt olika tolkningar av förbehållets rättsverkningar. Med utgångspunkt i 

förarbetena kommer författarnas respektive tolkningar att analyseras i det följande. 

Därefter kommer jag att presentera och argumentera för en egen alternativ tolkning av 

förarbetena och förbehållets innebörd. Först är det dock nödvändigt med några 

förtydliganden beträffande den sakrättsliga undersökningsplikten.  

 

4.1 Allmänt om den sakrättsliga undersökningsplikten 
 

Med hänsyn till vad som konstaterats i tidigare avsnitt står det klart att förbehåll kan 

göras på enkelt sätt.72 Överlåtaren behöver därmed inte fullständigt ange avtalsvillkoren 

för att förbehållsregeln i JB 7:11 ska vara tillämplig. Förbehållet kan därför sägas utlösa 

en undersökningsplikt hos förvärvaren, eftersom denne i mer eller mindre utsträckning 

måste undersöka omfattningen av de förpliktelser som följer av överlåtelsen.73 Hur långt 

denna sakrättsliga undersökningsplikt sträcker sig är ifrågasatt, och den kan sägas vara 

mer eller mindre omfattande beroende på hur man väljer att se på förbehållets innebörd. 

Anser man exempelvis att förvärvaren endast blir bunden av vad det skriftliga 

upplåtelseavtalet stipulerar kommer undersökningsplikten därmed i princip vara 

begränsad till kontraktet. Om undersökningsplikten inte fullgörs står det i vart fall klart 

att överlåtelsen kan medföra obehagliga överraskningar för förvärvaren. Det går vidare 

att ta ett steg längre och hävda att undersökningspliktens omfattning i det enskilda fallet 

ska vara direkt avgörande för frågan om i vilken utsträckning förvärvaren blir bunden.74 

Det är viktigt hålla nämnda utgångspunkter i minnet i den djupare diskussionen av 

ämnet, och då inte bara vid analysen av förbehållets rättsverkan utan även vid analysen 

av ondtrosregeln.  

 

I sammanhanget är det också viktigt att undersökningsplikten – såsom den beskrivits 

ovan – inte förväxlas med den inom fastighetsrätten välkända obligationsrättsliga 

undersökningsplikten. Begreppet undersökningsplikt tar således inte sikte på det fall en 
                                                
72 Se avsnitt 3.3.2. 
73 Victorin, s 263 f. 
74 A a, s 264 f.  
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part i ett obligationsrättslig förhållande riskerar att inte kunna göra anspråk gällande på 

grund av fel i fastigheten, därför att denne har upptäckt eller bort upptäcka felet.75  

 

4.2 Undersökningsplikten enligt Rodhe  
 

4.2.1 Rodhes tolkning 
 
Enligt Rodhe medför förbehållet att förvärvaren är bunden till nyttjanderättsupplåtelsen 

”sådan den verkligen är”, oavsett om denne blivit informerad om upplåtelsens 

omfattning i alla dess detaljer.76 Han menar att innebörden härav är att den nye ägaren 

måste skaffa sig information direkt från nyttjanderättshavaren för att vara säker på 

omfattningen av de förpliktelser som följer av förvärvet. Nämnda synsätt innebär att 

förvärvaren blir bunden av nyttjanderätten sådan den verkligen är i 

överlåtelseögonblicket, dvs. inklusive eventuella ändringar eller tillägg som tillkommit 

efter att huvudavtalet träffats. Rodhe anser att det därför är tydligt att de särskilda 

reglerna om ändringsavtal (JB 7:7, 7:8 och 7:12) inte är tillämpliga när överlåtaren har 

gjort ett förbehåll i enlighet med JB 7:11. I sådana fall finns det ingen anledning att 

pröva huruvida ändringsavtalet är sakrättsligt skyddat, eftersom ändringsavtalet gäller ju 

mot förvärvaren redan genom att rättigheten förbehållits. Om denna uppfattning är att 

betrakta som gällande rätt har förvärvaren en tämligen omfattande undersökningsplikt. 

En spekulant på fastigheten har sålunda inte bara att granska det ursprungliga 

upplåtelseavtalet utan måste även undersöka om rättsförhållandet har ändrats i någon 

mening – oavsett om noteringar härom har gjorts i huvudavtalet. Om förvärvaren 

härvidlag underlåter att fullgöra sin undersökningsplikt riskerar denne att blir bunden av 

oförutsedda förpliktelser.  

 

Till stöd för sin tolkning åberopar Rodhe förarbetena, närmare bestämt ett uttalande av 

lagrådet ”citerat med gillande” av departementschefen.77 Med hänsyn till att tolkningen 

medför betydelsefulla konsekvenser och att uppfattningen starkt kritiserats i doktrin, 

finns det all anledning att titta närmare på vad förarbetena egentligen ger för vägledning 

                                                
75 Se JB 4:19 st. 2 och Victorin & Hager, s 143.   
76 Rodhe, s 570 f.  
77 Rodhe, s 571 (se fotnot 19). 
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i frågan.78 I syfte att ge analysen önskvärt djup är det nödvändigt att i vart fall delvis 

citera relevanta uttalanden i förarbetena, även om det i någon mening kan störa 

läsningen. Därefter kommer mer generella invändningar mot Rodhes uppfattning att 

diskuteras.  

 

4.2.2 ”Rättigheten sådan den verkligen är” – vad säger förarbetena? 
 

I samband med att den nya regeln om ond tro skulle införas i svensk fastighetsrätt 

framhöll lagrådet viss kritik mot bestämmelsen.79 Även om lagrådet ansåg att 

övervägande skäl talade för att införa ondtrosregeln anfördes att tillämpningen av en 

sådan regel måste bli obestämd och svävande. I anslutning härtill utvecklade lagrådet 

sin kritik genom följande uttalande:  
 

”När förbehåll om en rättighetsbestånd göres, är naturligt att anse förbehållet gälla rättigheten 

sådan den verkligen är, även om förbehållet så utformats att den nye ägaren icke därigenom fått 

vetskap om upplåtelsens omfattning i alla dess detaljer. Vanskligare synes vara att ange i vad 

mån den nye ägaren är bunden, när bundenheten grundas på hans onda tro och han fått 

kännedom om upplåtelsen i visst avseende men ej i andra.”80 (Kursivering tillagd.) 

 

Av uttalandet att döma verkar lagrådet vara av uppfattningen att förbehållets rättsverkan 

innebär att rättigheten gäller ”sådan den verkligen är”, och ger i det avseendet inte 

upphov till några frågetecken. Beträffande rättsverkan av ond tro synes lagrådet 

däremot hysa vissa tvivel. Det framstår således som att lagrådet ville belysa 

problematiken kring ondtrosregeln genom att peka på avsaknaden av densamma vid 

förbehåll.  

 

Som nyss nämnts hävdar Rodhe att lagrådets uttalande avseende förbehållets innebörd 

citerades med gillande av departementschefen. I doktrin har Victorin dock gjort 

gällande att det enda man kan finna av ”gillande” i departementschefens svar på 

lagrådets iakttagelser är att han säger sig dela ”lagrådets syn på sambandet mellan 

reglerna om ond tro och om förbehåll som grund för ny ägares bundenhet av 

                                                
78 Se Victorin, s 264 ff. 
79 Prop 1970:20 A, s 250. 
80 A prop, s 250.  
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rättigheten”.81 Blott det faktum att departementschefen i detta avseende anslöt sig till 

lagrådets uppfattning kan, enligt min mening, inte ge stöd för Rodhes tolkning. 

Lagrådets syn på sambandet mellan reglerna tar nämligen inte sikte på det ovan citerade 

stycket om reglernas respektive rättsverkningar. I det sammanhanget verkar lagrådet, 

som nyss nämnts, snarare påtala eventuella skillnader mellan reglernas innebörd (mer 

om detta nedan). Enligt lagrådet utgörs sambandet i stället av att förbehåll leder till att 

den nye ägaren är i ond tro, och det kan med andra ord sägas vara ett av de sätt på vilka 

den nye ägarens goda tro rubbas.82 Lagrådet ansåg att det därför måste anses olämpligt 

att ta upp förbehållsfallet som en särskild grupp vid sidan av ondtrosfallet. Med dessa 

iakttagelser som grund gick lagrådet vidare och utformade ett förslag, enligt vilket 

förbehållsregeln uteslöts och ersattes av en regel om upplysningsskyldighet.83   

 

Frågan är om det sagda är den enda slutsatsen man kan dra av departementschefens svar 

på lagrådets iakttagelser. Min uppfattning är att det finns anledning att ytterligare 

analysera förarbetena innan någon slutlig konklusion kan dras av Rodhes åberopade 

stöd. Av intresse i sammanhanget är de uttalanden departementschefen gör i anslutning 

till att han avvisar lagrådets förslag om att utesluta förbehållsregeln. 

Departementschefen ansåg nämligen att det nämnda sambandet mellan reglerna inte bör 

leda till att förbehållsregeln tas bort. Till stöd för att förbehållsregeln har en självständig 

betydelse även efter införandet av ondtrosregeln uttalade departementschefen följande: 
 

”Till en börja bör anmärkas att förslaget är utformat så att förbehållsfallen är undantagna från 

ondtrosregelns tillämpningsområde. … Viktigare är emellertid att man kan känna sig tveksam, 

om rättsverkan av den onda tron är lika vidsträckt som av förbehållet.”84  

 

Därefter citerar departementschefen vad lagrådet framhöll i fråga om förbehålls- och 

ondtrosregelns respektive innebörd, dvs. att det går ifrågasätta de rättsliga effekterna av 

ond tro medan motsvarande oklarhet inte kan anses föreligga beträffande förbehåll. 

 

”Lagrådet uttalar … att när förbehåll om en rättighets bestånd görs det är naturligt att anse 

förbehållet gälla rättigheten sådan den verkligen är, även om förbehållet utformats så att den nye 

ägaren inte därigenom fått vetskap om upplåtelsens omfattning i alla dess detaljer. Vanskligare 
                                                
81 Victorin, s 266 med hänvisningar.  
82 Prop 1970:20 A, s 250. 
83 A prop, s 252 f. 
84 A prop, s 402.  
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synes vara, anför lagrådet, att ange i vad mån den nye ägaren är bunden, när bundenheten 

grundas på hans onda tro och han fått kännedom om upplåtelsen i visst avseende men ej i 

andra.”85 
 

 I direkt anslutning härtill kommenterar departementschefen lagrådets iakttagelser 

genom följande uttalande:  
 

”Det synes mig tveksamt, om det kan vara lämpligt att utsträcka denna eventuella oklarhet i 

fråga om ondtrosregelns verkningar till att avse även de fall då enligt förslaget förbehåll skulle 

föreligga.”86   

 

En möjlig tolkning av förarbetena är således att departementschefen använde lagrådets 

egna slutsatser om förbehålls- och ondtrosregelns respektive innebörd för att visa på en 

eventuell skillnad mellan reglerna som motiverar att förbehållsskyldigheten inte tas 

bort. Med andra ord verkar departementschefen ansluta sig till att förbehållets 

rättsverkan i vart fall inte är lika oklar som vid ond tro, och att det därför finns ett värde 

i att ha kvar bestämmelsen. I brist på ett ställningstagande från departementschefen sida 

mot lagrådets tolkning av förbehållets innebörd, går det att hävda att han anslöt sig 

härtill. Den klarhet beträffande förbehållets rättsverkan som lagrådet påtalade i 

förhållande till ondtrosregeln kan därför eventuellt ha godtagits av departementschefen. 

Min tolkning av förarbetena synes i denna del överensstämma med Westerlinds 

uppfattning. Westerlind framhöll nämligen att skälet till varför lagstiftaren ville behålla 

förbehållsregeln var att man ”kunde känna osäkerhet beträffande ondtroseffektens 

räckvidd … medan verkningarna av förbehåll otvetydigt var att den nye ägaren blev 

bunden av den förbehållna upplåtelsen sådan den verkligen hade konstituerats”.87 Att 

departementschefen härvidlag anser att det finns en klarhet i förbehållsregeln framgår 

ytterligare av följande uttalande, vilket gjordes i anslutning till att lagrådets förslag om 

upplysningsskyldighet avvisades.  
 

”Även om regeln om upplysningsskyldigheten primärt är av obligationsrättslig karaktär kan 

givetvis inte undgås att upplysningen får sakrättsliga verkningar. I själva verket är det ju dessa 

verkningar som skall uppnås genom upplysningen. Det torde emellertid inte vara helt klart vilka 

verkningarna blir, särskilt mot bakgrund av lagrådets egna uttalanden angående förbehållets 

                                                
85 A st. 
86 A st. 
87 Westerlind, s 255. 
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resp. den onda trons sakrättsliga verkningar. … Enligt min mening ligger häri en klarhet i 

regelsystemet som inte uppnås med lagrådets förslag.”88  
 

I enlighet med vad Rodhe gjorde gällande kan det, mot bakgrund av ovanstående 

analys, finnas visst stöd i förarbetena för att rättigheten i förbehållsfallet ska gälla sådan 

den verkligen är. Låt vara att det inte är klart uttalat av departementschefen utan kan 

sägas följa av den sammantagna diskussionen som förs av lagrådets synpunkter. En 

fråga som emellertid är obesvarad är om Rodhe har dragit en korrekt slutsats av nämnda 

iakttagelser i förarbetena.  

 

4.2.3 Argument mot Rodhes tolkning 
 

Med utgångspunkt i förarbetena drar Rodhe, som redan berörts, slutsatsen att förbehållet 

medför att förvärvaren blir bunden av nyttjanderätten sådan den verkligen är, såtillvida 

att även eventuella ändringar av huvudavtalet tillmäts sakrättsligt skydd genom 

förbehållet. Det innebär att de särskilda reglerna om ändringsavtal (JB 7:7, 7:8 och 

7:12) överhuvudtaget inte är tillämpliga när överlåtaren gjort ett förbehåll. Det är dock 

en slutsats som knappast kan anses vara rimlig.  

 

För det första kan det, som Victorin påpekat, inte vara acceptabelt att tolka bort stora 

delar av en reglering.89 Med Rodhes synsätt blir ju tre bestämmelser i regelsystemet helt 

meningslösa i det fall förbehåll skett. För det andra verkar det framgå av 

lagberedningens uttalanden att de särskilda reglerna om ändringsavtal i själva verkat är 

avsedda att komplettera den sakrättsliga regleringen, även i det fall förbehållsregeln är 

tillämplig. Vid utformningen av JB 7:12 uttryckte lagberedningen följande om 

bestämmelsens tillämplighet:  
 

”Mot en sådan utvidgning skulle väl kunna erinras att förvärvarens undersökningsplikt i fråga 

om fastighetens belastningar kommer att väsentligt ökas. Han måste i varje fall skaffa sig 

närmare kännedom angående de förändringar som de ursprungliga rättsförhållandena genomgått 

genom att granska de till grund för dessa rättsförhållandena åberopade skriftliga upplåtelserna, 

                                                
88 Prop 1970:20 A, s 402. 
89 Victorin, s 266.  
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vare sig dessa på grund av inskrivning, förbehåll eller annan anledning äro gällande mot 

honom.”90 (Kursivering tillagd.) 

 

I kontrast till Rodhes uppfattning verkar lagberedningen således ha utgått från att JB 

7:12 även ska vara tillämplig i förbehållsfallet. Detta är också något som framhållits av 

Victorin.91 Vidare verkar uttalandet stämma överens med en rimlig tolkning av 

bestämmelsens ordalydelse. Enligt JB 7:12 förutsetts delvis att det är fråga om ”skriftlig 

upplåtelse som skall äga bestånd mot ny ägare av fastigheten” för att regeln ska bli 

tillämplig. Med det menas att det ursprungliga upplåtelseavtalet måste ha vunnit 

sakrättsligt skydd.92 På vilken grund skyddet uppkommer verkar dock vara irrelevant. I 

motsats till Rodhes uppfattning förefaller den särskilda bestämmelsen om ändringsavtal 

i JB 7:12 således även vara tillämplig i det fall huvudavtalet anses bestå på grund av 

förbehåll.  

 

För det tredje anser jag att innebörden av Rodhes tolkning inte rimligen får anses stå i 

överensstämmelse med lagstiftarens syfte med ändringsavtal som en från huvudavtalet 

fristående del. Enligt min mening finns det anledning att erinra sig om de överväganden 

som gjordes i förarbetena beträffande nyttjanderättshavarens och tredje mans – dvs. 

förvärvarens – intressen.93 Vid tillkomsten av regleringen framhölls, som tidigare 

presenterats, att det skulle vara till stor fördel om huvudavtal och ändringsavtal från ett 

sakrättsligt perspektiv kunde hållas samman som en enhet. Den förhärskande 

uppfattningen i förarbeten var dock att detta inte var praktiskt möjligt med hänsyn till 

tredje mans befogade intresse. Härvidlag fästes stor vikt vid tredje mans möjligheter att 

med ledning av det ursprungliga upplåtelseavtalet kunna bilda sig en uppfattning om 

rättighetens tidsmässiga bestånd och sakliga innehåll. Att lagtekniskt betrakta vissa 

ändringsavtal som nya upplåtelser ansågs därför utgöra en lämplig avvägning mellan 

nyttjanderättshavarens och tredje mans befogade krav på trygghet.94 Ställningstagandet 

rimmar även väl med lagberedningens uttalade uppfattning att kraven på förvärvarens 

omsorg och aktsamhet inte får ställas så höga att det därigenom läggs ett tryckande band 

                                                
90 SOU 1960:25, s 306. 
91 Victorin, s 266 f. 
92 A a, s 267. 
93 Se avsnitt 3.3.5. 
94 Prop 1970:20 B, s 373.  
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på fastighetsomsättningen.95 Låt vara att uttalandet gjordes i en annan kontext, nämligen 

i anslutning till införandet av ondtrosregeln.  

 

I sammanhanget är det även värt att understryka att lagstiftaren har valt att skjuta fram 

regeln om förbehåll i förgrunden. Utgångspunkten i regleringen är nämligen att 

förbehållet i normalfallet ska utgöra grundvalen för den nye ägarens bundenhet av 

nyttjanderätten. Det framgår av det faktum att förbehållsregeln konstituerar en 

skyldighet för överlåtaren att agera för nyttjanderättens bestånd, men även av uttalanden 

i förarbetena.96 Rimligen borde det också i praktiken vara det vanligaste sättet att 

tillgodose nyttjanderättshavarens intresse vid fastighetsöverlåtelser.  

 

Mot bakgrund av det anförda finns det skäl att vara försiktig med att ge förbehåll en så 

långtgående rättsverkan som Rodhe förespråkar. Som nyss nämnts är det normala att 

överlåtaren förbehåller nyttjanderätten vid överlåtelsen. I ljuset av detta skulle det, 

enligt Rodhes påstående, kunna medföra att förvärvarens befogade intresse av trygghet 

inte sällan eftersätts. De särskilda reglerna om ändringsavtal, vilka delvis syftar till att 

tillgodose förvärvarens intresse av trygghet vid fastighetsöverlåtelser, kommer ju i 

sådana fall inte att bli tillämpliga. Rodhes påstående står därför rimligen inte i 

överensstämmelse med lagstiftarens tanke bakom systemet med ändringsavtal och dess 

relation till förbehållsskyldigheten.  

 

Tidigare har jag gjort gällande att det kan finnas visst stöd i förarbetena för att 

rättigheten vid förbehåll ska gälla sådan den verkligen är.97 Med hänsyn till ovanstående 

analys kan dock Rodhe inte rimligen ha dragit en korrekt slutsats av vad som avses med 

detta uttryckssätt. Enligt min mening bör det nämligen stå klart att lagstiftarens avsikt är 

att de särskilda bestämmelserna om ändringsavtal även ska kunna tillämpas när 

förbehåll har skett. Det finns därför anledning att titta närmare på andra 

tolkningsmöjligheter. I doktrin har Rodhes uppfattning, som framgått ovan, framför allt 

kritiserats av Victorin. I det följande kommer hans tolkning av förbehållets 

rättsverkningar att diskuteras.  

 

                                                
95 Se a prop, s 386. 
96 Prop 1970:20 A, s 402.  
97 Se avsnitt 4.2.2. 
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4.3 Undersökningsplikten enligt Victorin 

4.3.1 Victorins tolkning 
 
I enlighet med vad som tidigare framgått anser Victorin att det inte finns tillräckligt stöd 

i förarbetena för att vederlägga Rodhes påståenden.98 Vidare avvisar Victorin lagrådets 

uppfattning om förbehålls innebörd på i huvudsak samma grunder som presenterats i 

avsnittet ovan. Med anledning härav har Victorin gjort gällande en annan tolkning av 

förbehållets rättsverkan.  

 

Med hänsyn till vad som konstaterats i tidigare avsnitt står det klart att förbehåll kan 

göras på enkelt sätt.99 Överlåtaren behöver därmed inte fullständigt ange avtalsvillkoren 

för att förbehållsregeln i JB 7:11 ska vara tillämplig. Enligt Victorin leder det faktum att 

förbehållet inte behöver göras utförligt till att förvärvarens bundenhet gentemot 

nyttjanderättshavaren i princip kommer att bestämmas av omfattningen av dennes 

undersökningsplikt.100 I bjärt kontrast till Rodhes uppfattning verkar Victorin hävda att 

förvärvaren i förbehållsfallet inte ska behöva vända sig till nyttjanderättshavaren för att 

vinna säker upplysning om de förpliktelser som följer av överlåtelsen. Enligt Victorin 

bör i stället ”förvärvaren endast bli bunden av vad som han bör förstå av avtalets 

innebörd när han studerar de skriftliga dokumenten”.101 Victorin anser följaktligen att 

undersökningsplikten i princip bör vara begränsad till det skriftliga upplåtelseavtalet. 

Till stöd för sin uppfattning åberopar han uttalanden från lagberedningen, vilka gjordes i 

samband med diskussionen om huruvida regeln, JB 7:12, om skriftliga anteckningar 

avseende ett ändringsavtal på fastighetsägarens exemplar av upplåtelseavtalet skulle 

utvidgas till andra rättighetstyper: 

 

”Mot en sådan utvidgning skulle väl kunna erinras att förvärvarens undersökningsplikt i fråga 

om fastighetens belastningar kommer att väsentligt ökas. Han måste i varje fall skaffa sig 

närmare kännedom angående de förändringar som de ursprungliga rättsförhållandena genomgått 

genom att granska de till grund för dessa rättsförhållandena åberopade skriftliga upplåtelserna, 

vare sig dessa på grund av inskrivning, förbehåll eller annan anledning äro gällande mot honom. 

Huruvida utan uttrycklig bestämmelse härom nye ägaren i nu angivna situation må anses ha bort 

                                                
98 Victorin, s 264 ff. 
99 Se avsnitt 3.3.2. 
100 Victorin, s 264 ff.  
101 A a, s 268.  
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äga kännedom om ändringsavtalet och detta alltså på grund av den generella ondtrosregeln som 

beredningen upptagit i 11 § skulle vara bindande för honom synes ovisst. Med hänsyn till de 

fördelar som en allmän reglering av detta spörsmål innebär har beredningen har beredningen 

ansett övervägande skäl tala för en sådan utvidgning. Rättighetshavaren får härigenom tillgång 

till en enklare metod än inskrivning eller förbehåll att trygga ändringsavtalets bestånd, och nye 

ägaren erhåller klarhet om den undersökningsplikt som åvilar honom.”102  

 

Enligt Victorin framgår det klart av lagberedningens uttalanden att förbehållet utlöser en 

undersökningsplikt som medför att förvärvaren måste granska dokumenten som säljaren 

har i sin besittning.103 Vidare drar Victorin följande slutsatser. Av dokumenten ska det 

beträffande ändringsavtal finnas anteckningar på fastighetsägarens exemplar. Finns 

sådana anteckningar har förvärvaren anledning att gå vidare och begära upplysningar 

om innehållet i dessa. Men detta utgör också gränsen för vederbörandes 

undersökningsplikt. Förvärvaren behöver inte gå vidare och fråga nyttjanderättshavaren 

om upplåtelsen utgörs av något mer än vad som framgår av upplåtelseavtalet. Följden 

av att sådana anteckningar saknas är att ändringsavtalet inte blir gällande mot 

förvärvaren.104  

 

Att det senast sagda är gällande rätt framgår, enligt Victorin, klart av rättsfallet RBD 

20:87.105 I målet gällde frågan om ett muntligt tilläggsavtal var bindande för den nye 

fastighetsägaren. Den nye ägaren hade blivit bunden till det ursprungliga hyresavtalet på 

grund av att upplåtelsen skett genom skriftligt avtal och tillträde hade ägt rum före 

överlåtelsen (JB 7:13 st. 1). Hyresgästen hävdade att han ingått en muntlig 

överenskommelse med en tidigare fastighetsägare, enligt vilken han hade rätt att låta 

andra använda lägenheten som bostad. Överenskommelsen hade inte förbehållits av 

överlåtaren och någon anteckning härom hade inte gjorts på fastighetsägarens 

kontraktsexemplar. Frågan var då om den nye ägaren vid förvärvet var i ond tro 

beträffande tilläggsavtalet i enlighet med ondtrosregeln i JB 7:14. Bostadsdomstolen 

ansåg att det inte kan anses åligga en förvärvare av en fastighet att vid förvärvet 

efterhöra med hyresgästerna om någon överenskommelse eventuellt kan ha träffats med 

                                                
102 SOU 1960:25, s 306. 
103 Victorin, s 267.  
104 A st.  
105 A st. 
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föregående fastighetsägare om ändringar i eller tillägg till de skriftliga hyreskontrakten. 

Förvärvaren var därmed inte bunden av det påstådda tilläggsavtalet.  

 

Mot bakgrund av det anförda finns det anledning att ge synpunkter på Victorins 

påståenden. Att förvärvaren vid förbehåll i vart fall bör undersöka eventuella skriftliga 

handlingar som ligger till grund för upplåtelsen måste, enligt mig, anses som självklart. 

Det får framför allt anses följa av att överlåtaren inte är skyldig att för förvärvaren 

deklarera samtliga avtalsvillkor för att uppfylla kraven i förbehållsregeln JB 7:11. 

Frågan är emellertid om det finns tillräckligt stöd för att påstå att förvärvaren i princip 

kan nöja sig med att granska det skriftliga upplåtelseavtalet.  

 

Utgångspunkten för Victorins uppfattning verkar, enligt ovanstående, vara innebörden 

av den särskilda regeln om ändringsavtal i JB 7:12. Av bestämmelsen följer att 

ändringsavtalet blir bindande för förvärvaren om den ursprungliga upplåtelsen är 

skriftlig och anteckningar om att ändringar har skett görs på fastighetsägarens exemplar 

av upplåtelsehandlingen. I enlighet med Victorin anser jag att regelns krav på skriftligt 

avtal anger hur långt förvärvarens undersökningsplikt beträffande nyttjanderättens 

omfattning sträcker sig, men bara i det fall regeln är tillämplig. I sådana fall har 

förvärvaren rätt att förlita sig på att det skriftliga huvudavtalet ger uttömmande besked 

om de förpliktelser som följer av överlåtelsen. Detta borde också vara det som 

lagberedningen, i det ovan citerade uttalandet, åsyftade med att den nye ägaren erhåller 

klarhet om den undersökningsplikt som åvilar honom. För det fall regeln är tillämplig 

behöver förvärvaren således inte vända sig till nyttjanderättshavaren för att fråga om 

nyttjanderätten medför något mer än vad som framgår av upplåtelseavtalet. Enligt min 

mening går det dock knappast att, mot bakgrund av vad som följer av den specifika 

regeln om ändringsavtal i JB 7:12, dra någon generell slutsats om omfattningen av 

förvärvarens undersökningsplikt vid förbehåll. Nämnda uttalanden från lagberedningen 

kan rimligen inte anses bjuda till så långtgående tolkningar om förbehållets 

rättsverkningar som Victorin verkar göra gällande.  

 

Det nämnda rättsfallet kan inte heller rimligen anses ge någon generell vägledning i 

frågan om förvärvarens undersökningsplikt. Fallet gällde ju inte ens tillämpningen av 

förbehållsregeln – varken beträffande huvudavtalet eller det muntliga tilläggsavtalet. 

Huvudavtalet ansågs bestå på grund av regeln om skriftligt avtal och tillträde vid hyra 
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(JB 7:13). Vad gäller det muntliga tilläggsavtalet prövades detta endast mot den 

allmänna regeln om ond tro, vilket berodde på att JB 7:11 och 7:12 inte var tillämpliga. 

Rättsfallet verkar således endast beröra frågan om en förvärvare i ett tillträdesfall borde 

ha känt till ett muntligt tilläggsavtal. Den frågan besvarades, som bekant, nekande 

eftersom det inte ansågs krävas av en förvärvare att efterhöra med hyresgästerna om 

ändringsöverenskommelser har träffats vid sidan av huvudavtalet. Det är därför även 

tveksamt om man av rättsfallet kan dra slutsatsen att förvärvaren – när det saknas 

anteckningar om ändringsavtal i det skriftliga kontraktet – aldrig behöver gå vidare med 

frågor till nyttjanderättshavaren. Enligt min mening kan det i vart fall inte, som Victorin 

påstår, anses klart framgå av rättsfallet.  

 

Sammanfattningsvis verkar det inte finnas entydigt rättsligt stöd för Victorins 

uppfattning att undersökningsplikten i förbehållsfallet i princip ska vara begränsad till 

det skriftliga huvudavtalet. Det finns emellertid anledning att diskutera Victorins 

uppfattning vidare.   

 

4.3.2 Argument mot Victorins tolkning 
 

Att det skriftliga huvudavtalet i vart fall utgör en viktig utgångspunkt i fråga om 

förvärvarens undersökningsplikt vid förbehåll råder ingen tvekan om. Som redan 

framhållits, får det anses följa av att förbehåll kan göras på ett enkelt sätt. Till yttermera 

visso finns det flera bestämmelser i den sakrättsliga regleringen som tillskriver det 

skriftliga avtalet särskild relevans i sammanhanget.106 Frågan är emellertid hur stor 

betydelse det skriftliga upplåtelseavtalet ska anses ha i förbehållsfallet. Som framgått 

ovan anser Victorin att förvärvaren endast bli bunden av vad denne bör förstå av 

avtalets innebörd när de skriftliga dokumenten granskas. Även om det, enligt mig, 

saknas klart stöd för denna uppfattning kan det ju tänkas att hans tolkning av avtalets 

innebörd ändå är lämplig. Det finns därför anledning att närmare diskutera och 

problematisera konsekvenserna av att ge det skriftliga avtalet den innebörd som 

Victorin förespråkar.  

 

                                                
106 Se JB 7:8 st 3, 7:12 och 7:13.  
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En särskilt fråga i sammanhanget är hur man ska se på saken när det skriftliga 

huvudavtalet innehåller direkta felaktigheter, såtillvida att avtalsinnehållet i mer eller 

mindre utsträckning inte överensstämmer med rättsförhållandet. Det kan exempelvis 

handla om rena skrivfel, eller justeringar som har träffats mellan parterna i samband 

med avtalets ingående men som av någon anledning inte har förts in i det skriftliga 

avtalet.107 Det finns säkert även andra situationer då parternas gemensamma vilja vinner 

tolkningsföreträde framför avtalets ordalydelse. Under nämnda förhållanden är det, ur 

ett obligationsrättsligt perspektiv, ingen tvekan om vad som gäller mellan 

avtalsparterna, dvs. upplåtaren och nyttjanderättshavaren.  

 

Enligt Victorin blir emellertid den ursprungliga, gemensamma partsavsikten mellan 

upplåtaren och nyttjanderättshavaren, inte bestämmande för tolkningen av avtalet, utan 

snarare vad förvärvaren bort förstå med ledning av vad som framkommit när denne 

fullgör sin undersökningsplikt.108 Eftersom Victorin anser att undersökningsplikten i 

princip bör begränsas till det skriftliga avtalet kan förvärvaren – gentemot 

nyttjanderättshavaren – i regel göra gällande sådana felaktigheter som har berörts ovan. 

I konsekvens härmed kan nyttjanderättshavaren drabbas av obehagliga överraskningar –

trots att överlåtaren de facto fullgjort sin förbehållsskyldighet.  

 

Att låta det skriftliga huvudavtalet få en sådan avgörande betydelse som Victorin hävdar 

innebär även att eventuella oklarheter går ut över nyttjanderättshavaren. Det är 

nämligen inte svårt att föreställa sig situationer då det skriftliga avtalet inte uttömmande 

reglerar relationen mellan parterna. Så är fallet när det föreligger omständigheter som 

bedöms utgöra avtalsinnehåll utan att dessa framgår av kontraktet.109 Det kan 

exempelvis röra sig om muntliga avtalsvillkor som träffats i upplåtelseögonblicket – 

men vid sidan av det skriftliga avtalet – eller då skriftligt avtal helt saknas. Andra 

exempel är när avtalsvillkoren är underförstådda mellan parterna, vilket bland annat kan 

förekomma när praxis har utbildats mellan parterna i tidigare avtalsrelationer.  

 

För de ursprungliga avtalsparterna är det, mot bakgrund av nämnda scenarion, 

otvetydigt vilket avtalsinnehåll som ligger till grund för rättsförhållandet. För en 

                                                
107 Adlercreutz, s 54 ff.  
108 Se avsnitt 4.3.1.  
109 Lehrberg, s 127 ff. 
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fastighetsförvärvare – som bara granskar det skriftliga huvudavtalet – kan dylika 

förhållanden emellertid vara mer eller mindre oklara. Victorins tolkning av det skriftliga 

avtalets innebörd kan således innebära att förvärvaren även i dessa fall kan bli bunden 

av upplåtelsen i vissa hänseenden men inte i andra. Förvärvaren kan ju inte, vid nämnda 

förhållanden, rimligen anses bort förstå avtalets fullständiga innebörd vid en granskning 

av de skriftliga dokumenten. Låt vara att förvärvaren kan få kännedom om 

omständigheter som inte omfattas av kontraktet genom upplysningar från överlåtaren 

eller genom egna iakttagelser i samband med en fysisk besiktning av fastigheten.  

 

Att, som Victorin menar, låta dylika oklarheter gå ut över nyttjanderättshavaren är 

enligt mig ingen lämplig lösning. Det skulle innebära att nyttjanderättshavarens intresse 

av trygghet vid fastighetsöverlåtelser inte tillgodoses i önskvärd utsträckning. Vidare 

ställer jag mig tveksam till om Victorins vidsträckta tolkning av avtalets innebörd i 

förbehållsfallet står i samklang med förarbetena. Victorins betraktelsesätt kan nämligen, 

mot bakgrund av ovanstående analys, ge upphov till vissa oklarheter i fråga om 

förvärvarens bundenhet. Det grundläggande för förvärvarens bundenhet är ju, enligt 

Victorin, en bedömning av vad förvärven känt till eller borde ha känt till vid 

granskningen av de skriftliga dokumenten. I konsekvens härmed kan förvärvaren bli 

bunden av upplåtelsen i vissa hänseenden men inte i andra. Av uttalanden i förarbetena 

att döma verkar det vara tveksamt om förbehållet bör medföra sådana implikationer.     

Det kan sägas framgå av den diskussion som departementschefen för i anslutning till att 

han avvisar lagrådets förslag om att ta bort förbehållsreglerna: 

 

”Vanskligare synes vara, anför lagrådet, att ange i vad mån den nye ägaren är bunden, när 

bundenheten grundas på hans onda tro och han fått kännedom om upplåtelsen i visst avseende 

men ej i andra. Det synes mig tveksamt, om det kan vara lämpligt att utsträcka denna eventuella 

oklarhet i fråga om ondtrosregelns verkningar till att avse även de fall då enligt förslaget 

förbehåll skulle föreligga.”110  

 

Victorin anser, som bekant, att förvärvarens bundenhet gentemot nyttjanderättshavaren i 

princip kommer att bestämmas av omfattningen av dennes undersökningsplikt. I ljuset 

av vad som sagts ovan leder det till att förvärvaren endast blir bunden av förhållanden 

som täcks av hans eller hennes onda tro. Victorins tolkning av förbehållets rättsverkan 

                                                
110 Prop 1970:20 A, s 402. 
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kommer således i viss mån att ge upphov till liknande oklarheter som ondtrosregeln. 

Mot bakgrund av nämnda förarbetsuttalanden går det att på goda grunder ifrågasätta om 

det verkligen var lagstiftarens avsikt att låta intrikata ondtrosbedömningar vara 

avgörande för förbehållets rättsverkningar.    

 

Att låta undersökningsplikten vara bestämmande för bundenheten på det sätt som 

Victorin förespråkar ger även upphov till andra frågor. Ponera att förvärvaren i samband 

med granskningen av de skriftliga dokumenten ställer frågor till överlåtaren beträffande 

oklarheter eller liknande, och överlåtaren besvarar frågorna genom att – medvetet eller 

omedvetet – uppge felaktiga uppgifter. En särskild fråga i sammanhanget är då om 

överlåtarens uttalanden ska anses begränsa förvärvarens undersökningsplikt och därmed 

dennes bundenhet. Victorin verkar vara av den uppfattningen att överlåtarens svar också 

bör påverka förvärvarens bundenhet gentemot nyttjanderättshavaren.111  

 

Det är, enligt min mening, inte heller någon önskvärd konsekvens av Victorins syn på 

den sakrättsliga undersökningsplikten i förbehållsfallet. Det innebär att överlåtaren kan 

påverka det sakrättsliga skyddet för nyttjanderättshavaren genom att obligationsrättsligt 

ge falsk eller missvisande information till förvärvaren. Häremot kan emellertid invändas 

att en förvärvare bör kunna förlita sig på de uppgifter som anges i fråga om 

nyttjanderättens innehåll och omfattning. Vidare är det i någon mening tänkt att 

överlåtaren ska påverka det sakrättsliga skyddet, eftersom det faller på denne att agera 

genom att förbehålla befintliga nyttjanderätter vid överlåtelsen.112 Enligt mig är det 

dock en viktig skillnad på att, å ena sidan, låta överlåtaren generellt upplysa om 

huruvida fastigheten överhuvudtaget är belastad och, å andra sidan, ge överlåtarens 

uppgifter i fråga om hur den är belastad sakrättslig betydelse. I min värld bör 

överlåtarens felaktiga uppgifter inte få avgörande betydelse i sammanhanget, vilket jag 

kommer få anledning att utveckla längre fram. 

 

4.4 Sammanfattande slutsatser 
 
I det föregående har frågan om i vilken utsträckning förvärvaren är bunden till en 

förbehållen nyttjanderätt analyserats. Analysen har således syftat till att utröna vilken 
                                                
111 Victorin, s 287 f.  
112 Bengtsson m fl, s 322.  
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rättsverkan som följer av tillämpningen av förbehållsregeln i JB 7:11 och hur den 

förhåller sig till förvärvarens undersökningsplikt. Frågan är av särskilt intresse inte 

enbart på grund av dess praktiska betydelse, utan även för att vitt skilda uppfattningar 

härvidlag har gjorts gällande i doktrin.  

 

Rodhe anser att förbehållets rättsverkningar innebär att förvärvaren blir bunden av 

nyttjanderätten ”sådan den verkligen är”, såtillvida att även eventuella ändringar av 

huvudavtalet tillmäts sakrättsligt skydd genom förbehållet.113 Det innebär att de 

särskilda reglerna om ändringsavtal (JB 7:7, 7:8 och 7:12) överhuvudtaget inte är 

tillämpliga när förbehåll har gjorts. Enligt denna uppfattning kan nyttjanderättshavaren 

således göra gällande rättigheten gentemot den nye ägaren i exakt samma utsträckning 

som innan överlåtelsen. Följden härav blir att den nye ägaren måste skaffa sig 

information direkt från nyttjanderättshavaren för att få fullständig upplysning om de 

förpliktelser som följer av förvärvet. Till stöd för att rättigheten gäller ”sådan den 

verkligen är” har Rodhe åberopat uttalanden förarbetena.  

 

Med hänsyn till analysen ovan kan dock Rodhe inte rimligen ha dragit en korrekt 

slutsats av vad som avses med detta uttryckssätt. Det bör nämligen stå klart att 

lagstiftaren avsett att de särskilda reglerna om ändringsavtal även ska kunna tillämpas i 

förbehållsfallet. Därmed inte sagt att det helt saknas stöd i förarbetena för att rättigheten 

ska gälla ”sådan den verkligen är”. Rodhes synes däremot ha dragit en förhastad slutsats 

av nämnda lokution, vilket kommer utvecklas nedan.   

 

I motsats härtill verkar Victorin hävda att förvärvaren i förbehållsfallet inte ska behöva 

vända sig till nyttjanderättshavaren för att vinna säker upplysning om de förpliktelser 

som följer av överlåtelsen.114 Enligt Victorin bör i stället förvärvaren endast bli bunden 

av vad denne bort förstå av avtalets innebörd vid en granskning av de skriftliga 

dokumenten. Victorin anser följaktligen att undersökningsplikten i princip bör 

begränsas till det skriftliga upplåtelseavtalet. Det faktum att förbehållet inte behöver 

göras utförligt leder vidare, enligt Victorin, till att förvärvarens bundenhet gentemot 

nyttjanderättshavaren i princip kommer att bestämmas av omfattningen av dennes 

undersökningsplikt.  

                                                
113 Se avsnitt 4.2. 
114 Se avsnitt 4.3. 
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Det ska understrykas att jag i huvudsak delar Victorins kritik mot Rodhes tolkning av 

förbehållets innebörd.115 Victorin verkar dock avvisa – litet för enkelt kan tyckas – det 

stöd som Rodhe åberopar i förarbetena. Därutöver har Victorin dragit samma – och 

möjligen felaktiga – slutsats av lokutionen ”sådan den verkligen är” som Rodhe gjorde. 

Låt vara att han i stället avvisar slutsatsen som en mindre logisk konsekvens av 

systemets utformning.116  

 

I likhet med Victorin anser jag även att det skriftliga huvudavtalet utgör en viktig 

utgångspunkt i fråga om förvärvarens undersökningsplikt. Mot bakgrund av tidigare 

analys får det dock anses saknas entydigt stöd för uppfattningen att förvärvaren endast 

blir bunden av vad hans eller hennes ond tro omfattar vid granskningen av de skriftliga 

dokumenten. Som tidigare gjorts gällande går det till och med att hävda att denna 

uppfattning går stick i stäv med lagstiftarens vilja. Att låta intrikata ondtrosbedömningar 

ligga till grund för bundenheten vid förbehåll kommer nämligen i princip att ge upphov 

till liknande oklarheter som vid tillämpningen av ondtrosregeln. Därutöver skulle 

Victorins tolkning i flera avseende, som framförts, möjligen få negativa konsekvenser 

för nyttjanderättshavarens ställning vid fastighetsöverlåtelser.117  

 

4.5 En alternativ tolkning 

 

Frågan om vilken innebörd förbehållet ska tillskrivas kan till syvende och sist sägas 

koka ner till en avvägning mellan två motstående intressen, nämligen rättighetshavarens 

och förvärvarens befogade krav på trygghet vid överlåtelsen.118 Genom att tolka bort 

reglerna om ändringsavtal förefaller Rodhe, å ena sidan, gynna rättighetshavaren på 

förvärvarens bekostnad. Victorin verkar, å andra sidan, gynna förvärvaren på bekostnad 

av rättighetshavaren, eftersom oklarheter och felaktiga uppgifter från överlåtaren 

kommer gå ut över rättighetshavaren. Något förenklat går det således att påstå att 

Rodhes och Victorins respektive tolkningar utgör varsin ytterlighet i frågan om 

förbehållets rättsverkningar. Vad utgör då en lämplig avvägning mellan 

                                                
115 Se avsnitt 4.2.3 och 4.3.1. 
116 Victorin, s 264 ff. 
117 Se avsnitt 4.3.2. 
118 Jfr prop 1970:20 B, s 373.  
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nyttjanderättshavarens och förvärvarens befogade krav på trygghet? Svaret går möjligen 

att finna i skärningspunkten av nämnda tolkningar.  

 

Enligt min mening går det inte att bortse från att förarbetena ger viss vägledning i fråga 

om förbehållets rättsverkan, nämligen att rättigheten ska gälla ”sådan den verkligen 

är”.119 Som nämnts är det dock ingen logisk konsekvens av systemets utformning att 

utesluta reglerna om ändringsavtal för det fall förbehåll har skett. Mot den bakgrunden 

skulle en alternativ tolkning av lagrådets uttryckssätt vara att låta rättigheten gälla sådan 

den verkligen är, men bara avseende det ursprungliga upplåtelseavtalet. Det skulle 

innebära, i motsats till vad Rodhe gjorde gällande, att ändringar i och tillägg till 

huvudavtalet inte per automatik kan göras gällande av nyttjanderättshavaren. Eftersom 

en sådan tolkning bygger på den valda lagstiftningstekniken att behandla huvudavtal 

och ändringsavtal fristående från varandra i den sakrättsliga prövningen får den anses 

vara en naturligare följd av systemets utformning. 

 

Om rättigheten förbehålls innebär det således att nyttjanderättshavaren kan göra 

gällande rättigheten sådan den verkligen är i upplåtelseögonblicket, men om parterna 

har avtalat om ändringar efter denna tidpunkt måste dessa behandlas för sig i den 

sakrättsliga prövningen. Finns anteckningar om ändringar i fastighetsägarens exemplar 

av upplåtelsehandlingen, enligt JB 7:12, kommer även ändringsavtalet att bestå. Saknas 

sådana anteckningar får en bedömning göras om huruvida förvärvaren var i ond tro 

beträffande ändringarna i enlighet med övriga bestämmelser i regleringen. De särskilda 

reglerna om ändringsavtal kan därför sägas utgöra en gräns för förbehållets rättsverkan, 

och därmed för förvärvarens undersökningsplikt avseende den ursprungliga upplåtelsen.  

 

En sådan tolkning av förarbetena medför att nyttjanderättshavarens skyddsintresse inte 

åsidosätts i större utsträckning än vad som var lagstiftarens tanke bakom uppdelningen 

av huvudavtal och ändringsavtal.120 I kontrast till effekterna av Victorins tolkning 

kommer oklarheter och felaktigheter i de skriftliga dokumenten inte att gå ut över 

nyttjanderättshavaren. Om förbehållet innebär att enbart huvudavtalet gäller sådant det 

är faller det på förvärvaren att utröna vad den ursprungliga upplåtelsen i realiteten 

innebär och vilka förpliktelser som följer av överlåtelsen. Häremot kan dock invändas 

                                                
119 Prop 1970:20 A, s 402. 
120 Se prop 1970:20 B, s 373. 
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att förvärvaren i sådana fall skulle åläggas en långtgående undersökningsplikt. En sådan 

tolkning medför att förvärvaren inte enbart måste granska de skriftliga dokumenten och 

ställa frågor till överlåtaren, utan måste i vissa fall även kontakta nyttjanderättshavaren. 

Om förvärvaren i enlighet härmed underlåter att fullgöra sin undersökningsplikt riskerar 

denne att köpa ”grisen i säcken”. Rättigheten gäller ju sådan den verkligen är i 

upplåtelseögonblicket, oavsett vad förvärvaren känt till eller borde ha känt till om 

rättighetens omfattning och innehåll vid förvärvet.  

 

Det är emellertid viktigt att understryka att förbehållets rättsverkan inte kommer omfatta 

ändringar som har gjorts efter upplåtelseögonblicket. Bara det faktum att rättigheten har 

förbehållits kommer således inte innebära att förvärvaren har en undersökningsplikt att 

även granska eventuella ändringsavtal. I linje härmed medför förbehållsregeln endast en 

undersökningsplikt som omfattar den ursprungliga upplåtelsen. Att i den meningen låta 

ursprungsupplåtelsen gälla sådan den verkligen är utgör, enligt min mening, en lämplig 

avvägning mellan nyttjanderättshavarens och förvärvarens skyddsintressen. En sådan 

bedömning bygger i någon mening vidare på tanken att särskilja huvudavtal och 

ändringsavtal, och får i det hänseendet anses stå i samklang med den intresseavvägning 

som lagstiftaren anslöt sig till i samband med införandet av systemet med ändringsavtal. 

Mot bakgrund av det anförda kan min uppfattning sägas utgöra en rimlig medelväg av 

Victorins och Rodhes respektive syn på intressekonflikten.  

 

Den alternativa tolkningen av förarbetena, som presenterats ovan, leder även till andra 

önskvärda konsekvenser, såtillvida att förbehållsregeln inte ger upphov till oklarheter 

beträffande förvärvarens bundenhet. Tolkningen bjuder nämligen inte in till intrikata 

bedömningar om vad förvärvaren känt till eller borde ha känt till i fråga om 

nyttjanderättens innehåll. Eftersom ursprungsupplåtelsen gäller sådan den verkligen är 

kommer förvärvarens ond tro inte ha någon betydelse i sammanhanget. Såväl 

rättstillämparen som inblandade parter kommer således ha betydligt lättare att förhålla 

sig till förbehållsinstitutet, och den sakrättsliga regleringen i största allmänhet. Min 

uppfattning är att den sakrättsliga regleringen är i behov av en klar och tydlig regel, i 

synnerhet med tanke på den komplexitet som i största allmänhet får anses prägla 

regleringen. Det får därför inte anses lämpligt att ansluta sig till Victorins tolkning av 

förbehållets innebörd, vilken i princip ger upphov till liknande oklarheter som 

ondtrosregeln. 
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I ljuset av ovanstående resonemang kan man på goda grunder hävda att diskursen om 

förbehållets rättsverkan bör nyanseras genom en alternativ tolkning av förarbetena. En 

sådan tolkning har goda skäl för sig, i synnerhet med tanke på den bakomliggande 

intresseavvägningen mellan nyttjanderättshavaren och förvärvaren. Eftersom såväl 

Rodhe som Victorin möjligen har dragit felaktiga slutsatser av lagrådets påståenden om 

att ”rättigheten gäller sådan den verkligen är” bör frågan behandlas ytterligare i doktrin. 

Om överlåtaren uppfyller sin lagstadgade förbehållsskyldighet i syfte att skydda 

nyttjanderättshavaren bör förvärvarens bundenhet, enligt mig, inte vara beroende av vad 

denne känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen. Ur nyttjanderättshavarens 

perspektiv skulle det medföra brister i det sakrättsliga skyddet och – i största allmänhet 

– ge upphov till bedömningssvårigheter i en redan svårtillämpad reglering. Samtidigt är 

innebörden av Rodhes tolkning ingen naturlig följd av systemets utformning, i 

synnerhet med hänsyn till reglerna om ändringsavtal. Svaret på frågan om förbehållets 

rättsverkningar bör därför rimligen gå att finna i skärningspunkten av de tolkningar som 

hittills diskuterats i doktrin.   

  

5 Den sakrättsliga undersökningsplikten i ondtrosfallet 
Som redan kommenterats har förekomsten av en allmän sakrättslig ondtrosregel varit 

föremål för många diskussioner under lagstiftningens gång, och vid införandet av regeln 

i JB 7:14 förblev många frågor obesvarade. En grundläggande fråga är när 

bestämmelsen överhuvudtaget är tillämplig. Vilka krav ställs härvidlag på en förvärvare 

att närmare undersöka förekomsten av belastande nyttjanderätter och hur förhåller sig 

bestämmelsen till den obligationsrättsliga ondtrosregeln? Det här är frågor som kommer 

behandlas i följande avsnitt. När ondtrosregeln väl bedöms vara tillämplig uppkommer i 

sin tur frågan om regelns rättsverkningar och vilken betydelse undersökningsplikten har 

sammanhanget. Blir en ondtroende förvärvare bara bunden så långt den onda tron 

sträcker sig eller kan nyttjanderätten göras gällande i sin helhet? Sistnämnda fråga har 

tydliga kopplingar till den diskussion som har förts om förbehållets rättsverkningar, och 

analysen i denna del kommer få sätta punkt för uppsatsens djupare diskussion av ämnet.  
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5.1 Undersökningsplikten och ondtrosregelns tillämpningsområde 
 

5.1.1 Allmänna utgångspunkter 
 
I enlighet med JB:s obligationsrättsliga bestämmelser i 4 kap. kan en belastande 

nyttjanderätt under vissa förutsättningar utgöra ett rättsligt fel, och därmed ge 

förvärvaren möjlighet att gentemot överlåtaren åberopa påföljder. För att en 

nyttjanderätt ska kunna utgöra ett rättsligt fel förutsätts dock att den är sakrättsligt 

skyddad. Om nyttjanderättshavaren inte kan göra gällande rättigheten mot förvärvaren 

kommer den inte längre utgöra en belastning av fastigheten, och därmed föreligger inte 

heller ett rättsligt fel. Regeln om rättsliga fel i JB 4:17 bygger på utgångspunkten att 

fastigheten överlåts fri från belastningar.121 I linje härmed har förvärvaren 

obligationsrättsligt sett ingen regelrätt undersökningsplikt. Utgångsläget är således att 

förvärvaren inte är skyldig att granska inskrivningsförhållandena eller aktivt förhöra sig 

om eventuella upplåtelser i fastigheten. För att i princip undgå påföljder måste i stället 

överlåtaren upplysa förvärvaren om de rättigheter som belastar fastigheten. En 

undersökningsplikt kan emellertid utlösas om förvärvaren gör iakttagelser som indikerar 

att rättsliga fel eventuellt förekommer.122 Incitamenten att vidta undersökningar kan 

samtidigt begränsas av uttalanden från överlåtaren i samband med 

avtalsförhandlingarna.123 Det är vidare okontroversiellt att parterna genom avtalet kan 

påverka förekomsten av ett rättsligt fel genom en garanti eller friskrivning.124 

 

Utgångspunkten i den sakrättsliga regleringen skiljer sig i vissa hänseenden från den 

obligationsrättsliga, såtillvida att de sakrättsliga momenten kan sägas medföra en 

sakrättslig undersökningsplikt för förvärvaren.125 För att belysa förhållandet mellan 

regleringarna kan undersökningsplikten vid inskrivning nämnas. Som nyss konstaterats 

har förvärvaren ingen obligationsrättslig undersökningsplikt att granska 

inskrivningsförhållandena, utan utgångspunkten är att fastigheten överlåts fri från 

belastningar. Sakrättsligt däremot kan förvärvaren sägas vara skyldig att exempelvis 

                                                
121 Prop 1970:20 A, s 217. 
122 Victorin, s 277.  
123 Se exempelvis NJA 2012 s 1021.  
124 Jfr prop 1970:20 A, s 217. 
125 Victorin, s 281 f. 
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undersöka fastighetsregistret för att inte riskera att bli bunden av oförutsedda 

rättigheter.126   

 

Med hänsyn till liknande motsättningar mellan regleringarna har det riktats stark kritik 

mot lagstiftaren och närmare bestämt lagberedningens tanke på en sakrättslig 

undersökningsplikt i ondtrosfallet. Westerlind har hävdat att den av lagberedningen 

förordade undersökningsplikten i praktiken medför att lagstiftaren ställer två med 

varandra oförenliga krav på en och samma överlåtare. Till saken hör att samma uttryck, 

dvs. ”ägde eller bort äga kännedom”, används i såväl den obligationsrättsliga regeln i JB 

4:17 som den sakrättsliga ondtrosregeln i JB 7:14. I ljuset härav uttalade Westerlind att 

”(s)kulle man anamma LBs rekommendation att fastighetsköpare gör aktiva 

ansträngningar för att få reda på förekomsten av rättighetshavare utav det här slaget, 

skapas en paradoxal situation: för att visavi eventualiteten av dessa belastningar gardera 

sin intressesfär gentemot överlåtaren behöver den presumtive förvärvaren inte alls vara 

aktiv, men för att i samma hänseende gardera sig gentemot rättighetshavarna behöver 

han vara det. Man har svårt att förlika sig med en sådan motsatsställning … 

frontalkollisionen mellan dessa diametralt motsatsställda normer … är oacceptabel. 

Lagstiftaren kan inte gärna med bäring på ett och samma läge frammana två helt 

motsatta beteenden från ett och samma rättssubjekts sida; sådant är helt enkelt inte 

lagtekniskt gångbart.”.127  

 

Westerlind verkar således förutsätta att den sakrättsliga undersökningsplikten innebär 

att förvärvaren i första hand måste vara aktiv i sina efterforskningar. Även om 

Westerlind i detta avseende har gjort intressanta iakttagelser går det knappast att hitta 

entydigt stöd för en sådan sakrättslig undersökningsplikt. Det är däremot tydligt att 

lagstiftaren har valt att skjuta fram förbehållsskyldigheten i förgrunden. Den sakrättsliga 

regleringens utgångspunkt är således att överlåtaren ska aktivt verka för att försätta 

förvärvaren i ond tro om förekomsten av belastningar. Enligt mig är det därför inte 

rimligt att tro att lagstiftaren samtidigt velat lägga bördan på förvärvaren att i första 

hand vara aktiv i sina efterforskningar. Därutöver är det, som Victorin har framhållit, 

svårt att ur lagberedningens försiktiga formuleringar utläsa att överlåtaren har en 

                                                
126 Se avsnitt 3.3.1.  
127 Westerlind, s 278. 
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undersökningsplikt som innebär att denne initialt måste vara aktiv i sina 

efterforskningar.128   

 

I samband med införandet av ondtrosregeln uttalade nämligen lagberedningen att det 

ankommer på rättstillämpningen att avgöra i vilken utsträckning det bör åligga en 

spekulant att självständigt agera för att uppdaga eventuella rättigheter som belastar 

fastigheten.129 Vid bedömandet av hur omfattande och ingående undersökning 

förvärvaren bör anses skyldig att göra borde det, enligt lagberedningen, finnas ett 

tämligen vidsträckt utrymme att beakta förhållandena i det enskilda fallet – inte bara 

avseende objektets storlek och beskaffenhet i övrigt utan även rent personliga 

omständigheter. Lagberedningen framhöll emellertid som sin uppfattning att kraven på 

förvärvarens omsorg och aktsamhet inte fick ställas så höga att det därigenom läggs ett 

tryckande band på fastighetsomsättningen. Departementschefen anslöt sig till förslaget 

utan någon närmare argumentation.130  

 

Mot bakgrund av förarbetsuttalandena ska frågan om omfattningen av förvärvarens 

undersökningsplikt följaktligen besvaras av rättstillämpningen. Det finns därför 

anledning att vända blicken mot den – i och för sig sparsamma – praxis som har 

utbildats på området. Rättsläget belyses särskilt av två avgöranden i HD, vilka kommer 

diskuteras närmare i det följande.  

 

5.1.2 NJA 1990 s 331  

5.1.2.1 Bakgrund och avgörande 
 
I NJA 1990 s 331 prövades om en köpare, i enlighet med JB 7:14, känt till eller borde 

ha känt till att den förvärvade fastigheten belastades av en benefik nyttjanderätt. 

Bakgrunden var att ett gift par förvärvade ett flertal fastigheter som låg i anslutning till 

deras sommarstuga på en ö i Bohuslän. Fastigheterna förvärvades av ett dödsbo efter att 

den dåvarande fastighetsägaren hade avlidit. Enligt köpekontraktet garanterade 

dödsboet att fastigheterna inte besvärades av andra servitut eller nyttjanderätter än två 

brunnsservitut. Efter tillträdet upptäckte köparna att säljaren inte hade utrymt en sjöbod 

                                                
128 Victorin, s 281.  
129 Prop 1970:20 B, s 386.  
130 A st.  
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som låg på en av fastigheterna. Det visade sig att den avlidne ägaren flera år före köpet 

hade vederlagsfritt upplåtit en livstids nyttjanderätt till den ifrågavarande sjöboden till 

förmån för hans systers tre barn. Syskonen gjorde gällande att de hade rätt till sjöboden 

jämte omgivande markområde i enlighet med det skriftliga upplåtelseavtalet. Makarna 

yrkade att syskonen skulle avhysas och åberopade att de, i enlighet med JB 7:14, vid 

förvärvet varken insett eller bort inse att den ena fastigheten var belastad av den 

ifrågavarande nyttjanderätten. Frågan som rättstillämparen hade att ta ställning till var 

således om makarna, som alltså i flera år före köpet haft sommarställe på ön, känt till 

eller borde ha känt till nyttjanderätten till systerbarnen.  

 

TR:n ansåg att det med hänsyn till den allmänna fastighetsomsättningen måste sättas ett 

högt beviskrav för att köparna ska anses vara i ond tro. Den av systerbarnen 

presenterade bevisningen bedöms inte vara tillräcklig i detta hänseende och makarna 

ansågs därför inte vara i ond tro. HovR:n ansåg däremot att det inte fanns anledning att i 

föreliggande fall uppställa särskilt höga beviskrav, utan fann att omständigheterna var 

sådana att makarna hade anledning att gå vidare med sin undersökning. HovR:n uttalade 

att genom att helt underlåta att fråga om sjöboden och det därtill anslutande 

markområdet har makarna, trots utfästelse som lämnats i köpekontraktet, så brustit i sin 

undersökningsplikt att de vid förvärvet måste anses ha varit i ond tro beträffande 

syskonens nyttjanderätt till sjöboden och marken.  

 

HD fann att det mot makarnas bestridande inte kunde anses styrkt att de vid förvärvet 

faktiskt känt till att syskonen hade nyttjanderätt till sjöboden. I frågan om de borde ha 

känt till den konstaterade HD att dödsboet – i vilket syskonens mor var delägare – hade 

garanterat att fastigheten inte besvärades av andra servitut eller nyttjanderätter än två 

brunnsservitut. HD fann att med hänsyn härtill har makarna haft fog för att underlåta 

närmare undersökningar rörande eventuell upplåten nyttjanderätt till sjöboden. Vad 

makarna iakttagit beträffande syskonens användning av sjöboden eller 

omständigheterna i övrigt kan inte heller anses ha givit dem anledning att misstänka att 

syskonen hade någon sådan rätt, fortsatte HD. Det var därför inte visat i målet att 

makarna var i ond tro beträffande syskonens nyttjanderätt till sjöboden.  
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5.1.2.2 Rättsfallsanalys 
 
HD:s ställningstagande är svårtolkat och ger upphov till flera frågor. Det mest 

anmärkningsvärda i sammanhanget är att HD låter säljarens garanti befria köparna från 

att företa närmare undersökningar rörande eventuell upplåten nyttjanderätt till sjöboden. 

Det har hävdats i doktrin att det faktum att en svekfull säljare som obligationsrättsligt 

ger falska upplysningar eller till och med garantier bör knappast befria köparen från den 

sakrättsliga undersökningsplikten.131 Som framgått i tidigare avsnitt delar jag den 

uppfattningen.132 Häremot kan emellertid invändas att en förvärvare rimligen bör kunna 

förlita sig på de uppgifter som överlåtaren lämnar i samband med avtalsförhandlingarna. 

Vidare är det i någon mening tänkt att överlåtaren ska påverka det sakrättsliga skyddet, 

eftersom det faller på denne att agera genom att förbehålla befintliga nyttjanderätter vid 

överlåtelsen.133 Det är emellertid viktigt att erinra sig om den bakomliggande 

intresseavvägningen i respektive reglering. I det obligationsrättsliga förhållandet mellan 

säljare och köpare är det köparens intresse av en belastningsfri fastighet som särskilt ska 

beaktas.134 Härvidlag är det, som redan nämnts, okontroversiellt att avtalet får direkt 

inverkan på bedömningen om huruvida ett rättsligt fel föreligger. I det sakrättsliga 

förhållandet måste dock särskild hänsyn tas till nyttjanderättshavarens skyddsintresse. 

Den sakrättsliga regleringen syftar således till att skydda rättighetshavare vid en 

fastighetsöverlåtelse. I linje härmed skulle det innebära en påtaglig osäkerhet för 

nyttjanderättshavaren om säljarens garantier får avgörande betydelse i bedömningen av 

vad köparen är skyldig att vidta för undersökningar. Om det får anses vara HD:s avsikt 

är ställningstagandet, enligt min mening, mindre välkommet.     

 

En möjlig tolkning av HD:s domskäl är att domstolen gjorde en samlad bedömning av 

de omständigheter som talade för respektive emot att ålägga makarna en skyldighet att 

närmare undersöka förekomsten av eventuella nyttjanderätter. Det som eventuellt talade 

för en närmare undersökning kan ha varit att makarna bodde i anslutning till sjöboden i 

flera år innan köpet och därmed haft mer eller mindre insyn i förhållandena kring 

sjöboden. Det som, å andra sidan, talade emot en närmare undersökning var 

uppenbarligen att dödsboet hade garanterat att fastigheten inte besvärades av andra 

                                                
131 Victorin, s 384.  
132 Se avsnitt 4.3.2 och 4.5. 
133 Bengtsson m fl, s 322.  
134 Grauers, s 275 (se not 411). 
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servitut eller nyttjanderätter än två brunnsservitut. Jag vill dock tro att det avgörande i 

fallet var de personliga omständigheterna, dvs. det faktum att nyttjanderättshavarna var 

barn till den avlidne fastighetsägarens syster – och att systern sedermera blev delägare i 

det dödsbo som sålde fastigheterna. För makarna kan det därför ha varit befogat att tro 

att syskonen enbart tillfälligt fick nyttja sjöboden i egenskap av nära släktingar till 

fastighetsägaren – och sedermera till delägaren av dödsboet. Med hänsyn härtill kanske 

makarna inte hade någon anledning att misstänka att det var fråga om en formell 

nyttjanderätt som var upplåten på livstid. Det faktum att HD lät säljarens garanti befria 

köparna från att företa närmare undersökningar rörande eventuell upplåten nyttjanderätt 

till sjöboden bör därför, enligt mig, ses mot bakgrunden av de speciella 

omständigheterna i fallet. Det är dock olyckligt att HD – om nu tolkningen är korrekt – 

inte tydligt betonade detta i domskälen. Med hänsyn till det sagda går det, enligt mig, 

knappast att dra slutsatsen att säljarens garantier generellt sett har avgörande betydelse 

för bedömningen av vad köparen är skyldig att vidta för undersökningar. I linje med 

nämnda rättsfall finns det dock – under särskilda omständigheter – ingen anledning för 

köparen att ifrågasätta sådana typer av utfästelser.  

 

I doktrin har HD:s ställningstagande tolkats som ett försök att minska skillnaderna 

mellan den obligationsrättsliga och den sakrättsliga regleringen.135 Detta kan anses följa 

av att HD vid bedömning av huruvida köparen var i sakrättslig ond tro tog hänsyn till 

säljarens garantier i köpekontraktet. Att avtalet mellan säljare och köpare har 

obligationsrättslig betydelse för köparens onda tro har redan konstaterats. I detta 

avseende verkar således ondtrosbedömningen i JB 7:14 i huvudsak överensstämma med 

den obligationsrättsliga regeln i JB 4:17. Victorin har till och med hävdat att rättsfallet 

innebär att den sakrättsliga undersökningsplikten i ondtrosfallet är i det närmaste 

identisk med den nämnda obligationsrättsliga ondtrosregeln.136 Enligt Victorin slår 

undersökningsplikten till först när köparen inte kan undgå att märka att allt inte står rätt 

till. Om säljaren ger lugnande besked behöver köparen inte gå vidare i sin 

undersökning, såvida inte köparen har anledning att tro att säljarens uppgifter är 

felaktiga.137 Om man ansluter till Victorins tolkning verkar regleringarna, tvärtemot vad 

Westerlind gjorde gällande, inte frammana två helt olika motsatta beteenden från ett och 

                                                
135 Bengtsson m fl, s 322. 
136 Victorin, s 285.  
137 A st.  
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samma rättssubjekt. En sådan tolkning tar emellertid inte hänsyn till att de 

obligationsrättsliga reglerna och de sakrättsliga reglerna har helt olika skyddssyften.138 

 

Mot bakgrund av ovanstående analys ger rättsfall utrymme till tolkningar, och frågan är 

hur man ska se på det synnerligen komplicerade förhållandet mellan regleringarna. Ett 

annat aktuellt rättsfall i sammanhanget är NJA 2012 s 1021. Även om Högsta 

domstolen i det fallet inte bedömde den sakrättsliga regleringen gjordes intressanta 

uttalanden om förhållandet mellan regleringarna. Rättsfallet kommer därför att beröras 

närmare i den fortsatta framställningen.   

 

5.1.3 NJA 2012 s 1021  

5.1.3.1 Bakgrund och avgörande 
 
Bakgrunden i målet var att två personer köpte tillsammans en fastighet av ett dödsbo. 

Köpet förmedlades av en mäklare som upprättade köpekontrakt och köpebrev. I 

köpekontraktet garanterade dödsboet att fastigheten på tillträdesdagen inte belastades av 

”servitut, nyttjanderätter, hyres och arrendekontrakt eller andra avtal”. En kort tid efter 

köpet framförde en granne att köparna hade förstört en väg som bland annat gick över 

den förvärvade fastigheten. Grannen gjorde gällande att han, i enlighet med ett 

avtalsservitut, hade rätt att nyttja vägen över den ifrågavarande fastigheten och stämde 

därför köparna. Den tvisten kom att slutligt avgöras av Svea hovrätt och domen innebar 

att det slogs fast att fastigheten belastades av ett servitut, vilket gällde mot köparna då 

dessa befanns ha varit i ond tro vid köpet. Att så var fallet berodde i huvudsak på att det 

ansågs uppenbart att vägen ifråga gick väl synlig över fastigheten.139 Köparna stämde 

därefter såväl säljaren som mäklaren med yrkanden om skadestånd på grund av att det 

förelåg ett rättsligt fel i fastigheten. Målet mellan köparna och mäklaren prövades först 

och slutade i en stadfäst förlikning. I det nu aktuella HD-avgörandet prövades tvisten 

mellan köparna och säljaren. Köparna gjorde gällande att de vid köpet var i god tro 

beträffande servitutet och att det därmed förelåg ett rättsligt fel i enlighet med JB 4:17.  

 

                                                
138 Grauers, s 275 (not 411). 
139 Se Svea hovrätt T 71-04. 
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Genom Svea hovrätts dom stod det, som nyss nämnts, klart att den ifrågavarande 

fastigheten belastades av ett giltigt vägservitut, dvs. den sakrättsliga aspekten av tvisten 

var därmed redan avgjord. Det som HD i första hand hade att ta ställning till var då om 

köparna vid köpet var i obligationsrättslig god tro beträffande servitutet. HD 

konstaterade initialt att likadana uttryck, dvs. ”ägde eller bort äga kännedom”, används i 

såväl den obligationsrättsliga regeln i JB 4:17 som i den sakrättsliga regeln i JB 7:14, 

men att det inte är självklart att de ska tolkas på samma sätt. Vidare konstaterades att det 

i förarbetena saknas uttalanden som ger någon ledning beträffande relationen mellan 

reglerna, och vid tolkningen får då hänsyn tas till de intressen som bär upp respektive 

regel. Det skyddsintresse som ligger bakom JB 7:14 medför att det bör ställas relativt 

låga krav på utredningen för att köparen ska anses vara i ond tro, eftersom nämnda regel 

avser att skydda rättighetshavaren vid överlåtelse av fastigheten så att rättigheten består. 

I förhållandet mellan säljare och köpare – där säljaren vid rättsliga fel närmast har ett 

garantiansvar och någon undersökningsplikt i princip inte åligger köparen – är det i 

stället köparens intresse av en belastningsfri fastighet som särskilt ska beaktas, fortsatte 

HD. Det är därför, enligt HD, motiverat att vid tillämpningen av JB 4:17 ställa högre 

krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om rättighetens 

existens än vid tillämningen av JB 7:14.  

 

Eftersom servitutet inte var inskrivet och förbehåll inte hade gjorts i köpehandlingarna 

fann HD att det mot köparnas bestridande inte visats att köparna ägde kännedom om 

servitutet. När det gällde frågan om huruvida köparna bort äga kännedom om 

vägservitutet ansåg HD att det inte hade lagts fram någon entydig utredning om vägens 

närmare beskaffenhet. Det var dock klarlagt att köparna tillsammans med mäklaren 

hade gått runt på fastigheten och att de då kunnat iaktta en väg över densamma. Enligt 

HD gick det däremot inte att dra någon säker slutsats om huruvida köparna borde ha 

insett servitutets existens enbart av den omständigheten att den ifrågavarande vägen var 

iakttagbar. HD fann att det, mot bakgrund av den i köpekontraktet intagna garantin om 

att fastigheten inte på tillträdesdagen belastades av bland annat servitut, inte visats att 

köparna bort äga kännedom om servitutet. HD hade därefter att ta ställning till om 

köparna hade reklamerat inom skälig tid. Det är dock en fråga som faller utanför 

uppsatsens ramar och kommer därför lämnas därhän i det följande.  
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5.1.3.2 Rättsfallsanalys 
 
Det för uppsatsen mest intressanta med NJA 2012 s 1021 är de uttalanden som HD gör 

rörande relationen mellan den sakrättsliga och den obligationsrättsliga regleringen. 

Trots att likadana uttryck, dvs. ”ägde eller bort äga kännedom”, används i såväl den 

köprättsliga regeln i JB 4:17 som i den sakrättsliga regeln i JB 7:14, är det av rättsfallet 

att döma inte självklart att de ska tolkas på samma sätt. I stället anser HD att det är 

motiverat att behandla reglerna på till viss del olika sätt med hänsyn till reglernas olika 

skyddssyften. Enligt HD medför skyddsintresset bakom 7:14 att det bör ställas relativt 

låga krav på utredningen för att en köpare ska anses vara i ond tro, medan vid 

tillämpningen av 4:17 är motiverat att ställa jämförelsevis högre krav. Dessa krav är 

motiverade med hänsyn till att säljaren har ett i det närmaste garantiansvar och att 

köparen saknar undersökningsplikt samt att det är köparens intresse av en belastningsfri 

fastighet som särskilt ska beaktas.  

 

Det är dock viktigt att understryka att HD enbart hade att ta ställning till den 

obligationsrättsliga delen av tvisten, dvs. om köparen var i ond tro beträffande servitutet 

i enlighet med JB 4:17. Eftersom den sakrättsliga delen av tvisten redan var avgjord i 

och med en lagakraftvunnen dom i Svea hovrätt behövde HD aldrig pröva 

tillämpligheten av den sakrättsliga ondtrosregeln i JB 7:14. Enligt mig kan HD:s 

uttalanden emellertid inte tolkas på annat sätt än att det föreligger en skillnad i 

tolkningen och prövningen av den sakrättsliga och den obligationsrättsliga regeln 

beträffande vad en köpare ”ägde eller bort äga kännedom” om. HD verkar således ha 

velat understryka en viktig skillnad mellan reglerna. Att låta tillämpningen av de båda 

reglerna skilja sig åt kan dock ge upphov till märkliga konsekvenser. Det medföra att en 

köpare i det sakrättsliga perspektivet kan anses vara i ond tro, men samtidigt – under 

identiska omständigheter – bedömas vara i obligationsrättslig god tro beträffande 

existensen av en och samma nyttjanderätt. Att märka i sammanhanget är att köparna i 

ifrågavarande rättsfall ansågs vara i obligationsrättslig god tro, men bedömdes i ett 

annat mål vara i sakrättslig ond tro beträffande samma vägservitut. Som redan nämnts 

bedömdes ju den sakrättsliga och den obligationsrättsliga delen av tvisten i två olika 

mål. Vidare leder HD:s ställningstagande i praktiken till att det ställs relativt höga krav 

på en köpare att undersöka förekomsten av eventuella rättigheter i den sakrättsliga 

situationen. Regleringarna kan därmed sägas i någon mening frammana olika beteende 
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från en och samma köpare. Även om reglerna har olika skyddssyften och därmed 

motivera varierande bedömning är det således inte okontroversiellt att samma person 

har att bete sig på varierande sätt beroende av om det är ett sakrättsligt eller 

obligationsrättsligt perspektiv som åsyftas.140 Rättsfallet kan därför sägas ha väckt nytt 

liv i den kritik mot systemet som tidigt gjordes gällande av Westerlind.141  

 

Som framhållits i doktrin kommer även en köpare som lever upp till en strängt tolkad 

sakrättslig undersökningsplikt samtidigt att vinna kunskap som därmed påverkar och i 

princip tar bort förekomsten av ett i annat fall rättsligt fel.142 Den obligationsrättsliga 

utgångspunkten att förvärvaren inte har någon undersökningsplikt framstår då som 

skenbar.143 I sammanhanget är det dock viktigt att understryka att rättsfallet endast 

bekräftar att det föreligger en skillnad mellan reglerna, men HD tog däremot inte 

ställning till hur stor skillnaden faktiskt är. Av rättsfallet går det därför inte att dra 

slutsatsen att den sakrättsliga undersökningsplikten innebär att förvärvaren i första hand 

måste vara aktiv i sina efterforskningar, vilket verkar vara utgångspunkten i Westerlinds 

kritik. Härvidlag vill jag i stället påstå att det föreligger en gradskillnad – och inte en 

artskillnad – mellan den obligationsrättsliga och den sakrättsliga regleringen, och att 

skillnaden därmed inte är så stor som Westerlind verkar ha gjort gällande. Enligt min 

mening är tanken inte att JB 7:14 ska skjutas fram i förgrunden i den sakrättsliga 

regleringen, utan ondtrosregeln bör snarare betraktas som ett komplement till 

förbehållsregeln. Ondtrosregelns kommer således i första hand att aktualiseras när 

överlåtaren bedöms ha åsidosatt sin förbehållsskyldighet. Med hänsyn till systemet som 

helhet betraktat får därför nämnda tolkning – även efter HD:s ställningstagande i NJA 

2012 s 1021 – anses ha stöd för sig. Mot bakgrund av det anförda finns det anledning att 

inte dra för långtgående slutsatser av rättsfallet beträffande omfattningen av köparens 

sakrättsliga undersökningsplikt.  

 

5.1.4 Slutsatser av praxis 
 
Enligt förarbetsuttalandena ska frågan om omfattningen av förvärvarens 

undersökningsplikt besvaras av rättstillämpningen, men frågan är vilka slutsatser som 
                                                
140 Hager JT 2013-14 s 385. 
141 Se avsnitt 5.1.1. 
142 A st.  
143 Victorin SvJT 2001 s 550. 
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går att dra av den relativt sparsamma praxis som utbildats på området. Mot bakgrund av 

rättsfallsanalyserna ovan går det på goda grunder hävda att den praxis som utbildats till 

viss del går isär. I doktrin har HD:s ställningstagande i NJA 1990 s 331 tolkats som ett 

försök att minska skillnaderna mellan den obligationsrättsliga och den sakrättsliga 

regleringen. Det kan anses följa av att HD vid bedömning av huruvida köparen var i 

sakrättslig ond tro tog hänsyn till säljarens garantier i köpekontraktet. Härvidlag verkar 

således ondtrosbedömningen i JB 7:14 i huvudsak överensstämma med den 

obligationsrättsliga regeln i JB 4:17. I motsats härtill verkar HD i NJA 2012 s 1021 i 

stället ha velat understryka en viktig skillnad mellan reglerna. I det rättsfallet uttalades 

att skyddsintresset bakom JB 7:14 medför att det bör ställas relativt låga krav på 

utredningen för att en köpare ska anses vara i ond tro, medan vid tillämpningen av JB 

4:17 är motiverat att ställa jämförelsevis högre krav. I kölvattnet härav uppkommer 

frågan hur man egentligen ska se på förhållandet mellan den sakrättsliga och den 

obligationsrättsliga regleringen.  

 

Eftersom nämnda rättsfall i princip kan sägas ge uttryck för motsatta principer har 

rättstillämparen knappast gett tydliga besked i frågan. Som jag ser det finns det två 

alternativa sätt att förhålla sig till problematiken. Det ena alternativet är att 

rättstillämparen får sträva efter att på ett tydligt sätt minska skillnaden mellan 

regleringarna så att de obligationsrättsliga och sakrättsliga kraven på förvärvaren så 

långt som möjligt överensstämmer. I sådana fall måste det accepteras att avtalet mellan 

säljaren och köparen påverkar köparens undersökningsplikt och därmed det sakrättsliga 

skyddet för nyttjanderättshavaren. Härav följer att det bakomliggande skyddsintresset 

beträffande den sakrättsliga ondtrosregeln i någon mening åsidosätts, eftersom en 

svekfull säljare i princip kan befria köparen från den sakrättsliga undersökningsplikten 

genom att obligationsrättsligt ge falska upplysningar eller garantier.  

 

Det andra alternativet är att man konsekvent framhäver skillnaderna mellan reglerna 

genom att uppställa olika krav på köparen boerende på om det är en sakrättslig eller en 

obligationsrättslig situation som aktualiseras. Som en följd av bestämmelsernas olika 

skyddssyften måste man i sådana fall acceptera att regleringarna i någon mening 

frammanar två olika beteende från en och samma köpare. Köparen kommer därmed i 

princip inte kunna på en och samma gång efterleva föreskrivna krav enligt de båda 



 59 

regleringarna.144 I syfte att värna om nyttjanderättshavarens skyddsintresse får man då 

förlika sig med att skillnaderna mellan reglerna kan ge upphov till märkliga 

konsekvenser för köparen.145  

 

Mot bakgrund av ovanstående är det i princip fråga om två motsatta alternativ som var 

och en för sig kan sägas medföra såväl positiva som negativa konsekvenser. Min 

uppfattning är emellertid att den särskilda sakrättsliga intresseavvägningen bör rimligen 

tillmätas avgörande betydelse i sammanhanget. Det är därför, enligt min mening, 

önskvärt att påtala skillnaderna mellan reglerna – även om det i någon mening sker på 

bekostnad av köparens intresse. Att låta säljarens obligationsrättsliga uppgifter få 

avgörande betydelse i bedömningen av vad en köpare är skyldig att vidta för 

undersökningar skulle annars medföra påtagliga osäkerheter för nyttjanderättshavaren.  

 

En för sammanhanget relevant fråga är hur man efter HD:s uttalanden i NJA 2012 s 

1021 de facto ska se på relation till det obligationsrättsliga avtalet mellan säljaren och 

köparen. I och med nämnda rättsfall finns det, enligt min mening, ytterligare skäl att 

ifrågasätta HD:s ställningstagande i NJA 1990 s 331. Jag är böjd att tro att det numera 

är tveksamt om säljarens obligationsrättsliga garantier tillåts återverka på den 

sakrättsliga bedömningen i den meningen som verkar ha varit fallet i NJA 1990 s 331. 

Till stöd för denna tolkning kan det sakrättsliga avgörandet i Svea hovrätt åberopas, 

vilket låg till grund för den obligationsrättsliga delen av tvisten i NJA 2012 s 1021. I det 

avgörandet befanns köparna vara i ond tro beträffande vägservitutet och det skriftliga 

avtalet tilläts inte förändra en sådan bedömning.146 Härvidlag manar hovrättens 

bedömning, enligt min mening, till efterföljd.  

 

Med hänsyn till den osäkerhet som har uppkommit i kölvattnet av nämnda rättsfall är 

det dock välkommet om rättstillämparen slutligen tar ställning till hur förhållandet 

mellan regleringarna rätteligen ska betraktas. Den obligationsrättsliga ondtrosregeln får 

anses vara relativt tydlig i sin innebörd, och dess tillämpning har inte gett upphov till 

några större frågetecken i praxis.147 Detsamma går rimligen inte att påstå om den 

sakrättsliga undersökningsplikten. Om HD ska ha möjlighet att bringa klarhet den 
                                                
144 Hager JT 2013-14 s 386.  
145 Se avsnitt 5.1.3.2. 
146 Se Svea hovrätt T 71-04. 
147 Hager JT 2013-14 s 386.  
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diskuterade problematiken måste det således ske inom ramen för den sakrättsliga 

situationen, dvs. genom en direkt prövning av den sakrättsliga ondtrosregeln i JB 7:14.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det efter NJA 2012 s 1021 i vart fall får anses stå 

klart att det föreligger en skillnad mellan reglerna, såtillvida att det i jämförelse med JB 

4:17 ställs lägre krav på utredningen för att en köpare ska anses vara i ond tro i enlighet 

med JB 7:14. Det är dock osäkert hur man efter nämnda rättsfall ska se på relation till 

det obligationsrättsliga avtalet mellan säljaren och köparen. Det är vidare vanskligt att, 

mot bakgrund av den relativt sparsamma praxis, dra några andra generella slutsatser 

beträffande omfattningen av förvärvarens sakrättsliga undersökningsplikt. Det ligger 

förvisso i sakens natur att det i regel är svårt att dra allmänna slutsatser rörande en 

ondtrosregel, eftersom bedömningen i högsta grad varierar beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

En annan viktig fråga som ondtrosregeln i JB 7:14 ger upphov till är hur man ska se på 

förvärvarens bundenhet för det fall denne bedöms vara i ond tro beträffande 

nyttjanderätten. Det är en fråga som kommer diskuteras särskilt i nästkommande avsnitt.    

 

5.1 Undersökningsplikten och ondtrosregelns rättsverkan 
 

I tidigare avsnitt har den sakrättsliga undersökningspliktens betydelse för 

ondtrosregelns tillämpningsområde diskuterats. Det är emellertid inte bara 

tillämpningsområdet som ger upphov till oklarheter. När förvärvaren väl bedöms vara i 

sakrättslig ond tro uppkommer nämligen frågan om vad förvärvaren egentligen blir 

bunden av. Antag att en förvärvare vid överlåtelsen fått kännedom om att en jakträtt 

omfattade ett mindre område av fastigheten, men i själva verket gällde jakträtten hela 

fastigheten. Att förvärvaren var i ond tro beträffande existensen av nyttjanderätten i 

enlighet med 7:14 står klart, men frågan är i vilken utsträckning förvärvaren är bunden. 

Är förvärvaren bunden av rättigheten i sin helhet eller bara av vad vederbörande känt 

till eller borde ha känt till vid förvärvet? Med utgångspunkt i förarbetena kommer denna 

frågan behandlas närmare i den fortsatta framställningen.  
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5.1.1 Analys av förarbetena 
 
Frågan om vad förvärvaren är bunden av när denne endast har ofullständig information 

om omfattningen av upplåtelsen uppmärksammades först av lagrådet. Som en följd 

härav riktade lagrådet viss kritik mot införandet av ondtrosregeln.148  Även om lagrådet 

ansåg att övervägande skäl talade för att införa regeln anfördes att tillämpningen av en 

sådan regel måste bli obestämd och svävande. Som redan konstaterats lyfte 

departementschefen fram lagrådets iakttagelser och uttalade följande: 

 

”Lagrådet uttalar … att när förbehåll om en rättighets bestånd görs det är naturligt att anse 

förbehållet gälla rättigheten sådan den verkligen är, även om förbehållet utformats så att den nye 

ägaren inte därigenom fått vetskap om upplåtelsens omfattning i alla dess detaljer. Vanskligare 

synes vara, anför lagrådet, att ange i vad mån den nye ägaren är bunden, när bundenheten 

grundas på hans onda tro och han fått kännedom om upplåtelsen i visst avseende men ej i andra. 

Det synes mig tveksamt, om det kan vara lämpligt att utsträcka denna eventuella oklarhet i fråga 

om ondtrosregelns verkningar till att avse även de fall då enligt förslaget förbehåll skulle 

föreligga.”149  

 

Uttalandena har återgetts i samband med diskussionen om förbehållsregelns 

rättsverkningar, men diskussionen mellan lagrådet och departementschefen är, av 

förklarliga skäl, även relevanta för analysen av ondtrosregeln. Mot bakgrund av dessa 

uttalanden verkar Westerlind ha dragit slutsatsen att förvärvaren endast blir bunden av 

de moment av nyttjanderätten som täcks av dennes onda tro.150 Eftersom rättigheten kan 

anses bestå i vissa delar men inte i andra är det, enligt Westerlind, nödvändigt att 

besvara frågan om rättighetshavaren – gentemot den nye ägaren – kan tänkas vara 

bunden av det så att säga stympade avtalet. Det går dock att på goda grunder ifrågasätta 

om departementschefen verkligen tog ställning till frågan om ondtrosregelns 

rättsverkningar, vilket Westerlind verkar hävda. Enligt det citerade uttalandet är det 

tydligt att departementschefen påtalar att det finns en eventuell oklarhet i fråga om 

ondtrosregelns verkningar. Däremot framgår det inte att departementschefen faktiskt 

tagit ställning till ondtrosregelns innebörd. Som tidigare argumenterats för verkar 

                                                
148 Prop 1970:20 A, s 250. 
149 A prop, s 402.   
150 Westerlind, s 277.  
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departementschefen snarare använda de med ondtrosregeln förknippade oklarheterna 

som ett argument för att behålla förbehållssystemet.151   

 

Däremot verkar lagberedningen ha tagit ställning i frågan om ondtrosregelns 

rättsverkan. Enligt följande uttalanden tycks lagberedningen närmast vara av 

uppfattningen att ond tro skulle ges samma rättsverkan som förbehåll. 

 

”Av vad beredningen anfört vid 8 § framgår att, om man vill undvika att begränsa det rättsskydd 

som ett muntligt förbehåll nu bereder, behov föreligger av en rättsregel, vari förvärvarens 

kännedom om upplåtelsen tillägges samma rättsverkan som förbehåll.”152 

 

Uttalandet har sin bakgrund i att lagberedningen ville införa krav på fullständig 

skriftlighet vid köp av fast egendom. Innebörden av formkravet var att köpevillkor som 

inte hade tagits in i köpehandlingen var utan verkan, vilket medförde att förbehåll 

endast skulle kunna ske skriftligt.153 Lagberedningen ville dock bevara effekten av ett 

muntligt förbehåll genom att införa den ifrågavarande ondtrosregeln. Tanken var att det 

muntliga förbehållet skulle försätta köparen i ond tro och det var därför önskvärt att ge 

ond tro samma rättsverkan som förbehåll.154 Under lagstiftningsarbetets gång kom dock 

formkravet vid fastighetsköp att uppmjukas, vilket medförde att förbehåll – liksom 

enligt då rådande praxis – inte nödvändigtvis måste tas in i köpehandlingen för att bli 

gällande mot förvärvaren.155 Som konstaterats i tidigare avsnitt ansåg lagstiftaren det 

likväl motiverat att införa ondtrosregeln av andra skäl.156  

 

Mot bakgrund av det anförda går det knappast att påstå att det finns tillräckligt stöd i 

förarbetena för att kunna dra någon säker slutsats ifråga om ondtrosregelns 

rättsverkningar. I motsats till Westerlinds uppfattning får frågan om förvärvarens 

bundenhet snarare anses vara överlämnad till rättspraxis att lösa. Det verkar också vara 

den förhärskande uppfattningen i doktrin.157 Dessvärre lyser relevant praxis med sin 

frånvaro. Med utgångspunkt i doktrin får därmed allmänna överväganden utgöra grund 

                                                
151 Se avsnitt 4.2.2.  
152 SOU 1960:25, s 312.  
153 A bet, s 304.  
154 Victorin, s 286.  
155 Prop 1970:20, s 380 ff.  
156 Se avsnitt 3.3.4. 
157 Rodhe, s 571 och Victorin, s 287 (se not 50).  
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för den fortsatta framställningen. Härvidlag kommer det finnas anledning att återkomma 

till lagberedningens uttalanden om ondtrosregelns rättsverkningar.   

 

5.1.2 Ondtrosregeln och dess förhållande till förbehållsregeln 
 

En relevant fråga i sammanhanget är hur man ska se på förhållandet mellan 

förbehållsregeln och ondtrosregeln. Härvidlag är det viktigt att hela tiden hålla i minnet 

att ondtrosregeln utgör en av flera byggstenar i det sakrättsliga systemet. I följande 

analys av ondtrosregeln är det därför intressant att titta närmare på hur reglerna förhåller 

sig till varandra och hur systemet i sin helhet är tänkt att fungera.   

 

I sammanhanget finns det skäl att begrunda lagberedningens nämnda uttalanden om 

förhållandet mellan ondtrosregeln och förbehållsregeln. Lagberedningen 

argumenterade, som nämnts, för att ond tro bör ges samma rättsverkan som förbehåll. 

Som redan konstaterats gjordes dock uttalandena mot bakgrund av lagberedningens 

sedermera justerade förslag på formkrav.158 De argument som lagberedningen anförde 

kan dock alltjämt anses aktuella, vilket också hävdats i doktrin.159 Lagberedningens 

tanke var ju att ondtrosregeln skulle komplettera förbehållsregeln såtillvida att muntliga 

–  och därmed enligt lagberedningens förslag ogiltiga – förbehåll skulle fångas upp av 

ondtrosregeln. Det var därför viktigt att låta reglerna få samma rättsverkan.  

 

Innan införandet av ondtrosregeln fanns det, som tidigare diskuterats, ett behov av att i 

praxis mjuka upp förbehållets innehållskrav.160 I och med tillkomsten av ondtrosregeln 

föreligger dock inte längre ett sådant behov. Med hänsyn till att innehållskraven numera 

får bedömas som högre än innan införandet av ondtrosregeln, kommer ondtrosregeln få 

ett relativt vidsträckt tillämpningsområde. Detta är också något som påtalats i doktrin.161 

Härav följer att allmänna upplysningar eller omnämnanden av belastande rättigheter 

kommer sannolikt inte att betraktas som förbehåll i lagens mening.162 I sådana fall 

kommer i stället ondtrosregeln att komplettera förbehållsregeln genom att tillmäta dessa 

omständigheter sakrättslig betydelse. Detta överensstämmer således med den situation 
                                                
158 Se avsnitt 5.1.1. 
159 Victorin, s 286 f. 
160 Se avsnitt 3.3.2. 
161 Victorin, s 287.  
162 Se avsnitt 3.3.2. 
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som lagberedningen åsyftade, nämligen att ett ”förbehåll” som inte uppfyllde de 

föreskrivna kraven skulle i stället omfattas av ondtrosregeln. Det finns därför skäl att 

fortfarande ta fasta på lagberedningens uttalanden.  

 

Att tillmäta förbehållsregeln och ondtrosregeln olika rättsverkningar kan vidare ge 

upphov till en oönskad gränsdragningsproblematik. Om det föreligger skillnader i 

rättsföljdshänseende finns det incitament att göra gällande den ena eller den andra 

regeln beroende på situation och perspektiv. Den sakrättsliga bedömningen är då 

beroende av vilken regel som tillämpas i det enskilda fallet. I sådana fall kommer det bli 

praktiskt viktigt att avgöra vad som i lagens mening är att betrakta som förbehåll och 

vad som endast omfattas av ondtrosregeln. Med hänsyn till att det inte är helt givet vilka 

krav som ställs på förbehåll samt att förbehåll kan göras muntligt, kan gränsdragningen 

mellan reglerna komma att bli besvärlig. Exempelvis kan förvärvaren i efterhand påstå 

att denne visserligen i förbigående hade hört överlåtaren nämna något om en upplåtelse, 

men att förvärvaren absolut inte hade uppfattat omnämnandet som ett regelrätt 

förbehåll. Givet att det föreligger en skillnad mellan reglerna i den meningen som nu 

diskuterats, kan meningsskiljaktigheter mellan överlåtaren och förvärvaren beträffande 

innebörden av ett liknande omnämnande uppenbarligen ge upphov till rättstvister.163 

Mot bakgrund av det anförda finns det, enligt min mening, övervägande skäl som talar 

för att ond tro bör ges samma rättsverkan som förbehåll.  

 

5.1.3 Slutsatser – till vad är förvärvaren bunden?  
 
Hur ska då frågan om förvärvarens bundenhet vid ond tro besvaras? Är förvärvaren 

bunden av rättigheten i sin helhet eller bara av vad vederbörande känt till eller borde ha 

känt till vid förvärvet? Som ondtrosregeln är formulerad i JB 7:14 framgår det att 

upplåtelsen ska gälla mot den nye ägaren om denne vid överlåtelsen ägde eller bort äga 

kännedom om upplåtelsen. Enligt Victorin ger formuleringen närmast vid handen att 

upplåtelsen gäller sådan den är, oavsett hur omfattande förvärvarens kunskap är.164 

Samtidigt påtalar han att systemet med ändringsavtal verkar tala emot att ge 

ondtrosregeln en sådan rättsverkan. Som bekant innebär det faktum att ett 

                                                
163 Jfr Westerlind, s 255 f. 
164 Victorin, s 286.  
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ursprungsavtal består nödvändigtvis inte att eventuella ändringsavtal gör det.165 Med 

hänvisning till lagberedningens ovannämnda uttalanden verkar även Victorin till slut 

dela uppfattningen att ond tro bör ges samma rättsverkan som förbehåll, och att 

omfattningen av undersökningsplikten är densamma i båda fallen.166  Det finns därför 

anledning att erinra sig om de överväganden som gjordes i tidigare avsnitt beträffande 

analysen av Victorins syn på förbehållets rättsverkningar och dess förhållande till 

undersökningsplikten. Härvidlag har jag i det följande inte för avsikt att fullständigt 

återge mina slutsatser, utan hänvisar i stället till relevanta delar av uppsatsen.167 

Kontentan är att Victorin hävdar att ett ofullständigt förbehåll medför att förvärvaren 

blir bunden i enlighet med ondtrosregeln, men sakrättsligt har vederbörande en 

skyldighet att granska det skriftliga avtalet och gå vidare med frågor till överlåtaren. 

Victorins uppfattning är, som redan framgått, att förvärvaren endast blir bunden av vad 

denne förstått eller borde ha förstått vid en sådan granskning. I linje härmed kommer 

eventuella felaktiga uppgifter från överlåtarens sida att bli bestämmande för 

förvärvarens bundenhet.  

 

Med hänsyn till de överväganden som gjordes i diskussionen om reglernas förhållande, 

delar jag Victorins uppfattning att ond tro bör ges samma rättsverkan som förbehåll.168 

Som knappast kunnat undgå läsaren delar jag däremot inte Victorins syn på förbehållets 

rättsverkningar och dennes uppfattning att undersökningspliktens omfattning i det 

enskilda fallet ska vara avgörande för förvärvarens bundenhet. Jag har i detta avseende 

ingående argumenterat för att ett sådan tolkning varken står i samklang med förarbetena 

eller ger upphov till önskade konsekvenser. Eftersom utgångspunkten är att ond tro bör 

ges samma rättsverkan som förbehåll delar jag därmed inte heller Victorins syn på 

ondtrosregelns rättsverkningar. Invändningarna mot Victorins tolkning av förbehållet 

gör sig gällande med motsvarande styrka även vid dennes tolkning av ondtrosregeln. 

Härvidlag ska inga onödiga upprepningar göras, utan jag nöjer mig med att hänvisa till 

analysen om förbehållet ovan.169 Det är därför ingen lämplig tolkning att låta 

förvärvarens bundenhet i ondtrosfallet styras av vad denne trott eller misstänkt vid 

överlåtelseögonblicket.     

                                                
165 Se avsnitt 3.3.5. 
166 Victorin, s 286 ff. 
167 Avsnitt 4.3. 
168 Se avsnitt 5.1.2. 
169 Se avsnitt 4.3.2. 
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Frågan kvarstår då om en ondtroende förvärvare ska anses vara bunden av rättigheten i 

sin helhet. Av samma skäl som har gjorts gällande i förbehållsfallet ovan bör det dock 

stå klart att de särskilda reglerna om ändringsavtal även ska kunna tillämpas i 

ondtrosfallet.170 Att låta en ondtroende förvärvare bli bunden av rättigheten i sin helhet i 

bemärkelsen att även ändringar består, överensstämmer således inte med lagstiftarens 

tanke om att särskilja det ursprungliga upplåtelseavtalet och ändringsavtal.  

 

Eftersom det är lämpligt att tillskriva ond tro samma rättsverkan som förbehåll är det, 

som konstaterats, avgörande hur man väljer att se på förbehållsregelns innebörd. Jag har 

i tidigare avsnitt argumenterat för att såväl förarbetsuttalanden som allmänna 

ändamålsskäl talar för att rättigheten vid förbehåll bör gälla sådan den verkligen är, men 

bara avseende det ursprungliga upplåtelseavtalet.171 Det faktum att huvudavtalet anses 

bestå, behöver således inte nödvändigtvis innebära att ändringar härtill blir gällande mot 

förvärvaren. Som tidigare har betonats är det också en naturlig konsekvens av den 

sakrättsliga regleringens utformning.  

 

Mot bakgrund av det anförda finns det, enligt min mening, ingen anledning att se 

annorlunda på ondtrosregelns rättsverkan. Min uppfattning är således att ondtrosregeln 

bör medföra att rättigheten gäller sådan den verkligen är, men bara avseende det 

ursprungliga upplåtelseavtalet. Om förvärvaren är i ond tro beträffande en belastande 

nyttjanderätt kan nyttjanderättshavaren därmed göra gällande rättigheten sådan den 

verkligen är i upplåtelseögonblicket, men om parterna har avtalat om ändringar efter 

denna tidpunkt måste dessa behandlas för sig i den sakrättsliga prövning. Finns 

anteckningar om ändringar i fastighetsägarens exemplar av upplåtelsehandlingen, enligt 

JB 7:12, kommer även ändringsavtalet att bestå. Saknas sådana anteckningar får en 

bedömning göras om huruvida förvärvaren även var i ond tro beträffande ändringarna. 

Reglerna om ändringsavtal kan därför – precis som i förbehållsfallet – sägas utgöra en 

gräns för ondtrosregelns rättsverkan, och därmed för förvärvarens undersökningsplikt 

avseende den ursprungliga upplåtelsen.  

 

                                                
170 Se avsnitt 4.2.3. 
171 Se avsnitt 4.5. 
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6 Sammanfattande slutsatser 
Denna uppsats har behandlat den särskilda frågan om huruvida en nyttjanderätt gäller 

mot ny ägare av fastigheten som förvärvat den genom frivillig överlåtelse. Den 

lagtekniska utgångspunkten för den sakrättsliga regleringen i JB 7 kap. är att ”köp 

bryter legostämma”, dvs. nyttjanderätten faller bort vid frivillig fastighetsöverlåtelse 

och den nya ägaren behöver därmed inte respektera rättigheten.172 Den sakrättsliga 

regleringen kan emellertid sägas ange förutsättningarna för att en nyttjanderätten ska 

bestå vid ett ägarskifte.  

 

Som uppsatsen belyst är det dock en reglering som präglas av en minst sagt 

komplicerad och svårtillgänglig lagstiftningsteknik. Från en obligationsrättslig synpunkt 

betraktas ändringar i avtal i allmänhet som oskiljaktigt förenat med huvudavtalet och 

utgör tillsammans med detta grunden för ett enhetligt rättsförhållande.173 Av JB:s 

reglering framgår dock att ändringsavtal i sakrättsligt hänseende intar en i viss mån 

fristående ställning till huvudavtalet. Enligt de särskilda reglerna om ändringsavtal (JB 

7:7 och 7:8) ska nämligen ändringsavtal betraktas som ny upplåtelse, vilket innebär att 

dessa får bedömas fristående från huvudavtalet i den sakrättsliga prövningen. Mot 

bakgrund av det sagda innebär reglerna om ändringsavtal att en sorts sakrättsliga avtal 

har skapats, avtal som kan fortsätta att gälla, eller falla bort i samband med en 

fastighetsöverlåtelse. Den valda lagstiftningstekniken är därför svår att förena med 

vanliga principer i svensk rätt och regleringen är med anledning härav svår att ta till 

sig.174 

 

Många frågor kopplade till regleringen har dessutom lämnats obesvarade av lagstiftaren 

och de förarbetsuttalanden som berör problematiken är öppna för tolkningar. Trots att 

regleringen ger upphov till tolkningssvårigheter har den diskuterats relativt sparsamt i 

doktrin, och vägledande prejudikat lyser med sin frånvaro. Uppsatsen har därför syftat 

till att besvara några av de frågor som uppkommer vid tillämpningen av JB:s 

sakrättsliga reglering. I uppsatsens inledning uppställdes frågan i vilken utsträckning 

förvärvaren blir bunden när överlåtaren gjort ett regelrätt förbehåll om nyttjanderättens 

bestånd i enlighet med JB 7:11, och vilken betydelse förvärvarens sakrättsliga 
                                                
172 Bengtsson m fl, 318. 
173 Prop 1970:20 B, s 360.  
174 Bengtsson m fl, s 328. 
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undersökningsplikt har i sammanhanget. Härvidlag har jag, med utgångspunkt i 

förarbetena, analyserat två motsatta tolkningar i doktrin. Sammanfattningsvis kan 

följande sägas.  

 

Rodhe anser att förbehållets rättsverkningar innebär att förvärvaren blir bunden av 

nyttjanderätten sådan den verkligen är, såtillvida att även eventuella ändringar av 

huvudavtalet tillmäts sakrättsligt skydd genom förbehållet.175 Till stöd härför åberopar 

Rodhe förarbetena. Enligt denna uppfattning kan nyttjanderättshavaren således göra 

gällande rättigheten gentemot fastighetsägaren i exakt samma utsträckning som innan 

överlåtelsen. Följden härav blir att den nye ägaren måste skaffa sig information direkt 

från nyttjanderättshavaren för att få fullständig upplysning om de förpliktelser som 

följer av förvärvet. Enligt Victorin finns det dock inte stöd i förarbetena för att 

nyttjanderätten ska gälla sådan den är.176 I motsats till Rodhe verkar Victorin hävda att 

förvärvaren vid förbehåll inte ska behöva vända sig till nyttjanderättshavaren för att 

vinna säker upplysning om de förpliktelser som följer av överlåtelsen. Enligt Victorin 

bör i stället förvärvaren endast bli bunden av vad som han bör förstå av avtalets 

innebörd när han studerar de skriftliga dokumenten. Victorin anser följaktligen att 

undersökningsplikten i princip bör begränsas till att omfatta det skriftliga 

upplåtelseavtalet.  

 

Jag har dock argumenterat för att såväl Rodhe som Victorin möjligen har dragit 

felaktiga slutsatser av förarbetsuttalandena om att rättigheten ska gälla sådan den är.177 

Rodhes tolkning innebär att de särskilda reglerna om ändringsavtal blir meningslösa i 

förbehållsfallet, och kan därför inte anses vara en naturlig följd av regelsystemets 

utformning. Victorin har, enligt mig, felaktigt avfärdat det stöd som Rodhe åberopat i 

förarbetena. Vidare har jag ingående argumenterat för att Victorins tolkning varken står 

i samklang med förarbetena eller ger upphov till önskade konsekvenser. Mot bakgrund 

av nämnda slutsatser har jag argumenterat för att svaret på frågan om förbehållets 

rättsverkningar möjligen går att finna i skärningspunkten av de tolkningar som hittills 

diskuterats i doktrin.178 Härvidlag har jag förespråkat en alternativ tolkning av 

förarbetena som innebär att nyttjanderätten gäller sådan den är, men bara avseende det 
                                                
175 Se avsnitt 4.2.1. 
176 Se avsnitt 4.3.1 och 4.2.3. 
177 Se avsnitt 4.2.3 och 4.3.2 
178 Se avsnitt 4.5.  



 69 

ursprungliga upplåtelseavtalet. Det faktum att huvudavtalet anses bestå, behöver därför 

inte nödvändigtvis innebära att ändringar härtill blir gällande mot förvärvaren. Jag har 

vidare argumenterat för att såväl systemets utformning som allmänna ändamålsskäl talar 

för att nämnda tolkning är en lämplig avvägning mellan berörda uppfattningar i doktrin. 

Min slutsats i denna del är att man på goda grunder kan hävda att diskursen om 

förbehållets rättsverkan i doktrin rimligen bör nyanseras genom en alternativ tolkning 

av förarbetena – i vart fall i väntan på vägledande praxis.  

 

Vidare har det i uppsatsen diskuteras vilka krav som ställs på en förvärvare att närmare 

undersöka förekomsten av belastande nyttjanderätter enligt ondtrosregeln samt hur 

förhållandet är mellan den sakrättsliga och den obligationsrättsliga 

undersökningsplikten i sammanhanget. Härvidlag har två HD-avgöranden analyserats, 

nämligen NJA 1990 s 331 och NJA 2012 s 1021. Mot bakgrund av rättsfallsanalyserna 

har det visat sig att praxis till viss del går isär.179 I doktrin har HD:s ställningstagande i 

NJA 1990 s 331 tolkats som ett försök att minska skillnaderna mellan den 

obligationsrättsliga och den sakrättsliga regleringen. Det kan anses följa av att HD vid 

bedömning av huruvida köparen var i sakrättslig ond tro tog hänsyn till säljarens 

garantier i köpekontraktet. I motsats härtill verkar HD i NJA 2012 s 1021 i stället ha 

velat understryka en viktig skillnad mellan reglerna. I det rättsfallet uttalades att 

skyddsintresset bakom JB 7:14  medför att det bör ställas relativt låga krav på 

utredningen för att en köpare ska anses vara i ond tro, medan vid tillämpningen av JB 

4:17 är motiverat att ställa jämförelsevis högre krav.  

 

Eftersom nämnda rättsfall i princip kan sägas ge uttryck för motsatta principer har 

slutsatsen i denna del varit att rättstillämparen knappast har gett tydliga besked i frågan 

om den sakrättsliga undersökningsplikten. Efter NJA 2012 s 1021 får det i vart fall 

anses stå klart att det föreligger en skillnad mellan reglerna, såtillvida att det i 

jämförelse med JB 4:17 ställs lägre krav på utredningen för att en köpare ska anses vara 

i ond tro i enlighet med JB 7:14. Det är dock osäkert hur man efter nämnda rättsfall ska 

se på relation till det obligationsrättsliga avtalet mellan säljaren och köparen. Jag är böjd 

att tro att det numera är tveksamt om säljarens obligationsrättsliga garantier tillåts 

återverka på den sakrättsliga bedömningen i den meningen som verkar ha varit fallet i 

                                                
179 Se avsnitt 5.1.4. 
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NJA 1990 s 331. Därutöver har jag argumenterat för att det inte bör vara lämpligt att 

låta säljarens obligationsrättsliga uppgifter få avgörande betydelse i bedömningen av 

vad en köpare är skyldig att vidta för undersökningar.180 Jag har därför framhävt vikten 

av att påtala skillnaderna mellan den obligationsrättsliga och den sakrättsliga 

regleringen. I övrigt har det konstaterats att det är vanskligt att dra några generella 

slutsatser beträffande omfattningen av förvärvarens sakrättsliga undersökningsplikt, 

särskilt med hänsyn till bristen på vägledande prejudikat.  

 

Avslutningsvis har frågan i vilken utsträckning förvärvaren blir bunden när denne 

bedöms vara i ond tro i enlighet med JB 7:14 diskuterats.181 Med utgångspunkt i en 

analys av förarbetena konstaterades att frågan om ondtrosregelns rättsverkningar får 

anses vara överlämnad till rättspraxis att lösa. I brist på relevant praxis fick i stället 

allmänna överväganden ligga till grund för bedömningen i denna del. Härvidlag har jag 

argumenterat för att övervägande skäl talar för att ond tro bör ges samma rättsverkan 

som förbehåll.182 Denna uppfattning har också gjorts gällande av Victorin. Eftersom det 

enligt mig är lämpligt att tillskriva ond tro samma rättsverkan som förbehåll är det 

avgörande hur man väljer att se på förbehållsregelns innebörd. I denna del av uppsatsen 

har det därför funnits skäl att återkoppla till de slutsatser som presenterades i samband 

med analysen av förbehållsregeln. I överensstämmelse med effekterna av 

förbehållsregeln har jag härvidlag argumenterat för att innebörden av ondtrosregeln 

rimligen bör vara att rättigheten gäller sådan den verkligen är, men bara avseende det 

ursprungliga upplåtelseavtalet.183 Precis som i förbehållsfallet kan därför reglerna om 

ändringsavtal sägas utgöra en gräns för ondtrosregelns rättsverkan, och därmed för 

förvärvarens undersökningsplikt avseende den ursprungliga upplåtelsen. 

 

Jag väntar med spänning på vad framtiden har att utvisa om såväl uppsatsens 

behandlade frågeställningar som andra oklarheter kopplade till den sakrättsliga 

regleringen i jordabalken.   

 

 

                                                
180 Se avsnitt 5.1.2.2. 
181 Se avsnitt 5.1. 
182 Se avsnitt 5.1.2. 
183 Se avsnitt 5.1.3. 
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