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1 Inledning

1.1 Introduktion
Att fastigheter kan köpas och säljas får antas vara allmänt känt. Det framstår snarast

som en  nödvändighet  i  alla  samhällen  som rört  sig  bortom ett  primitivt  jägar-  och

samlarsamhälle att mark kan ägas av någon, och som en naturlig konsekvens av det

även överlåtas till någon annan om ägaren så önskar. Av Jordabalkens 1:a kapitlet, första

paragrafen framgår det att fast egendom är jord, och den är indelad i fastigheter. Just

detta att fastigheter är fast egendom, själva jorden som är grunden för allt, innebär att

det i många fall behövs särskild reglering för hur fastigheter ska hanteras jämfört med

lös  egendom. Hur fastigheter  kan köpas  och säljas  är  inget  undantag,  och det  finns

därför speciella regler för hur det ska gå till som skiljer sig från de regler som tillämpas

vid andra typer av egendomstransaktioner. Kraven i dessa regler påverkar hur folk kan

agera när de ämnar att sälja eller köpa en fastighet, det påverkar deras frihet att själv

bestämma över sin egendom och sin transaktion.

Avtalsfriheten vid fastighetsköp är relativt vidsträckt men samtidigt begränsas den

genom i lag fastställt formkrav, lagregler som sätter gränserna för det som parterna kan

disponera över i sitt avtal och praxis som framtolkats i domstol. Inom rättsfilosofin finns

det  olika  tankeskolor  med  olika  syn  på  vad  som  rättfärdigar  en  lags  existens.

Exempelvis den naturrättsliga skolan som anser att det finns en objektivt korrekt rätt

och  vårt  mål  ska  vara  att  finna  den.1 Ett  annat  exempel  är  den  rättsekonomiska

tankeskolan som anlägger en utilitaristisk syn på rätten, att det rätta är det vars fördelar

kraftigast  överväger  nackdelarna.2 Oavsett  vilken  rättsfilosofisk  skola  man  själv

bekänner sig till måste man erkänna att i ett samhälle där egendom kan ägas är det även

nödvändigt att det finns en frihet så att egendom kan överlåtas. Samtidigt framstår det

som självklart för de flesta människor att det vore ohållbart med en total frihet, anarki,

när det gäller överlåtelser, särskilt vad gäller fast egendom. Därför måste en gräns dras

mellan behovet av frihet att kunna överlåta sin fastighet under vilka förutsättningar man

själv vill och behovet av ordning, reda och stabilitet i samhället. Därav följer att alla

begränsningar i avtalsfriheten måste framstå som motiverade av någon viktigare hänsyn

för att vara rättfärdigade. Det blir då av intresse att utreda exakt hur långt avtalsfriheten

1 Bix, 2012, s. 67 ff.
2 Bix, 2012, s. 205 ff.
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sträcker sig vid fastighetsköp, vad de inblandade parterna med giltig verkan kan avtala

om, och om de regler som begränsar deras frihet framstår som motiverade av tillräckligt

starka skäl för att avtalsfriheten ska få begränsas. Det är även viktigt att ha i åtanke att

alla  lagar  skrivs  för  att  tillämpas  i  verkligheten,  inte  för  att  ligga  till  grund för  en

akademisk diskussion, och att det därför utöver effekten av själva rättsreglerna är viktigt

att också ha i åtanke hur verkligheten ser ut och vilka behov det kan aktualisera.

Problematiken  som  ska  behandlas  i  denna  uppsats  är  avtalsfriheten  vid

fastighetsköp och hur väl de begränsningar som finns i denna motsvarar behoven som

kommer till uttryck i praktiken.

1.2 Syfte
I  denna  uppsats  ska  avtalsfriheten  vid  fastighetsköp  undersökas  samt  i  vilken

utsträckning de begränsningar som uppställs orsakar problem i det praktiska rättslivet.

Dessutom ska de begränsningar som ställs upp i lagstiftning diskuteras, i första hand för

att se om dessa framstår som ändamålsenliga. Det övergripande syftet är att utreda om

avtalsfriheten  vid  fastighetsköp  har  givits  ett  utrymme  som  framstår  som

ändamålsenligt,  eller  om  det  kanske  finns  skäl  att  önska  att  friheten  ökades  eller

minskades  i  vissa  fall.  Vad  gäller  diskussionen  kring  reglernas  ändamålsenlighet

kommer fokus ligga nästan uteslutande på de skäl som framförts av lagstiftaren själv, då

det på grund av utrymmesskäl inte går att företa en grundlig utredning av alla skäl som

skulle  kunna  tänkas  bli  aktuella.  Det  blir  därmed  fråga  om  att  diskutera  med

utgångspunkt  i  lagstiftarens  skäl  bakom reglerna och ställa  dessa mot den praktiska

verklighetens behov och då diskutera om gränserna är problematiska.

Som ett led i denna undersökning kommer avtal från verkligheten att studeras och

läggas till grund för diskussion kring vissa särskilt intressanta typer av avtalsvillkor. De

typer av avtalsvillkor som kommer diskuteras särskilt är friskrivningsklausuler, villkor

om att hyresrätt ska överlåtas i samband med fastighetsköpet, villkor om att endast en

del  av  fastigheten  ska  säljas  och  hembudsklausuler.  Översiktligt  kommer  även

behandlas villkor rörande arrende, garantier om rådighet över fastigheten och klausuler

om att byggnad måste uppföras av köparen på fastigheten.  Syftet med denna del av

uppsatsen är dels att undersöka hur avtal i praktiken har utformats, för att  skapa en

koppling till verkligheten och undvika att diskussionen blir helt och hållet akademisk. I

diskussionen angående dessa verkliga avtal ska även tas upp frågan hur väl den avsikt

som kommer till uttryck i avtalen klarar sig mot de begränsningar av avtalsfriheten som

6



finns,  alltså  om de  önskemål  som parterna  uttryckt  i  avtalen  är  giltiga  i  ljuset  av

begränsningarna av avtalsfriheten.

För att skapa en god grund för diskussionen baserad på verkliga avtal kommer

även  relevant  lagtext  att  undersökas.  För  fastighetsköp  särskilt  relevanta  paragrafer

kommer att behandlas och analyseras för att komma fram till vilken effekt de kan ha på

avtalsfriheten vid fastighetsköp. Syftet med det är  dels att  skapa en bättre grund för

diskussionen  kring  verkliga  avtal,  dels  att  se  om  det  redan  av  själva  lagtexten

framkommer någon påverkan på avtalsfriheten som framstår som beaktansvärd.

Den  fråga  som  ska  besvaras  i  denna  uppsats  är  alltså  om  avtalsfriheten  vid

fastighetsköp  framstår  som lagom stor  med  hänsyn  till  de  behov  som kommer  till

uttryck i praktiken.

1.3 Metod och avgränsning
Arbetet kommer enbart grunda sig på svenska rättskällor och baseras på rättsdogmatisk

metod.

Till grund för arbetet ligger sedvanliga källor; lagstiftning, förarbeten, praxis och

doktrin.

Dessutom  används  för  analysen  olika  faktiska  fastighetsöverlåtelseavtal som

exempel på olika avtalskonstruktioner som har skapats i verkliga livet, samt även som

exempel på vissa problem med avtalsfriheten vid fastighetsköp. Dessa avtal  har alla

lämnats in som bevisning till  domstol i olika tvister, därav många inte handlade om

avtalet  i  sig,  och avtalen begärdes  sedan ut från domstolen i  egenskap av allmänna

handlingar. De rättsfall där avtalen var bevisning har hittats genom sökning på Karnovs

rättsfallsdatabas på internet, med sökord ”fastighet köp avtal.” Urvalet av avtal har varit

främst fokuserat på avtal från rättsfall som prövats under de senaste tio åren, men vissa

rättsfall  där  avtalet  framstod som särskilt  intressant  är  äldre än så.  Utöver detta har

urvalet  av  rättsfall  varit  slumpmässigt,  ingen  fokus  har  legat  på  att  hitta

fastighetsrättsliga tvister angående en viss typ av avtalsvillkor för att kunna diskutera

någon på förhand framlagd tes eller liknande. Frågorna som tas upp i uppsatsen har

styrts av vad som framstod som intressant i avtalen som hittades. Undantaget från detta

är diskussionen kring hembudsklausuler som inspirerades av funderingar som uppstod

under studier i fastighetsrätt, och kapitlet om hembud är då alltså det enda där det innan

avtalen började undersökas fanns en färdig frågeställning. De flesta av rättsfallen där

avtalen var bevisning är inte intressanta, den fråga som tvistades om låg utanför det
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område som denna uppsats ska behandla, men i de fall då den rättsliga tvisten kan bidra

till diskussionen så kommer den att tas upp. Själva syftet med att ha undersökt faktiska

avtal är att ha med empiriska inslag i uppsatsen om hur avtal utformas i verkligheten

men inget anspråk görs på att denna studie skulle uppnå statistisk relevans, endast 19

olika avtal har undersökts vilket inte är tillräckligt för att uppnå det. Avtalen utgör ett

stickprov  från  verkligheten  för  att  skapa  en  koppling  mellan  diskussionen  i  denna

uppsats och hur faktiska fastighetsköpeavtal utformas.

Det  kommer  inte  skrivas  något  om sådana  avtal  där  en  fastighet  säljs  till  ett

aktiebolag för att sedan aktierna i detta bolag ska kunna överlåtas i egenskap av lös

egendom, med mycket friare regler än vid formella fastighetsköp. Detta eftersom det

inte har gått att finna några sådana avtal att undersöka och den diskussionen skulle i

sådana fall bli helt akademisk till sin natur, vilket inte är syftet med denna uppsats.

Rättskällor som hänför sig till äldre lagstiftning kommer att undersökas i den

mån det bidrar till analysen av nu gällande rättsläge. Ingen jämförelse kommer att göras

mellan avtalsvillkor före och efter de stora förändringarna av jordabalkens regler som

trädde i kraft på 1970-talet då detta skulle vara ett alltför omfattande område och av

oklart värde för diskussionen i denna uppsats.

Uppsatsen kommer att utgå ifrån att frihet bör vara huvudregeln och att den endast

bör  inskränkas  när  det  finns  rimliga  skäl  för  detta.  Någon  vidare  rättsfilosofisk

diskussion kring detta kommer inte att företas då den skulle bli alltför omfattande och

falla långt utanför ämnet för denna uppsats.

1.4 Disposition
Uppsatsen  inleds  i  kapitel  2  med  en  redogörelse  av  grunderna  för  regleringen  av

fastighetsköp.  Denna redogörelse  kommer  innefatta  en genomgång av  gränserna  för

avtalsfriheten allmänt vid fastighetsköpeavtal enligt lag och praxis. Särskilt intressanta

lagrum kommer att gås igenom och kommenteras.

Vissa typer av avtalsklausuler utreds därefter i särskilda kapitel.

I kapitel 3 ska göras en analys av friskrivningsklausuler i ett djupare perspektiv,

med  faktiska  avtal  som  exempel.  Avtalsfriheten  vid  utformande  av

friskrivningsklausuler kommer att diskuteras i detta kapitel.

I kapitel 4 ska med grund i ett visst avtal utredas problematiken med att ta med ett

villkor  om överlåtelse  av  en  hyresrätt  i  samband  med  fastighetsöverlåtelse.  I  detta

kapitel kommer den bakomliggande rättsliga tvisten varifrån avtalet hämtats att kort gås
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igenom, och därefter följer en diskussion kring avtalsfrihet vid tecknande av denna typ

av avtalsvillkor.

I  kapitel  5  ska  utredas  viss  problematik  rörande  överlåtelse  av  endast  del  av

fastighet, samt villkor om avstyckning av fastigheten efter överlåtelsen. Problematiken

illustreras med exempel från faktiska fastighetsköpeavtal.

I kapitel 6 görs en undersökning av hembudsklausuler vid fastighetsöverlåtelse. I

kapitlet  förs  även  en  diskussion  angående  hembudsklausulers  giltighet  vid

fastighetsköp.

I kapitel 7 ska diskuteras vissa andra villkorstyper för att ge en större inblick i

avtalsfriheten i praktiken.

Kapitel  8  är  ett  slutligt  reflekterande  kapitel  där  slutsatser  från  den  tidigare

diskussionen ska presenteras och ett svar ska ges på frågan om det framstår som att

parter har en lagom stor avtalsfrihet vid fastighetsköp.
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2 Grundläggande om fastighetsköp

2.1 Allmänt
Fastigheter kan överlåtas på olika sätt och till viss del blir olika regler aktuella vid de

olika  överlåtelsetyperna.  Vad  gäller  just  köp  av  fastigheter  sker  detta  genom avtal

mellan  köparen  och  säljaren,  och  därför  blir  Lag  (1915:218)  om  avtal  och  andra

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) aktuell.  Dessutom finns

det specialregler vad gäller just överlåtelse av fastigheter i Jordabalken (1970:994) som

i egenskap av lex specialis får  företräde framför de mer generella bestämmelserna i

avtalslagen när dessa står i strid med varandra.3

I detta kapitel ska dessa två lagar undersökas och de lagrum som framstår som

särskilt intressanta ska diskuteras. Syftet med detta är att undersöka hur avtalsfriheten

kan  sägas  begränsas  redan  av  lagtexten  och  om dessa  begränsningar  framstår  som

rimliga,  samt att  skapa en bättre  grund för den diskussion som ska företas  i  senare

kapitel

2.2 Lagbestämmelser
2.2.1 Innebörden av ”fastighet”

Vid en diskussion om att köpa och sälja fastigheter är det mycket viktigt att utreda vad

en fastighet egentligen är. I jordabalken 1:1 anges att fast egendom är jord, och den är

indelad i fastigheter som kan avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och

vertikalt.

Till fastigheter hör även fysiska tillbehör, och det kan antas att dessa tillbehör ofta

utgör en stor del av värdet av den fastighet de tillhör.4 Det lär vara allmänt känt att en

fastighet som har till exempel ett bostadshus uppfört på den är värd mer än bara samma

mark obebyggd. Vad som utgör sådana tillbehör till fastighet framgår av JB 2:1. Det rör

sig  om byggnader,  ledningar,  stängsel  och  andra  anläggningar  som anbragts  inom

fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och växter samt naturlig gödsel.

Även byggnader eller annan anläggning som uppförts utanför fastigheten med syfte att

fullgöra ett servitut som ägs av fastigheten utgör tillbehör till den, vilket framgår av

paragrafens andra stycke.

3 Grauers, 2012, s. 30 f.
4 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 36.
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Av  JB  2:1  framgår  alltså  att  byggnad  som  uppförts  på  fastigheten  för

stadigvarande bruk tillhör fastigheten. I JB 2:2 kan sedan utläsas vad som utgör ett

tillbehör  till  byggnader  och därmed också  utgör fast  egendom såsom en del  av en

fastighet.  Det  är  då  något  som  byggnaden  blivit  försedd  med  som  är  ägnat  för

stadigvarande bruk, exempel som nämns i paragrafen är hiss och värmepanna. Även

sådant som inte är monterat i byggnaden men som har ett fysiskt samband med den

utgör  byggnadstillbehör,  till  exempel  nycklar.5 Det  finns  vissa  oklarheter  i  dessa

bestämmelser,  exempelvis  varför  vissa  fasta  inredningsdetaljer  räknas  som

byggnadstillbehör medan andra utgör del av själva byggnaden, och att definiera när

något är ägnat för stadigvarande bruk, exempelvis skillnaden mellan en mikrovågsugn

som  ställts  in  i  ett  specialbyggt  utrymme  i  ett  kök  jämfört  med  exakt  samma

mikrovågsugn som ställts lös på köksbänken.6 En närmare utredning av dessa frågor

faller dock utanför området för denna uppsats och det får helt enkelt konstateras att

fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ska räknas som en del av fastigheten, även

om det kan vara problematiskt att definiera dem i vissa fall.

En tredje kategori av tillbehör är industritillbehör som definieras i JB 2:3. På en

fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet är maskiner och

annan utrustning som tillförts fastigheten huvudsakligen för verksamheten på denna att

anse  som  industritillbehör,  om  de  inte  faller  under  någon  av  de  andra  två

tillbehörskategorierna.  Föremålet  behöver  inte  vara  fast  infogat  i  fastigheten för  att

utgöra industritillbehör.7 Enligt paragrafen kan sådan egendom hindras från att utgöra

industritillbehör genom att en sådan förklaring skrivs in i fastighetsregistret, och det

anges även att fordon, kontorsutrustning och handverktyg aldrig tillhör fastigheten.

I  JB  2:4  regleras  situationen  när  någon  annan  än  fastighetsägaren  tillfört

fastigheten något, och det krävs då att föremålet ska komma i samma ägares hand som

fastigheten för att det ska börja utgöra tillbehör. Alltså ska föremålet och fastigheten

ägas av samma person, föremålet kan överlåtas till fastighetsägaren eller fastigheten till

föremålets ägare.

Av JB 2:7 framgår att en överlåtelse av fastighetstillbehör får sakrättslig verkan

när föremålet avskiljs från fastigheten på så sätt att det inte längre kan anses tillhöra

den, eller att  ett  beslut enligt vissa angivna lagar om att  föremålet inte ska tillhöra

5 Victorin & Hager, 2015, s. 70.
6 Victorin & Hager, 2015, s. 70 f.
7 Victorin & Hager, 2015, s. 74.
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fastigheten införs i fastighetsregistret. Undantag för vissa överlåtelser från staten finns i

speciallag.

En försäljning av en fastighet innefattar tillbehören om inte annat har avtalats. 8

Däremot får inte ett avtal om att vissa tillbehör inte ska ingå i köpet inga sakrättsliga

verkningar  alls  förrän  tillbehöret  avskiljs  från  fastigheten,  det  är  endast

obligationsrättsligt giltigt. Även en tredje man i ond tro om förhållandena skulle alltså

kunna med giltig verkan förvärva tillbehöret som en del av sitt köp av fastigheten så

länge det inte avskiljs från fastigheten så att det slutar utgöra tillbehör.9

En sådan konstruktion av lagen måste anses vara positiv. Som huvudregel utgör

tillbehör en del av fastighetsköpet, vilket också lär vara det som de flesta rent praktiskt

utgår  ifrån,  och  följer  därför  naturligt  med  när  fastigheten  försäljs.  Om  parterna

däremot särskilt vill undanta viss egendom från köpet så står det dem fritt att avtala om

det, och så länge de rent faktiskt också avskiljer tillbehöret från fastigheten uppnår det

avtalsvillkoret  sakrättslig  verkan.  Det  finns  alltså  en  lättförståelig  och  naturlig

huvudregel  som parterna har  rätt  att  avtala  om undantag från.  Avtalsfriheten måste

anses främjas av en sådan konstruktion.

2.2.2 Jordabalkens 4:e kapitel

De huvudsakliga bestämmelserna om köp av fastighet finns i jordabalkens 4:e kapitel.

Av paragraf 4:1 framgår de grundläggande kraven för att ett giltigt fastighetsköp

ska föreligga. Det stadgas i paragrafen att det ska upprättas en köpehandling som anger

vilken köpeskilling som ska betalas samt att det måste framgå att avtalet innebär en

överlåtelse  till  köparen.  Köpehandlingen  måste  skrivas  under  av  både  köpare  och

säljare.  Av  paragrafens  andra  stycke  framgår  att  parterna  inte  vid  sidan  av

köpehandlingen kan skapa en giltig överenskommelse om en annan köpeskilling än den

som anges i köpehandlingen. Det är dock enligt samma stycke möjligt att jämka den

köpeskillingen om den är att bedöma som oskälig med hänsyn till förhållandena kring

avtalet.  I  paragrafens  tredje  stycke  framgår  sedan  att  avtal  som  inte  uppfyller

föreskrifterna  i  första  stycket  är  ogiltiga,  med  vissa  undantag  för  arrendatorer,

bostadsrättsföreningar  och  hyreskooperativ  enligt  andra  lagar  som  ej  vidare  ska

behandlas i denna uppsats. Det är alltså i 4:1 som formkravet för fastighetsköp framgår

och avtal som ej uppfyller formkravet är utan giltighet.10 Köpeskillingen behöver inte

8 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 35.
9 Victorin & Hager, 2015, s. 80.
10 Prop. 1970:20 B s. 149 f.
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anges  i  exakt  penningsumma,  det  är  fullt  tillräckligt  att  parterna  skriver  in  en

beräkningsmodell  i  avtalet,  till  exempel  baserad  på  pris  per  kvadratmeter,  eller  att

köpeskillingen på annat sätt kan uttolkas ur avtalet.11

Vad som så långt  framgår  av  lagen är  alltså  att  det  måste  finnas en skriftlig

handling varav det framgår att en person säljer en fastighet till en annan för en viss

köpeskilling, och att både köpare och säljare ska underteckna den för att den ska bli

giltig. Redan här finns alltså en begränsning i avtalsfriheten i och med att parterna inte

kan sluta ett muntligt avtal om fastighetsköp, till skillnad från hur situationen i regel är

när  det  gäller  lös  egendom.  Just  denna  begränsning  i  avtalsfriheten  måste  dock

konstateras vara helt och hållet logisk och acceptabel. Det finns allmänna intressen i att

det är ordning och reda i fastighetsbeståndet, att fastighetsköp inte kan ske hur snabbt

och enkelt som helst. Dessutom kan antas att det skulle göra inskrivningsförfarandet

mycket mer komplicerat och kostsamt om muntliga fastighetsöverlåtelser accepterades.

Kravet  på  skriftlig  form är  alltså  att  föredra.  Även  begränsningen  som återfinns  i

paragrafens andra stycke, att sidoöverenskommelse om annan köpeskilling är ogiltig, är

en logisk och bra regel. I och med att parterna äger avtalet finns det inga godtagbara

skäl att de ska kunna ange en köpeskilling i det skriftliga avtalet och sedan vid sidan av

det komma överens om att betala något annat, om de vill ändra köpeskillingen kan de

mycket enkelt  bara ändra några siffror i  avtalet. Detta särskilt  med tanke på att det

räcker med att ange hur köpeskillingen ska räknas ut för att uppfylla formkravet så om

parterna  vid  köpehandlingens  upprättande  är  osäkra  på  hur  stor  den  slutliga

köpeskillingen ska vara kan de lösa det på så sätt. De flesta sådana sidoavtal kan antas

vara motiverade av sådana skäl som inte bör få rättsordningens skydd, till exempel att

undvika beskattning för försäljningen eller annars vilseleda tredje man, vilket togs upp

i förarbetena till lagen.12

I  paragraf  4:2  stadgas  att  samma  formkrav  som enligt  4:1  1-2  st.  gäller  för

köpebrev eller andra ytterligare köpehandlingar som upprättas efter att ett köp slutits.

Om inte denna andra köpehandling uppfyller formkraven som fastställs i paragraf 4:1

så  är  den  inte  giltigt.  Det  är  dock  viktigt  att  ha  i  åtanke  att  den  sekundära

köpehandlingens ogiltighet inte automatiskt påverkar hela köpets giltighet, 4:2 stadgar

endast att  den sekundära handlingen blir ogiltig. I praktiken tas ofta in ett  villkor i

köpekontraktet om att äganderätten till fastigheten inte ska övergå till köparen förrän

11 Prop. 1970:20 A s. 210 f.
12 Prop. 1970:20 B s. 151.
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ett  köpebrev upprättas vid betalning av köpeskillingen.13,14 Ett  sådant villkor om att

köpebrev ska upprättas ska enligt paragraf 4:5 tolkas så att förvärvets fullbordan eller

bestånd gjorts beroende av erläggande av köpeskilling. Enkelt uttryckt innebär det att

köpebrevet lagligt sett blir som en form av kvitto på att köpeskillingen betalats, vilket

alltså av uppenbara skäl gör det omöjligt för säljaren att föra talan om att köparen inte

har betalat i rätt tid och liknande när väl ett giltigt köpebrev upprättats.

Det finns egentligen ingenting i paragrafen 4:2 som framstår som kontroversiellt i

ett avtalsfrihetligt perspektiv. I den mån den inskränker avtalsfriheten framstår det som

logiskt motiverat. Det finns inga starka argument för att köpebrev eller andra sekundära

köpehandlingar inte ska uppfylla de grundläggande formkrav som fastställs i paragraf

4:1 för  att  uppnå giltighet.  Vad gäller  paragraf 4:5 innebär den en inskränkning av

parternas avtalsfrihet då de inte fritt kan avtala om följden om köpebrev ska upprättas

men köpeskillingen inte betalas. Samtidigt framstår det som vedertaget att ett köpebrev

är just en form av intyg att betalningen av köpeskilling har skett, jämförbart med ett

kvitto.15 Då köpebrev är en mycket viktig form av köpehandling finns det uppenbara

fördelar med att  alla handlingar som betecknas som köpebrev har samma funktion,

varför det är fullt rimligt att deras funktion i ett köpeavtal regleras av lagen. Dessutom

framstår det i de exempel från verkliga avtal som undersökts som att parterna ändå

brukar  avtala  om  exakt  samma  verkan  som  lagen  föreskriver.  Lagen  tycks  alltså

motsvara vad de flesta parter själva önskar.

Paragraf  4:3  stadgar  att  tre  olika  typer  av  villkor  måste  skrivas  in  i

köpehandlingen för att vara giltiga. Det handlar dels om villkor som köpets fullbordan

eller bestånd är beroende av. Sådana villkor brukar oftast kallas för återgångsvillkor

och  är  helt  enkelt  villkor  som innebär  att  köpet  blir  ogiltigt  under  vissa  avtalade

förutsättningar.16 Den andra typen är villkor om att säljaren inte ska ha ansvar enligt

paragraf 4:21. Den paragrafen behandlar hemulsansvaret, att säljaren måste vara rätt

ägare  till  fastigheten,  och  om  det  undantas  har  alltså  köparen  ingen  rätt  att  söka

ersättning enligt 4:21 om det skulle visa sig att säljaren inte varit rätt  ägare och att

köparen  därför  drabbas  av  skada.17 Den  tredje  typen  av  villkor  är  sådana  som

inskränker  köparens  rätt  att  överlåta  fastigheten,  inteckna  fastigheten  eller  upplåta

13 Se ex. Haparanda Tingsrätt mål nummer T 222-14, aktbilaga 30. Rubriken ”äganderättens övergång.”
14 Se ex. Varbergs tingsrätt mål nummer T 1288-08, § 16 i köpekontraktet som åberopades som 

bevisning.
15 Prop. 1970:20 B s. 160.
16 Grauers, 2012, s. 61 f.
17 Grauers, 2012 s. 64.
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rättigheter i fastigheten.

Det är endast villkoret i sig som blir ogiltigt om det ej skrivs in, resten av avtalet

påverkas inte.18 Det  särskilt  intressanta med denna paragraf är att  det  kan utläsas e

contrario att villkor som inte faller in under någon av de tre kategorierna inte behöver

upptas i köpehandlingen för att vara giltiga. Sådana villkor som faller utanför de tre

kategorierna kan alltså med giltig verkan avtalas om muntligt, i sidohandling eller på

annat sätt som parterna väljer.

Det finns i paragraf 4:3 två saker som kan sägas inskränka avtalsfriheten. För det

första  det  faktum  att  sådana  villkor  inte  blir  giltiga  om  de  inte  skrivs  in  i

köpehandlingen. Med tanke på att alla tre kategorier av villkor måste sägas vara av

särskilt stor vikt är det ett rimligt krav att de måste tas upp skriftligt i avtalshandlingen

för att bli giltiga. Något mer problematiskt är konstruktionen att det endast är villkoret i

sig som blir ogiltigt och inte hela avtalet, vilket i praktiken innebär att lagen går in i

avtalet och ändrar dess lydelse från vad parterna kommit överens om. Det lär höra till

ovanligheterna att parter i ett avtal diskuterar ett villkor helt isolerat från alla andra

eftersom ett avtal är ett samband. Därför kan det leda till olämpliga resultat om endast

ett villkor tvingas strykas samtidigt som andra villkor som tillkom med det i åtanke kan

vara fortsatt giltiga. Sådana problem skulle inte uppstå om lagen istället stadgade att

hela  avtalet  skulle  bli  ogiltigt  om något  sådant  villkor  avtalats  vid  sidan  om den

formenliga köpehandlingen. Samtidigt skulle det antagligen orsaka stora problem vad

gäller  översikt  och  kontroll.  Ett  muntligt  villkor  skulle  sällan  komma  till

myndigheternas kännedom förrän det blir föremål för tvist och då kan betydande tid ha

gått sedan köpet, och att då frånta köpet giltighet skulle orsaka problem. Sammantaget

framstår konsekvenserna av att ogiltigförklara hela avtalet bli för stora för att det skulle

vara  mer  fördelaktigt  än  nuvarande  konstruktion,  även  om då  avtalsfriheten  kunde

anses bättre beaktas. Dessutom är det formkrav som paragrafen stadgar inte särskilt

hårt  ställt,  det  krävs  endast  att  villkoret  ska  skrivas  in  i  köpehandlingen,  och  om

parterna inte bemödar sig att förstå lagen kan inte lagen beskyllas för detta. Överlag

framstår alltså paragraf 4:3 vara tillfredsställande konstruerad för att tillgodose intresset

av avtalsfrihet.

Ett köps fullbordan eller bestånd får inte göras beroende av villkor som sträcker

sig längre än två år  från den dag då köpehandlingen upprättades,  vilket  framgår av

paragraf 4:4. Om tiden ej  bestämts i  avtalet  ska den anses vara två år,  och om den

18 Prop. 1970:20 B s. 152.
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bestämts till mer än två år är köpet ogiltigt. I paragrafens andra stycke görs undantag för

villkor som handlar om köpeskillingens erläggande, villkor om att fastighetsbildning

ska ske vid köp av del av fastighet eller om villkoret baseras på en lagbestämmelse.

Behovet av att ha en sådan bestämmelse motiverades i förarbetena med förutsebarhet,

inte bara för köpare och säljare utan även för allmänheten. Det ansågs helt enkelt vara

olämpligt om ett fastighetsköp kunde hållas svävande under alltför lång tid. Samtidigt

erkändes  behovet  av  sådana  avtalsvillkor  varför  tvåårsbegränsningen  skapades.19 De

argument som lagstiftaren anför för denna begränsning i  avtalsfriheten framstår som

övertygande. Utan en sådan begränsning av hur länge fastighetsköp kan hållas svävande

kan  det  antas  att  betydande  osäkerhet  skulle  skapas  på  fastighetsmarknaden.

Undantagen  från  regeln  kan  visserligen  till  viss  del  motarbeta  detta  syfte  men  det

framstår som en rimlig avvägning. Fastighetsköp innebär ofta att stora värden ska byta

ägare  och  det  framstår  därför  som  rimligt  att  parterna  ska  få  avtala  fritt  om  hur

betalningen ska gå till även om dessa villkor sträcker sig längre än två år i tiden från

avtalets upprättande. Om bara en del av en fastighet överlåtits och parterna ämnat att

fastighetsbildning ska ske är det rimligt att det kan ske längre fram i tiden, särskilt med

tanke på att köpeskillingen i sin helhet kan betalas senare. Vad gäller undantag enligt

vad andra lagbestämmelser anger är det fullt logiskt med ett sådant undantag då det

annars vore tvunget att anföra lex specialis-argument varje gång en speciallag skulle få

företräde  framför  denna  bestämmelse  vilket  skulle  orsaka  onödigt  krångel  i

rättstillämpningen.

Det  är  värt  att  notera  att  det  är  köpet  i  sin  helhet  och  inte  bara  det  avtalade

villkoret som blir ogiltigt. I förarbetena motiverades detta med att det kunde leda till

olämpliga  konsekvenser  om  endast  villkoret  i  sig  förklarades  ogiltigt.  Köpeavtalet

kunde då få  en helt  annan innebörd än vad den ena eller  båda parterna avsett  med

köpet.20 Denna  lösning  framstår  som  mest  lämplig  och  skyddar  i  själva  verket

avtalsfriheten.  Om  endast  det  lagstridiga  villkoret  skulle  göras  ogiltigt  skulle  det

innebära att avtalet blev gällande med ändrade villkor. Lagen skulle så att säga skriva

om parternas avtal, vilket inte blir fallet när hela avtalet ogiltigförklaras eftersom det då

står parterna fritt att avtala om det så som det passar dem utan det lagstridiga villkoret.

Denna diskussion liknar mycket den som företogs angående paragraf 4:3 tidigare i detta

kapitel, och då accepterades en situation där lagen underkänner endast avtalsvillkoret

19 Prop. 1970:20 B s. 153 ff.
20 Prop. 1970:20 B s. 156.
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och därmed ändrar innebörden av det avtal parterna avsett sluta. Det är viktigt att ha i

åtanke att villkor som täcks av 4:4 måste vara inskrivna i den skriftliga köpehandlingen

enligt 4:3 för att vara giltiga, eftersom det rör sig om villkor för köpets fullbordan eller

bestånd.  Det  som skiljer  situationerna åt  är  att  4:4 behandlar den avtalade tiden för

villkoren, alltså något som  rör själva avtalets innehåll. Paragraf 4:3 kräver att villkoret

ska vara inskrivet för att villkoret ska blir giltigt, det ska följa ett formkrav. Skillnaden

är alltså att 4:3 fokuserar på avtalets form, och villkor som inte uppfyller formkravet

uppnår då aldrig giltighet, medan 4:4 å andra sidan fokuserar på avtalets innehåll, den

avtalade tidsgränsen, och detta fokus på innehållet föranleder en annan slutsats än den

som nåddes för 4:3 ovan. Att brott mot bestämmelserna i 4:4 föranleder hela avtalets

ogiltighet framstår alltså som en positiv konstruktion för avtalsfriheten.

I paragraf 4:6 stadgas att om förvärvets fullbordande eller bestånd gjorts beroende

av ett villkor i avtalet och ett köpebrev därefter upprättas så måste villkoret tas med i

köpebrevet  för  att  förbli  giltigt.  Det  motiverades  i  förarbetena  med  hänsyn  till

rättssäkerhet och inskrivningsväsendet.21 Det framstår som att denna bestämmelse  inte

egentligen beaktansvärt inskränker avtalsfriheten. Parterna kan ändå med giltig verkan

avtala om sådana villkor sig emellan, de måste bara se till att villkoret också tas med i

köpebrevet för att behålla sin giltighet vilket framstår som ett fullt rimligt krav.

Situationer när endast en del av en fastighet överlåts regleras av paragraferna 4:7-

9. I 4:7 hanteras situationen när visst område av en fastighet ska komma i särskilt ägares

hand och då ska fastighetsbildning i enlighet med köpet sökas inom sex månader från

det att köpekontraktet undertecknades för att köpet ska bli giltigt. Tanken är alltså att

köpet inte ska bli giltigt om inte någon av de inblandade parterna arbetar för att skapa en

fastighet i enlighet med överlåtelsen som avtalats. I förarbetena framförs som argument

för  en  sådan  konstruktion  att  det  är  ett  effektivt  sätt  att  motarbeta  privat

fastighetsbildning,  alltså  att  folk  rent  praktiskt  skulle  försöka  genomföra  en

fastighetsbildning utan tillstånd från myndigheter. Istället för att söka avskräcka folk

från sådana privata fastighetsbildningar med böter eller andra straffpåföljder skulle de

istället  helt  frånkännas  giltighet.22 Den  inskränkning  i  avtalsfriheten  som  denna

konstruktion innebär måste sägas vara helt acceptabel med tanke på det allmänna behov

som finns av klarhet i fastighetsbeståndet. Det vore en uppenbart olämplig modell om

privatpersoner tilläts fritt skapa nya fastigheter utan kontroll från myndigheter, vilket

21 Prop. 1970:20 B s. 160.
22 Prop. 1970:20 B s. 163 ff.
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skulle bli den praktiska effekten om det inte fanns en begränsning på hur länge parterna

kan vänta med att söka fastighetsbildning utan att köpet av fastighetsdelen förlorar sin

giltighet. I och med att båda parterna har möjlighet att ansöka om fastighetsbildning i

enlighet med avtalet kan inte ett sådant krav heller användas av en part som ångrat sig

för  att  få  köpet  att  förfalla.23 Paragraf  4:7  kan  alltså  inte  sägas  orimligt  inskränka

avtalsfriheten.

Paragraf 4:8 behandlar situationen när en andel i en fastighet överlåts utan villkor

om  att  fastighetsbildning  ska  ske  för  att  andelen  ska  utbrytas.  I  sådana  fall  ägs

fastigheten med samäganderätt. Om andelen enligt avtalet ska utbrytas tillämpas 4:7.

Det framstår inte som att det finns någonting som är värt att särskilt diskutera i den

paragrafen. Om parterna inte har avtalat om att utbrytning ska ske är det naturligt att de

samäger  fastigheten,  och  om de  avtalat  om utbrytning  blir  reglerna  i  4:7  aktuella.

Paragraf 4:9 är inte värd att särskilt kommentera, i den stadgas att 4:7 har motsvarande

tillämpning när det gäller mark som samfällt ägs av flera fastigheter.

De regler som finns i 4:10 till och med 4:27 är alla dispositiva, parterna kan fritt

avtala om att annat ska gälla mellan dem.24 Undantaget från detta är förhållanden mellan

konsumenter och näringsidkare, enligt 4:19 d får i sådana situationer avtalet inte jämfört

med vad lagen stadgar i paragraferna 4:11-19 c vara till nackdel för konsumenten. Det

är även viktigt att här ha i åtanke det som framgår e contrario av 4:1 och 4:3, att endast

vissa typer av avtalsvillkor måste vara skriftligen intagna i köpehandlingen för att vara

giltiga och att allt annat med giltig verkan kan avtalas utanför köpehandlingen. Alla

dessa paragrafer tillgodoser alltså avtalsfriheten då det står parterna fritt att avtala om att

annat  ska gälla  i  deras  avtalsrelation.  Några av dessa paragrafer  framstår  ändå  som

intressanta för den centrala diskussionen i uppsatsen och de kan sägas utgöra en form av

lagstadgad huvudregel som parterna får avtala bort om de vill, några av dessa paragrafer

ska därför studeras och kommenteras.

I paragraf 4:10 regleras hur avkastning och avgifter som hör till fastigheten ska

fördelas. Av första stycket framgår att avkastning från fastigheten tillkommer säljaren

fram till  tillträdesdagen,  och  att  denne  inte  får  avhända  fastigheten  mer  än  vanlig

avkastning  av  naturresurser.  I  paragrafens  andra  stycke  framgår  att  hyra,

arrendeavgifter  och  andra  inkomster  från  fastigheten  tillfaller  säljaren  fram  till

tillträdesdagen. E contrario framgår här alltså att på tillträdesdagen övergår säljarens

23 Prop. 1970:20 B s. 164 f.
24 Victorin & Hager, 2015, s. 85.
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rättigheter till det som fastigheten producerar till köparen. Av tredje stycket framgår att

skyldigheten  att  betala  avgifter  som  utgår  för  fastigheten  övergår  till  köparen  på

tillträdesdagen.  I  förarbetena framgår att  det  är den avtalade tillträdesdagen som är

avgörande, och om det faktiska tillträdet fördröjs av någon anledning gör det ingen

skillnad.25 Det  framstår  som positivt  att  den  avtalade  tillträdesdagen  ska läggas  till

grund för  bedömning av när  tillträde skett  då  detta  minskar risken för  att  ensidiga

problem hos köparen att rent fysiskt ta fastigheten i besittning på något sätt ska drabba

säljaren.

I paragraf 4:11 stadgas att säljaren ska hållas ansvarig om fastigheten skadas eller

försämras  under  tiden  den  är  i  säljarens  besittning.  Fastigheten  ska  anses  vara  i

säljarens besittning fram till tillträdesdagen då den går över i köparens besittning.26 Av

paragrafen framgår att risken går över på köparen även om tillträde försenas på grund

av köparens dröjsmål. Risken stannar dock hos säljaren om denne är ansvarig för det

försenade tillträdet.27 Om tillträde har avtalats går risken alltså över på den avtalade

dagen oavsett om köparen faktiskt tar fastigheten i besittning då, så länge inte säljaren

kan beskyllas för att  köparen inte kan ta fastigheten i  besittning. Paragrafens andra

stycke  reglerar  påföljden  när  säljaren  vållat  skada  eller  försämring  på  fastigheten.

Köparen har då rätt till avdrag på köpeskillingen eller att häva köpet vid väsentliga fel,

om talan om det väcks inom ett år från tillträdet. Att paragrafens tillämpning tar hänsyn

till om parterna har avtalat en särskild tillträdesdag är positivt. Det skulle framstå som

mindre fördelaktigt om det var den dag då köparen faktiskt tar fastigheten i besittning

som skulle  läggas till  grund för  bestämmelsen även om parterna avtalat  om någon

särskild tillträdesdag. Om så var fallet skulle köparen rent faktiskt ha möjligheten att

ignorera den avtalade tillträdesdagen om det för köparen framstod som gynnsamt och

då enhälligt kunna avgöra när tillträdet ska ske och då tvinga säljaren att fortsätta vårda

fastigheten tills det faktiska tillträdet sker. Den nuvarande regleringen undviker sådana

problematiska situationer på ett bra sätt med hänsyn till avtalsfriheten.

Paragraf  4:12  reglerar  situationen  när  fastigheten  skadas  eller  försämras  efter

köpet på grund av säljarens vållande eller vanvård. Köparen har då rätt till avdrag på

köpeskillingen, hävning vid väsentliga fel och dessutom skadestånd. I andra stycket

framgår att talan om hävning måste väckas inom ett år från tillträdet om inte säljaren

25 Prop. 1970:20 B s. 189.
26 Prop. 1970:20 B s. 190.
27 Prop. 1970:20 B s. 190.
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handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Flera senare paragrafer kopplar

tillbaka till denna paragrafs bestämmelser.

Paragraf 4:13 fastslår att om säljaren utan giltigt skäl vägrar avträda fastigheten i

rätt tid så ska köparen få ersättning för sin skada, och köparen kan även få rätt att häva

köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Paragraf 4:14 stadgar att reglerna i 4:13

även  ska  tillämpas  om  säljaren  utan  skäl  vägrar  att  medverka  till  upprättande  av

köpebrev eller annan ytterligare köpehandling som enligt parternas avtal ska upprättas

eller att fullgöra något annat som krävs för att köparen ska kunna få lagfart. Av intresse

i dessa paragrafer är bedömningen av när säljaren har giltiga skäl att vägra agera för att

tillträde ska kunna ske. I förarbetena framgår att ett giltigt skäl är att köparen inte har

fullgjort villkor som enligt parternas avtal ska uppfyllas.28 Ett liknande tankesätt syns i

diskussionen  angående  paragraf  4:14  när  säljaren  är  den  som  inte  uppfyller  sina

förpliktelser.29 Det framstår som odelat positivt att lagstiftaren på detta sätt har tagit

hänsyn till  parternas avtalsenliga förpliktelser.  Säljaren ges rätten att  vägra köparen

tillträde så länge köparen inte har uppfyllt sina avtalade förpliktelser, samtidigt som

köparen ges medel för att kunna agera mot att säljaren i strid med avtalet vägrar agera

för att köparen ska kunna få tillgång till fastigheten. Att ha en huvudregel som på så

sätt skydda parternas avtalade intressen måste anses främja avtalsfriheten.

I paragraf 4:16 hanteras situationen när fastigheten är intecknad eller pantsatt till

högre  värde  än  vad  som förutsattes  vid  köpet.  Om fastigheten  besväras  av  annan

rättighet och köparen inte ägde eller bort äga kännedom om det hänvisar paragraf 17 §

till 12 § som då ska äga motsvarande tillämpning. Både 16 och 17 §§ har alltså som

rekvisit att köparen inte haft eller bort ha kännedom om det relevanta problemet vilket

innebär att  det  är relativt  enkelt  att  undvika konflikter  rörande dessa  paragrafer,  så

länge alla inteckningar och rättigheter redovisas i köpehandlingen. Om det har intagits

villkor i köpehandlingen där det framgår att fastigheten är pantsatt till en viss nivå eller

att någon äger arrenderätt till viss del av fastigheten utesluts då alltså tillämpningen av

dessa paragrafer vad gäller  de rättigheterna.  Det  är relativt  enkelt  för parterna att  i

avtalet  hantera  denna  fråga  genom att  till  exempel  lämna  en  garanti,  ”Fastigheten

belastas inte av servitut och/eller nyttjanderätt.”30 Det finns dock alltid utrymme för att

båda  parterna  har  misstagit  sig  om något  förhållande  som de  tror  är  korrekt  utrett

28 Prop. 1970:20 B s. 192.
29 Prop. 1970:20 B s. 193 f.
30 Se ex. Halmstads Tingsrätt mål nr. T 1429-13, bilaga 2, § 5.
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genom avtalet men som i själva verket lämnats öppet för tvist och då kan paragrafernas

regler ändå aktualiseras.

Situationer när köparen inte får den rådighet som vid köpet förutsattes på grund

av en offentlig myndighets beslut hanteras i paragraf 4:18, vilken stadgar att 12 § ska

tillämpas på situationen. Tillämpningen täcker inte beslut baserade på lagbud.31 I praxis

fastslås  att  för  att  täckas  av  paragrafen  ska  myndighetsbeslutet  utgöra  en

rådighetsinskränkning vid tillfället  för köpet, fastighetsägarens rätt  att  råda över sin

fastighet  ska  redan  vara  faktiskt  inskränkt.  Endast  i  undantagsfall  kan  paragrafen

aktualiseras vid senare rådighetsinskränkning och då ska det vid köpet vara givet att

beslut  som inskränker rådigheten kommer fattas inom en snar framtid efter köpet.32

Denna paragraf har en liknande konstruktion och problematik som 16-17 §§ men det

blir särskilt problematiskt att rättsliga effekter kan drabba säljaren på grund av något

beslut som han inte kunde påverka. Samtidigt finns även i denna paragraf rekvisitet

”förutsätta” och det kan antas att i de allra flesta fall informeras fastighetsägare om

stundande  inskränkningar  i  deras  rådighet  över  en  fastighet  innan  relevanta

myndigheter faktiskt genomför inskränkningen. Därför lär det höra till ovanligheterna

att en säljare faktiskt inte har någon möjlighet att undvika att bli ansvarig enligt denna

paragraf eftersom de genom att informera köparen om den överhängande risken för

rådighetsinskränkning kan se till att köparen blir i ond tro om det och därför inte kan

förutsätta att det inte ska ske.

Paragraf 4:19 stadgar att det som sägs i 12 § om köparens rätt att häva köp eller

göra avdrag på köpeskillingen även ska tillämpas om fastigheten avviker från vad som

följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen haft fog att förutsätta. Köparen

ges också en rätt  till  ersättning för skada om felet eller förlusten beror på säljarens

försummelse eller om fastigheten avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Andra

stycket i 4:19 fastslår att köparen har en undersökningsplikt och inte får åberopa som

fel något som borde ha upptäckts vid en ordentlig undersökning av fastigheten av en

kunnig person.33 Vad som är intressant för en avtalsfrihetsdiskussion är alltså att i denna

paragraf  fastslås  konsekvenserna  av  att  fastigheten  avviker  från  vad  som  avtalats

mellan parterna. Det är viktigt att komma ihåg att paragrafen är dispositiv och att det

därför är möjligt för parterna att avtala om annan påföljd om fastigheten avviker från

31 Westerlind, 1971, s. 384 f.
32 NJA 1994 s. 85
33 Grauers, 2012, s. 204 ff.
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avtalet, parterna har alltså möjlighet att själva styra vad som ska hända om avtalet inte

följs. När parterna inte avtalat om annat måste det ändå anses vara positivt att det i

denna paragraf fastslås en påföljd om avtalet inte efterlevs då det annars skulle bli en

bedömning enligt den generella avtalsrätten och då kan bedömningen av skadestånd

och hävningsrätt och liknande bli mer komplicerad.

Utöver  att  paragrafen  hanterar  situationer  om  avtalet  inte  efterlevs  är  även

regleringen  av  säljarens  utfästelser  intressant.  Det  finns  två  typer  av  utfästelser,

uttryckliga garantier och enuntiationer. En uttrycklig garanti är helt enkelt vad det låter

som, säljaren garanterar antingen skriftligt eller muntligt att fastigheten har en särskild

preciserad egenskap. En sådana garanti har även effekten att undersökningsplikten vad

gäller  den  egenskapen  bortfaller  eftersom köparen  kan  utgå  ifrån  att  utfästelsen  är

sann.34 En  enuntiation  är  något  annat  uttalande  från  säljarens  sida  som  lämnar

tillräckligt precisa uppgifter om fastigheten utan att vara en uttrycklig garanti. Här är

det  viktigt  att  uttalandet  är  tillräckligt  precist  så  att  det  inte  rör  sig  om  allmänt

lovprisande av någon egenskap.35 Det är positivt att säljaren på detta sätt blir bunden av

sina  garantier  eller  uttalanden  om  fastighetens  skick  och  egenskaper.  Köparen

garanteras av detta en rätt till skadestånd så fort fastigheten avviker från vad säljaren

utfäst vilket får antas leda till att säljare blir försiktigare vid sin kommunikation med

intresserade potentiella köpare så att de inte utfäster något som egentligen inte är sant.

Denna konstruktion torde främja avtalsfriheten vid fastighetsköp då det inte bara är

viktigt att parterna får avtala fritt om vad de vill utan även att de kan lita på att det som

avtalats  står  fast  och  binder  deras  motpart,  och  paragrafens  konstruktion  får  antas

främja denna tillit till avtalsinstitutet.

Något annat som följer av paragraf 4:19 är att säljare i avtalet kan friskriva sig

från  ansvar  för  dolda  fel  i  fastigheten  eller  påföljder  för  sådana  felaktigheter. 36 En

egenskapsfriskrivning är generellt sett alltid fullt giltig förutsatt att den är tillräckligt

precis,  att  det  till  exempel  anges  att  säljaren  frånsäger  sig  allt  ansvar  för  fel  i

avloppssystemet.37 En  påföljdsfriskrivning  måste  vara  tydligt  formulerad  så  att  det

framgår  att  det  rör  sig  om en  friskrivning  från  påföljderna  som kan  följa  av  fel  i

fastigheten. Friskrivningens utformning ska vara sådan att även en juridiskt okunnig

34 Grauers, 2012, s. 146 f.
35 Grauers, 2012, s. 146 ff.
36 Victorin & Hager, 2015, s. 149
37 Victorin & Hager, 2015, s. 149
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person förstår att det rör sig om en friskrivning från påföljderna.38 Att säljaren på detta

sätt  ges  möjlighet  att  friskriva  sig  från  ansvar  på  olika  sätt  är  ur  ett

avtalsfrihetsperspektiv positivt. Det lär inte vara särskilt ovanligt att folk som säljer sin

fastighet vill att det i och med försäljningen ska vara slutligt avgjort och att de inte ska

behöva oroa sig  över rättsliga  efterspel  upp till  den preskriptionstid  på tio  år  efter

tillträdet som fastställs i paragraf 4:19 b. Kravet på klarhet skyddar dessutom köpare

från  att  av  misstag  gå  med  på  en  långtgående  ansvarsfriskrivning  för  säljaren.

Friskrivningar kommer att undersökas mer ingående i ett senare avsnitt av uppsatsen.

Avtalsfriheten i  förhållanden mellan näringsidkare  och konsumenter  regleras  i

paragraf 4:19 d. Där stadgas att om en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet

säljer  en  fastighet  till  en  konsument  för  huvudsakligen  enskilt  ändamål  får  inte

åberopas  avtalsvillkor  som  jämfört  med  11-19  §§  är  till  konsumentens  nackdel.

Begränsningen är inte tillämplig om en yrkesman säljer sin fastighet i  egenskap av

privatperson.39 Andra stycket gör undantag för avtalsvillkor som begränsar köparens

rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet, som alltså ändå med giltig verkan

kan  avtalas  bort.  Effekten  av  paragrafen  är  alltså  en  tvingande  begränsning  av

avtalsfriheten för näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer fastigheter.

Syftet var att stärka konsumentskyddet.40 Den konstruktion som gavs denna paragraf

måste anses uppfylla det intresset av konsumentskydd eftersom näringsidkaren inte kan

utforma avtalet mer fördelaktigt för sig själv än vad lagen har fastslagit, men avtalet

kan konstrueras så att konsumenten får mer fördelaktiga villkor än vad lagen kräver.

Att  skydda  konsumenter  i  avtalsförhållanden  med  näringsidkare  får  anses  vara  ett

godtagbart ändamål och den inskränkning i avtalsfriheten som denna paragraf innebär

framstår därför som fullt acceptabel.

2.2.3 Avtalslagen

I avtalslagens 1 § 3 st. fastställs att för avtal som enligt lag kräver viss form gäller vad

som särskilt är stadgat. Detta innebär att hela avtalslagens första kapitel, som handlar

just om hur avtal sluts i normalfallet, inte blir tillämpligt när ett lagstadgat formkrav

finns. Såsom redovisades tidigare i denna uppsats finns det just ett sådant formkrav för

fastighetsköp  och  avtalslagens  första  kapitel  blir  då  inte  tillämpligt.41 Det  som blir

38 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 66.
39 NJA 1981 s. 400.
40 Prop. 2003/4:45, s. 27 ff. och s. 130.
41 Grauers, 2012, s. 30 f.
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intressant att diskutera är i vilken utsträckning formkravet för fastighetsköp i praktiken

påverkar bedömningen enligt avtalslagens paragrafer.

Avtalslagens  andra  kapitel  behandlar  fullmakt  för  att  sluta  avtal.  I  27  §  2  st.

stadgas att en fullmakt för att sluta avtal om köp, byte eller gåva av fastighet måste vara

skriftlig. Andra typer av fullmakter är alltså inte möjliga att använda för att sluta ett

giltigt  avtal  om  fastighetsköp,  möjligen  med  undantag  för  ställningsfullmakt  där

fastighetsaffärer ingår som en del av ställningen.42 Det framstår som ett fullt rimligt krav

att en fullmakt för fastighetsköp ska vara skriftlig. Det är visserligen en inskränkning av

avtalsfriheten att ha ett formkrav för fullmakten men det skulle knappast vara praktiskt

fördelaktigt  att  tillåta  icke-skriftliga  fullmakter  då  det  skulle  orsaka  osäkerhet  vid

avtalsförhandlingarna om den som förhandlar kan med giltig verkan teckna avtal. När

det finns en skriftlig fullmakt är det lättare för motparten att kunna få en inblick i vad

motparten vid förhandlingen är behörig att göra. Detta krav på skriftliga fullmakter är

alltså en fullt rimlig begränsning av avtalsfriheten.

Formkravet  innebär  sannolikt  att  även  flera  av  reglerna  i  avtalslagens  tredje

kapitel om avtals ogiltighet inte kan tillämpas fullt ut av rent praktiska skäl. Reglerna

om förklaringsmisstag och befordringsfel får  mindre utrymme då avtalet  måste  vara

skriftligt och undertecknas av båda parter..43 De avtalsvillkor som enligt JB 4 kap. måste

skrivas ner i avtalet för att vara giltiga lär sällan kunna ogiltigförklaras med stöd av

reglerna om felskrivning, de är av sådan vikt att det framstår som rimligt att presumera

att de givits den lydelse av parterna som de faktiskt ämnade att de skulle ha. Även andra

villkor som skrivs ner i avtalet gås igenom och skrivs under på av båda parter och det

framstår då som osannolikt att ena parten kan hävda att dessa villkor utformats på annat

sätt än vad som avsetts. Villkor som inte är skriftliga kan mycket väl angripas med 32 §

1 st., det torde knappast vara ovanligt att någon part vid köpet uttalar sig oklart om

någonting.

Regeln om tvång i 28 § AvtL är utan tvekan fortfarande giltig. Sådant tvång ska

ske genom våld eller hot riktat mot person och avtal som framtvingats på sådant vis är

alltid ogiltiga. Av paragrafens andra stycke framgår att om genom tvång någon tvingats

sluta  avtal  med tredje man så måste den som utsatts  för tvång informera den andra

avtalsparten om att avtalet är ogiltigt på grund av tvång utan oskäligt uppehåll från det

att tvånget upphörde. Det framstår inte som att det finns något att diskutera med denna

42 Grauers, 2012, s. 32 f.
43 Grauers, 2012, s. 32 f.
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ordning. Ringare form av tvång regleras i 29 §, alltså tvång som inte innefattar våld eller

hot som innebär trängande fara. Då blir avtalet ogiltigt om avtalsparten inte var i god tro

om att tvång förekommit. Även detta framstår som rimligt.

Svikligt förledande regleras i 30 § och måste antas alltid vara fullt tillämpligt i den

mån  part  inte  kan  få  fullgod  upprättelse  genom reglerna  i  JB  4  kap.  om hävning,

ersättning och skadestånd.

Ocker enligt 31 § måste också kunna göras gällande även vid fastighetsköp.

Bestämmelsen i 33 § om brott mot tro och heder kan sägas utan tvekan vara giltig,

eftersom just  agerande  i  strid  med  tro  och  heder  används  som grund  för  förlängd

preskriptionstid i JB 4 kap. 12, 15 och 19a §§. Det krävs då enligt AvtL 33 § att den som

företog rättshandlingen måste  antas ha haft  vetskap om de förhållandena som anses

strida mot tro och heder, och då blir rättshandlingen ogiltig.

Svek regleras i 34 §, och det framgår då att om en skriftlig handling upprättats för

skens skull kan den ändå göras gällande om rättigheten sedan förvärvas av godtroende

tredje man. Det är oklart hur ofta denna bestämmelse rent praktiskt kan tillämpas vid

fastighetsköp med tanke på bestämmelser om lagfart och liknande.

I 36 § återfinns en generell jämkningsregel.44 Det framgår därav att avtalsvillkor

får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret framstår som oskäligt med hänsyn

till  omständigheterna  kring  avtalet  och  dess  tillkomst.  Om  villkoret  är  av  så  stor

betydelse för avtalet att avtalet inte utan villkoret kan gälla kan hela avtalet jämkas eller

lämnas utan avseende. Det finns inget som talar emot att denna paragraf skulle kunna

tillämpas i sin helhet om ett avtal om fastighetsköp uppfyller dess rekvisit. Det finns

därmed en möjlighet för en domstol att efter klagan från part gå in i avtalet och ändra

dess lydelse. Eftersom paragrafen har som rekvisit att avtalet eller ett villkor i det ska

framstå som oskäligt med hänsyn till omständigheterna är det ändå rimligt att en part

har  möjlighet  att  angripa  avtalet  om det  blir  oskäligt  på  sådant  sätt.  Det  framstår

däremot som mindre lämpligt att domstolen går in i parternas avtal  och ändrar dess

lydelse, vilket innebär en risk att det får ett innehåll som den ena parten aldrig hade

godtagit vid en vanlig avtalsförhandling. Det framstår då som lämpligare att domstolen

istället  jämkar  hela  avtalet  om  parterna  inte  kan  komma  överens  om  ett  nytt

avtalsinnehåll, det lämnar då båda parterna som de var innan de slöt avtal med varandra

och då kan köparen leta efter en annan fastighet och säljaren leta efter en annan köpare.

En jämförelse kan göras med diskussionen angående JB 4:4 tidigare i uppsatsen, även

44 Grauers, 2012, s. 33.
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där konstaterades att det framstår som en lämpligare ordning att underkänna hela avtalet

snarare än att domstolen går in och ändrar enskilda villkor i parternas avtal.

2.2.4 Sammanfattning

Överlag ger de centrala lagarna som reglerar avtal om fastighetsköp ett intryck av att

vara välbalanserade. Avtalsfriheten ges tillbörligt utrymme och parterna har långtgående

möjligheter att styra sina förehavanden på så sätt som passar deras specifika situation

bäst. De generella inskränkningar i avtalsfriheten som finns i lagen framstår mestadels

som nödvändiga för att tillgodose allmänt viktiga intressen.

Vad gäller vissa särskilda typer av avtalsvillkor och möjligheterna att med giltig

verkan överenskomma om dem finns  det  ändå  några  betänkligheter.  Dessa  ska  mer

ingående diskuteras senare i uppsatsen men redan här är det värt att nämna att lagen

alltså  inte  framstår  som helt  perfekt,  vilket  visserligen  måste  sägas  vara  ett  snarast

omöjligt krav att ställa på någon lagstiftning.

2.3 Avtalstolkning
I och med att fastighetsköp genomförs genom avtal blir det relevant att undersöka hur

avtalstolkning kan påverka innehållet och innebörden i sådana avtal.

Utgångspunkten  är  av  naturliga  skäl  det  skriftliga  avtalet  och  därefter  får  allt

övrigt som förekommit vid avtalsförhandlingarna tas i beaktande för att komma fram till

om det på något sätt påverkar tolkningen av avtalet eller kanske kan fylla ut det. Syftet

med avtalstolkningen är att avtalet ska få den innebörd som parterna egentligen avsett.45

I  praxis  framgår  att  vad  som  förekommer  muntligt  vid  avtalsprocessen  kan  slå  ut

skriftliga villkor, till exempel att ett muntligt uttalande som framstod som en garanti

fick företräde framför en friskrivningsklausul.46 Därför är det snarast en presumtion att

det  är  de skriftliga villkoren som blir  gällande,  en presumtion som kan motbevisas.

Detta gäller till och med köpeskillingen eftersom det i JB 4:1 2st. finns utrymme för att

jämka  den  köpeskilling  som  intagits  i  köpehandlingen  om  den  med  hänsyn  till

förhållandena framstår som oskälig. Däremot kan knappast avtalstolkning användas för

att läka en brist i  formkraven genom utfyllnad eftersom dessa formkrav är vad som

minst  måste  avtalas  mellan  parterna  för  att  ett  giltigt  fastighetsköpeavtal  alls  ska

föreligga.47 I vissa delar kan dock handlingens innehåll i dess helhet ligga till grund för

45 Grauers, 2012, s. 33 ff.
46 NJA 1980 s 398.
47 Grauers, 2012, s. 34.
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att till exempel uttolka en överlåtelseförklaring.48 Det framstår som rimligt att anse att

formkravet är uppfyllt om det i parternas skriftliga avtal går att uttolka de villkor som

ska anges eftersom det inte i lagen ställs något krav på att villkoren tydligt ska framgå.

Avtalstolkning  kan också  bli  nödvändigt  för  att  utröna  när  bundenhet  ska  anses  ha

uppstått. I praxis konstateras att båda parterna blir bundna samtidigt och att om parterna

inte  undertecknar  avtalet  samtidigt  uppstår  denna  bundenhet  när  den  som  först

undertecknat avtalet får del av det efter att det undertecknats även av motparten.49

Det framstår som logiskt att inte tillåta utfyllnad av ett fastighetsköpeavtal för att

uppnå formkraven. Formkraven utgör miniminivån för när ett avtal ska anses giltigt och

om parternas avtal inte ens når upp till den nivån borde det underkännas. I övriga fall

finns det inga skäl för varför avtalstolkning och utfyllnad inte skulle kunna ske precis

som i  andra  typer  av  avtal.  Det  framstår  snarast  som naturligt  att  så  kan  ske.  Till

exempel  kan nämnas  att  redan i  förarbetena  till  nya  jordabalken i  diskussionen om

angivande av köpeskilling i avtalet, som är en del av formkravet, ansågs som att det

formkravet  uppnåddes  så  länge  det  var  möjligt  att  från  avtalet  tolka  fram  en

köpeskilling.50 Så länge formkraven uppfylls av avtalet utan att det behöver fyllas ut är

det alltså fullt giltigt och kan tolkas precis som andra avtal.

48 NJA 1984 s. 482.
49 NJA 2012 s. 1095.
50 Prop. 1970:20 A s. 210 f.
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3 Friskrivningsklausuler

3.1 Inledning
Friskrivningar kan antingen beröra en egenskap hos fastigheten eller möjligheten för

köparen att göra påföljder gällande om fastigheten visar sig vara behäftad med fel.

Egenskapsfriskrivningar  är  generellt  sett  enklare  att  utforma,  de  måste  bara

tillräckligt precist  ange vad för egenskap som säljaren inte tar  något ansvar för.  Det

räcker alltså inte att använda ordalydelse av typen att fastigheten säljs i befintligt skick

för att det ska utgöra en giltig egenskapsfriskrivning, vilket klargjordes i förarbetena.51

Påföljdsfriskrivningar är något mer problematiska. En sådan klausul måste vara

tillräckligt tydligt formulerad så att det ska framgå just att köparen förlorar rätten att

göra rättsliga påföljder gällande mot säljaren. I doktrin har antagits att detta krav på

tydlighet är uppnått först om även en juridiskt otränad person kan förstå klausulens

innebörd.52 En konstruktion som ibland stöts på i ett avtal är att köparen har beretts

tillfälle att undersöka fastigheten, är införstådd med att den säljs i befintligt skick och

avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren med grund i fastigheten eller

något med liknande innebörd.53 Det är oklart om en sådan konstruktion uppfyller kravet

på klarhet. Visserligen står det rent utskrivet att köparen avstår från alla anspråk, vilket

knappast någon kan missförstå, men att  det ändå blandas in i  ett  sammanhang med

annat som är av oklart värde. En annan fråga är om en klausul om att fastigheten säljs i

befintligt skick kan anses vara grund för en påföljdsfriskrivning.

De frågorna kommer diskuteras i detta kapitel om friskrivning.

3.2 KLM Fastigheter AB:s konkurs

Det fall som detta avtal tagits ifrån berörde en begäran om att bolaget KLM Fastigheter

AB skulle sättas i konkurs. Bolaget hade innan detta sålt ett flertal fastigheter för att få

in  kapital.54 Fastighetsöverlåtelserna  till  olika  köpare  hade  i  stort  sett  identiska

avtalsvillkor, förutom köpeskilling, i de olika avtalen.55 Den rättsliga tvisten berör inte i

övrigt avtalsvillkoren och kommer därför inte att behandlas ytterligare, det som är av

intresse är avtalen i sig.

51 Prop. 1970:20 B s. 212.
52 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 66.
53 Se ex. NJA 1983 s 865.
54 Göta Hovrätts mål Ö 3449-11.
55 Göta Hovrätts mål Ö 3449-3450-11, aktbilaga 8.
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Den friskrivningsklausul som intagits i de olika köpekontrakten är utformad på

detta sätt:

”Säljare  överlåter  fastigheten  med  friskrivning  enligt  följande:  Fastigheten

överlåtes i det skick den är på slutbesiktningsdagen (senast 1 juni 2011). Köparen och

säljaren är medvetna om sin undersökningsplikt respektive upplysningsskyldighet.”56

Rubriken  är  friskrivning  och  i  klausulen  finns  klart  och  tydligt  utskrivet  att

säljaren  friskriver  sig.  Trots  detta  framstår  det  som tveksamt  att  klausulen  alls  ska

tillmätas  någon  effekt.  ”Fastigheten  överlåtes  i  det  skick  den  är  på

slutbesiktningsdagen”  framstår  endast  vara  ett  annat  sätt  att  skriva  befintligt  skick,

vilket inte är en giltig egenskapsfriskrivning.57 En på så sätt utformad klausul kan alltså

inte ha effekten av en egenskapsfriskrivning, den är alldeles för allmänt skriven. Det

skulle kunna argumenteras för att klausulen bör ha verkan som påföljdsfriskrivning, att

den utesluter alla krav baserade på fastighetens skick eftersom köparen har godtagit

detta genom att skriva under köpehandlingen. Kraven på klarhet för att det ska föreligga

en giltig påföljdsfriskrivning är dock för hårt ställda för att klausulen ska kunna få sådan

effekt.58 Det  framstår  som rimligt  att  inte  tillmäta  en  sådan  klausul  någon  egentlig

effekt, den har inte preciserat på vilket sätt säljaren ämnat friskriva sig från ansvar och

det kan inte sägas framgå av ordalydelsen att syftet var att säljaren skulle friskrivas från

ansvar. Därför uppfyller den inte rekvisiten för att vara en giltig påföljdsfriskrivning. En

annan  fråga  är  vilken  effekt  friskrivningen  i  detta  fall  egentligen  skulle  haft  rent

praktiskt om den varit giltig, eftersom säljaren var konkursmässig kunde det antas att

inget ansvar kunde utkrävas av bolaget ändå eftersom konkurs drabbar ett aktiebolag när

det är oförmöget att betala sina skulder.59 Det är svårt att få ut pengar från ett bolag som

inte har några, så de praktiska effekterna av denna brist i friskrivningen skulle nog bli

mycket små. De mer komplicerade konkursrättsliga effekterna av sådana överlåtelser

faller utanför ämnet för denna uppsats.

Klausulens andra stycke om undersöknings- och upplysningsplikt beskriver endast

vad som framgår av lag och framstår därför som en standardklausul som troligtvis är

riktad främst till avtalsparterna så att de verkligen uppmärksammar sina skyldigheter.

I  ett  av  avtalen  gjordes  ett  tillägg  i  §  11  som  ger  den  effekt  av  en

friskrivningsklausul:

56 Göta Hovrätts mål Ö 3449-3450-11, aktbilaga 8, rubriken ”friskrivning.”
57 Prop. 1970:20 B, s. 212.
58 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 66.
59 Lehrberg, 2014, s. 43.
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”På fastigheten finns fasadputsskador.”60

Med de orden intagna i klausulen så framgår det då av avtalet att byggnad på

fastigheten är behäftad med skador på fasadputsen. På grund av konstruktionen i JB

4:19 kan då säljaren inte hållas ansvarig för skadorna på fasadputsen eftersom det tagits

in i parternas avtal att de skadorna finns.

Sammanfattningsvis kan alltså inte en friskrivningsklausul med denna utformning

tillmätas  någon  effekt,  varken  som  egenskapsfriskrivning  eller  påföljdsfriskrivning,

förutom när tillägget för fasadputsskador gjordes.

3.3 Bostadsrättsföreningen Freja 34

Detta fall behandlade en hyresrättslig tvist mellan privatpersoner som hyrt lägenheter

och en bostadsrättsförening som förvärvat fastigheten där de hyrde, tvisten uppstod för

att  den  tidigare  fastighetsägaren  upplåtit  hyresrätter  efter  att  köpehandlingen

undertecknats  men  innan  föreningen  tillträtt  fastigheten.61 Det  är  avtalet  varigenom

bostadsrättsföreningen  köpte  fastigheten  från  den  tidigare  fastighetsägaren  som  är

intressant och ska undersökas i detta avsnitt.62

I  köpeavtalets  §  2  finns  intaget  vissa  intressanta  bestämmelser.  Första  stycket

fastställer att fastigheten säljs i befintligt skick och vilken dag den ska tillträdas och

andra  stycket  klargör  att  köpare  och  säljare  är  medvetna  om  sin  undersöknings-

respektive upplysningsplikt, standardvillkor som tycks vara med i de flesta avtal. Det

mest intressanta kommer sedan i klausulens tredje stycke:

”Köparen, som noggrant besiktigat fastigheten, friskriver säljaren från allt ansvar

för  eventuella  fel  och/eller  brister  i  fastigheten,  oavsett  om  de  av  köparen  bort

uppmärksammas eller ej.”63

Det framgår här alltså att säljaren friskriver sig från allt ansvar, påföljder, för alla

eventuella fel och brister i fastigheten. Det är därför en påföljdsfriskrivning. Det måste

antas att orden ”friskriver säljaren från allt ansvar” är tillräckligt tydliga för att en giltig

påföljdsfriskrivning  ska  anses  föreligga  mellan  parterna.  Även  en  juridiskt  otränad

person torde utan problem förstå vad det innebär att friskriva sig från allt ansvar. Det

som blir särskilt intressant är att klausulen skulle friskriva säljaren från allt ansvar för

fel och brister, oavsett om de av köparen bort uppmärksammas eller ej. Fel som ej bort

60 Göta Hovrätt mål Ö 3449-11 och Ö 3450-11, aktbilaga 8, s 27.
61 RH 2001:53.
62 Stockholms tingsrätt mål T 12 157.99:7, aktbilaga 4.
63 Stockholms tingsrätt mål T 12 157.99:7, aktbilaga 4.
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upptäckas av köparen utgör som bekant dolda fel.64 Det som här blir värt att diskutera är

just om en sådan friskrivning faktiskt kan med giltig verkan befria säljaren från ansvar

för alla fel, såsom ordagrant skrevs i klausulen, eller om det i vissa fall ändå kvarstår en

möjlighet att göra säljaren ansvarig för fel och brister.

I praxis har behandlats ett fall där en nästan identisk friskrivningsklausul tagits in i

köpekontraktet.65 Det fallet rörde en fastighet som låg nära en väg som inom en snar

framtid skulle utvidgas på så sätt att fastigheten skulle drabbas av olägenheter. Det stod

klart i  fallet att säljaren hade känt till  det stundande vägarbetet och dessutom aktivt

arbetat för att det ej skulle ske. Efter försäljningen hade köparen krävt prisavdrag och

säljaren  invänt  bland  annat  att  kontraktet  hade  en  friskrivningsklausul.  Efter  att  ha

nämnt  vad  undersökningen  kommit  fram  till  om  säljarens  aktivitet  för  att  hindra

vägbygget skriver HD ”Han måste därför vid köpeförhandlingarna ha förstått, att risken

för  sådana förändringar  var  av väsentlig  betydelse för  en  spekulant  på  fastigheten.”

Sedan vid ett resonemang angående säljarens information till köparen ”Snarare har det

sätt varpå gatuarbetena omnämnts varit ägnat att minska [köparens] eventuella farhågor

angående arbetenas betydelse för fastigheten.” Vad gäller giltigheten av friskrivningen

fastslår HD att ”Det anförda innebär, att [säljaren] vid försäljningen av fastigheten på ett

sådant sätt utnyttjat [köparens] bristande kännedom om det förhållande som åberopats i

målet … Av samma skäl kan [säljaren] inte mot anspråket göra gällande den klausul i

köpekontraktet, varigenom de friskrivits från ansvar för fel eller brist i fastigheten.”

Rättsfallet klargör rättsläget något. HD tycks lägga stor vikt vid att säljaren känt

till problemen och haft insikt om hur stor olägenhet de skulle utgöra för fastigheten. Det

kan därför antas att avgörandet skulle blivit ett annat om detta förhållande saknats. Stor

vikt läggs även vid det faktum att säljaren utnyttjat köparens okunskap och även agerat

för att inte köparen skulle bli informerad, alltså vilselett köparen. Det framstår som att

det är just vilseledandet som blir avgörande då det annars skulle vara svårt för köparen

att argumentera för att de uppfyllt sin undersökningsplikt. Rekvisiten för att underkänna

en påföljdsfriskrivning kan alltså sammanfattas på följande sätt;  säljaren ska ha haft

vetskap om problemet, insikt om dess betydelse för köparen och ha utnyttjat köparens

okunnighet  om  problemet  för  att  vilseleda  köparen.  En  sådan  allmängiltig

påföljdsfriskrivning som togs in i bostadsrättsföreningen Frejas köpekontrakt är alltså

inte alltid giltig.

64 Victorin & Hager, 2015, s. 149.
65 NJA 1981 s. 894.
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I bostadsrättsföreningens köpekontrakt § 2 finns mer som är av intresse för en

analys av friskrivningsklausuler:

”Säljaren ansvarar ej heller för sådana fel som avses i 4 kap 19 § jordabalken och

köpeskillingen är bestämd med hänsyn härtill. Köparen bekräftar att säljaren inte lämnat

några utfästelser rörande fastighetens skick utöver vad som framgår av detta kontrakt.”66

Dessa  stycken  framstår  i  ljuset  av  påföljdsfriskrivningen  i  klausulens  tidigare

stycke  som  en  form  av  gardering  och  upprepning.  Av  JB  4:19  kan  utläsas  två

felkategorier;  avvikelser  från  avtalet  och  avvikelser  från  vad  köparen  haft  fog  att

förutsätta. Paragrafens andra stycke fastställer dessutom att felet inte får vara sådant att

köparen borde ha upptäckt det för att det ska kunna åberopas. Eftersom den tidigare

påföljdsfriskrivningen gällde allt ansvar måste den anses täcka även de fel som tas upp i

JB 4:19. Kanske var syftet med klausulen att klargöra att avvikelser från avtalet inte

kunde läggas till grund för felansvar, vilket säljaren tycks ha tagit fasta på då de i strid

med avtalet upplåtit hyresrätter innan tillträdet. Att i avtalet ta med ett klargörande att de

enda utfästelser som lämnats är de som skriftligt finns med i  avtalet torde skapa en

mycket stark presumtion för att så är fallet, vilket är användbart i bevishänseende och

dessutom  nyttigt  för  friskrivningsklausulens  giltighet  då  det  framgår  av  praxis  att

utfästelser får företräde framför friskrivningar om de ej är förenliga.67

3.4 Tjusta gård

Köpekontraktet  för  köpet  av  Tjusta  gård  innehåller  en  intressant  klausul  för

diskussionen  angående  friskrivningsklausuler.  Klausulen  §  1  har  följande  villkor

inskrivet i sitt andra stycke:

”Köparen, som besiktigat fastigheten, friskriver säljarna från ansvar för fel och

brister i fastigheten, vare sig de av köparen bort uppmärksammas eller icke. Köparens

friskrivning avser särskilt byggnadens grund jämte dränering, VVS-anläggningar jämte

oljeanläggning, elledningar, skorsten och tak.”68

Första meningen har en struktur som liknar avtalet i föregående avsnitt, med den

potentiellt viktiga skillnaden att den friskriver från ”ansvar” och inte ”allt ansvar.” Det

kan diskuteras hur stor betydelse en så liten skillnad egentligen har. Det avgörande blir

här  om  klausulen  uppnår  tillräcklig  tydlighet  med  detta  ordval  och  det  måste  det

antagligen sägas att den gör då det framstår som relativt lätt uttolkat att meningen är att

66 Stockholms tingsrätt mål T 12 157.99:7, aktbilaga 4.
67 NJA 1983 s. 865.
68 Södra Roslags tingsrätt, mål T 266-77, aktbilaga 28.

32



säljaren inte ska hållas ansvarig för fastighetens skick. Det är intressant att det efter

denna påföljdsfriskrivning även har intagits en egenskapsfriskrivning som gäller vissa

särskilda egenskaper hos fastigheten. Denna egenskapsfriskrivning är tillräckligt precis

för  att  vara  giltig.  Det  kan  anses  vara  något  besvärande  för  påföljdsfriskrivningens

giltighet att det sedan följer en egenskapsfriskrivning, men det kan knappast anses skada

påföljdsfriskrivningens tydlighet på sånt sätt att den skulle bli ogiltig.

I samma klausuls tredje stycke finns ytterligare villkor som är av intresse, och

som kanske även kan påverka tolkningen av det ovan diskuterade stycket.

”Skulle,  oaktat  vad som ovan överenskommits,  köparen påstå att säljarna skall

svara för fel eller brist i fastigheten, har parterna tillika överenskommit, att köparen i så

fall måste ge detta till känna inom ett år från tillträdesdagen, vid äventyr av att rätten till

talan eljest förfallit.”69

Parterna  har  här  alltså  avtalat  om en  preskriptionstid  för  säljarens  eventuella

ansvar för fel och brister i fastigheten. Eftersom det står parterna fritt att avtala om att

säljaren ska helt friskrivas från ansvar framstår det som naturligt att parterna även ska

kunna  avtala  om  en  viss  tid  som  säljaren  faktiskt  kan  drabbas  av  ansvar.

Preskriptionsvillkoret måste alltså anses vara fullt giltigt. Sedan är det en annan fråga

vilken  inverkan  detta  avtalsvillkor  har  på  påföljdsfriskrivningen  i  klausulens  andra

stycke.  Som  tidigare  påpekats  är  kravet  för  att  en  giltig  påföljdsfriskrivning  ska

föreligga att det tydligt framgår av avtalet att säljaren friskriver sig från alla påföljder.70

Då blir frågan vad för effekt det får när en i sig giltig påföljdsfriskrivning sedan följs av

ett i sig giltigt villkor om preskriptionstid inom vilken ansvar ändå ska kunna utkrävas.

Just med tanke på kravet på tydlighet framstår det då som att det enda rimliga är att

påföljdsfriskrivningen faller. Av en påföljdsfriskrivning ska det framgå utan tvekan att

säljaren inte har något rättsligt ansvar för fel eller brister i fastigheten och det måste

anses  att  den tydligheten undermineras  av att  sedan ta  med ett  villkor  som reglerar

vilken tid köparen har på sig att väcka en giltig talan mot säljaren för fel eller brist i

fastigheten. Eftersom det är en praktisk omöjlighet för båda dessa villkor att vara giltiga

samtidigt  måste  det  anses  att  friskrivningsklausulen  inte  längre  uppfyller  kravet  på

tydlighet som ställs för att den ska vara giltig. Alltså framstår det som mest rimligt att

den  avtalade  preskriptionstiden  får  företräde  och  fäller  påföljdsfriskrivningen,  och

köparen skulle då ha ett år på sig att väcka talan mot säljarna.

69 Södra Roslags tingsrätt, mål T 266-77, aktbilaga 28.
70 Hellner, Hager & Persson, 2015, s. 66.
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3.5 Särskilt avtal om giltighetstidpunkt

Som  nämndes  i  diskussionen  om  det  föregående  avtalet  finns  det  inga  skäl  att

underkänna sådana villkor om särskild preskriptionstid för säljares ansvar.  Det avtal

som ska diskuteras i detta avsnitt har en relativt normal friskrivningsklausul i avtalets §

14:

”Säljaren friskriver sig från allt ansvar beträffande byggnadernas med tillhörande

anläggningar fysiska skick inklusive s k dolda fel. Köparen får således inte göra några

som helst  påföljder gällande på grund av fel  eller  bristfällighet i  byggnadernas med

tillhörande anläggningar.”71

Friskrivningsklausulen framstår som exemplariskt tydlig.  Första stycket ensamt

lär vara tillräckligt för att uppfylla kraven på tydlighet i och med att alla borde förstå

vad ”friskriver  sig  från allt  ansvar”  innebär  även om de  inte  är  juridiskt  skolade.  I

klausulens andra stycke har dessutom skrivits in en förklaring av de rättsliga effekterna

av klausulen,  vilket  innebär  att  friskrivningen utan någon som helst  tvivel  uppfyller

kravet  på  tydlighet.  Att  klausulen  friskriver  säljaren  även  från  dolda  fel  blev

problematiskt i den tvist som uppstod rörande avtalet. Hovrätten uttryckte sig: ”För att

[säljaren] ska kunna åberopa friskrivningen mot [köparen] krävs emellertid att det inte

föreligger  något  dolt  fel  i  fastigheten  som [säljaren]  har  känt  till  men  inte  upplyst

[köparen] om.”72 Hovrätten gör alltså gällande att friskrivning från dolt fel endast kan

ske om säljaren inte känner till det eller om de upplyser köparen om det dolda felet så

att dess existens blir en del av parternas avtal. Sådana allmänna friskrivningsklausulers

största  svaghet  framgår  också  av  hovrättens  diskussion  i  fallet:  ”[Säljaren]  kan inte

heller  åberopa  friskrivningen  om fastigheten  inte  stämmer  med  parternas  avtal  och

avtalet omfattar en utfästelse från [säljarens] sida om vissa egenskaper på fastigheten

som är så preciserad att den mer allmänt hållna påföljdsfriskrivningsklausulen får ge

vika.”  Detta  är  en  följd  av  en  allmän  avtalsrättslig  princip  om  att  allmänt  hållna

klausuler får ge vika för mer preciserade klausuler.73

Det är i klausulerna som föregår själva friskrivningsklausulen som det finns en

särskilt intressant konstruktion.

I avtalets § 12 finns angivet:

”Köparen har rätt att besiktiga fastigheten med hjälp av sakkunnig person senast

71 Varbergs tingsrätt, mål nr T 1288-08, aktbilaga 21.
72 HovR T 3057-10.
73 Grauers, 2007, s. 226.
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2005-10-07. Köparen har rätt att frånträda köpet om han efter besiktningen inte längre

vill stå fast vid köpet … Villkoret gäller under förutsättning att köparens begäran om

återgång görs skriftligt och är säljaren tillhanda senast den 2005-10-10 med kopia till

fastighetsmäklaren.”74

Därefter anges i § 13:

”När villkor i § 12 är uppfyllt och parterna är överens gäller villkor i § 14.”75

Av klausul § 12 framgår alltså att köparen har rätt att frånträda köpet fram till ett

visst datum. I § 13 hänvisas till friskrivningsklausulen i § 14 som alltså blir giltig när

parterna kommit överens om att köparen ej vill frånträda avtalet enligt § 12. Visserligen

är klausulerna något otydliga och klumpigt formulerade men det framstår ändå som att

det är en sådan konstruktion som parterna avsåg skulle gälla när de skrev avtalet. Det

som är intressant här är att  det i  klausul § 1 med rubrik ”Tillträdesdag” framgår att

tillträde ska ske 1 december 2005. Klausulerna 12-13 skulle alltså innebära att säljarens

ansvar för fastigheten rent faktiskt skulle upphöra innan köparen tillträder den, eftersom

säljaren genom friskrivningen avsåg att helt frångå allt ansvar för fastighetens skick. En

sådan konstruktion innebär alltså att köparen rent faktiskt är ansvarig för fastigheten

även fast  det endast är  säljaren som kan fysiskt råda över den. Säljarens ansvar för

fastighetens skick enligt JB 4:11 bortfaller alltså vid en sådan avtalskonstruktion om

klausulen får en sådan giltig innebörd. Det kan anföras argument för att det inte borde

vara giltigt och för att det borde vara giltigt. Som argument emot kan framföras att det

ger säljaren en möjlighet att under en månad agera lite hur som helst på fastigheten,

skada marken, avverka skog etcetera, utan att köparen kan göra något åt det. Rätten att

häva köpet har fallit bort och säljaren är helt friskriven från alla rättsliga påföljder för

fel eller brister i fastigheten, vilket skulle vara avdrag, hävning eller skadestånd enligt

4:12  som 4:19 hänvisar  till  när  fastigheten  avviker  från  vad som avtalats  eller  vad

köparen haft fog att förutsätta. För att sådana klausuler bör vara giltiga kan framföras

argument om avtalsfrihet, att parterna äger sitt eget avtal och då måste ta ansvar för att

det faktiskt får den utformning de avser. Dessutom framstår det som att om säljaren på

sådant uppsåtligt sätt agerar för att skada köparens ekonomiska intressen borde köparen

kunna göra gällande sedvanliga skadeståndsregler och kanske till och med aktualiseras

brottspåföljder på grund av bedrägeri eller liknande. Om säljaren agerar så för att skada

köparen borde klausulens giltighet även kunna angripas med hjälp av 33 och 36 §§ i

74 Varbergs tingsrätt, mål nr T 1288-08, aktbilaga 21.
75 Varbergs tingsrätt, mål nr T 1288-08, aktbilaga 21.
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AvtL. Även med godkännande av sådana klausuler finns alltså verktyg som köparen kan

tillgripa för att skydda sina intressen. Överlag framstår det alltså som att klausuler av

sådan typ borde erkännas som giltiga, främst på grund av avtalsfrihetsargumentet. Det

kan knappast anses tillfredsställande om staten skulle gå in och i lag detaljstyra exakt

alla typer av klausuler som avtalande parter får träffa, ett mått av eget ansvar måste

kunna krävas av parterna.

3.6 Slutsats

Överlag  framstår  det  som  att  det  finns  gott  om  utrymme  att  konstruera

friskrivningsklausuler för att uppnå det syfte som parterna avser. Genom relativt enkla

villkor  kan  allt  säljarens  ansvar  för  fastigheten  eller  en  viss  bestämd del  av  denna

avtalas bort, och det står även parterna fritt att avtala om en särskild tid som ansvar ska

kunna göras  gällande.  Samtidigt  finns  det  begränsningar  i  parternas  frihet  att  skapa

friskrivningsklausuler. Kravet på tydlighet vid påföljdsfriskrivningar är ett rimligt skydd

för mindre juridiskt bevandrade parter, och den tar inte bort möjligheten att med full

giltighet friskriva sig från påföljder så det framstår inte finnas särskilt starka argument

för att undanröja detta krav.  Krav på att  egenskapsfriskrivningar ska vara tillräckligt

preciserade framstår som fullkomligt logiskt eftersom det rimligen måste framgå vad

säljaren inte vill ta ansvar för. Hindret mot att tillämpa påföljdsfriskrivningar på dolda

fel som säljaren visste om men förtigit för köparen framstår som en logisk förlängning

av bestämmelser om att avtal som tecknats i strid mot tro och heder inte är giltiga, vilket

knappast  kan  sägas  vara  en  oskälig  inskränkning  av  avtalsfriheten.  Vad  gäller

friskrivningsklausuler är avtalsfriheten alltså tillfredsställande beaktad.
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4 Överlåtelse av hyresrätt vid fastighetsköp

4.1 Inledning

Att  överlåta  en hyresrätt  till  en  bostadslägenhet  för  att  få  en annan bostad  är

tillåtet om hyresnämnden ger sin tillåtelse, enligt JB 12:35. Det finns i JB 12:65 ett

förbud mot att uppställa villkor om särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätt till

bostadslägenhet. Om så sker är det en straffbar handling med böter eller fängelse upp

till  sex  månader  i  straffskalan.  Paragrafens  tredje  stycke  fastställer  att  ett  sådant

avtalsvillkor är ogiltigt och vad som mottagits som ersättning ska återlämnas.

Detta  kan  orsaka  problem  om  köparen  innehar  en  hyresrätt  och  säljaren  är

intresserad av att ta över den då det kan vara svårt att bedöma om särskild ersättning har

begärts eller erbjudits, och hur det ska tolkas i en avtalssituation där det ändå förefaller

naturligt att parterna ska kompromissa sig fram till en slutlig lösning som båda är nöjda

med. Är det då grund för ett ogiltigt avtalsvillkor och dessutom straffbart för den som

ska överlåta hyresrätten att ställa krav på motparten? Enligt lagtexten framstår det som

att det är så situationen ska tolkas men detta framstår som opraktiskt. I detta kapitel ska

diskuteras om inte denna typ av avtalsvillkor borde vara giltiga vid fastighetsköp.

4.2 Bakgrund

Inledningsvis  ska  här  göras  en  kort  genomgång  av  den  tvist  som  föranledde

diskussionen av denna typ av avtalsvillkor.

Det rörde sig om en hyresrättslig tvist,  där ett  avgörande från hyresnämnden i

Stockholm76 hade överklagats till Svea hovrätt.77 Tvisten uppstod efter att innehavaren

av  hyresrätten  hade  köpt  en  fastighet  eftersom  det  inledningsvis  tagits  in  en

bestämmelse i parternas köpeavtal med innebörden att köpet var villkorat av att säljaren

fick ta över den hyresrätt som köparen hade, och att det bytet gick rätt till genom att

hyresvärden eller hyresnämnden godkände det. Detta gick emellertid inte att ordna och

bytet  av hyresrätten blev aldrig av.  Efter  att  bytet  av hyresrätten fallit  igenom kom

parterna ändå överens och slöt ett avtal om fastighetsköp. Köpeskillingen var då 550

000 kronor högre än vad den varit när bytet av hyresrätten varit med som villkor, och

den  ursprungliga  lägre  köpeskillingen påstods  av  hyresvärden vara  lägre  än  vad en

76 Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2015-09-01, ärende nr 10954-14.
77 Svea hovrätt, mål ÖH 8194-15.
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köpare borde ha betalat. Skillnaden skulle då vara ett tecken på att parterna diskuterat en

sådan  ersättning  för  överlåtelse  av  hyresrätt  som  enligt  JB  12:65  är  olaglig.78

Hyresnämnden avskrev den invändningen på grund av brist på bevis, det kunde inte

visas  att  parterna  vid  förhandlingen  om  fastighetsköpet  faktiskt  diskuterat  särskild

ersättning för överlåtelse av hyresrätten.79 Frågan om det rörde sig om en sådan olaglig

särskild  ersättning  för  överlåtelse  av  hyresrätt  hanterades  inte  i  överklagandet  i

hovrätten,  men  i  ett  annat  hovrättsfall  har  konstaterats  att  det  är  giltig  grund  för

uppsägning av hyresgäst.80

4.3 Avtalet

I parternas avtal § 14 angavs följande angående överlåtelsen av hyresrätten:

”Köpet villkoras även av att [Säljarna] får överta köparens förstahandskontraktet

till  lägenhet  nr  54  i  Brf  Fågelbacken  …  Bytet  ska  ha  godkänts  av  värd  eller

Hyresnämnden  och  skriftligt  hyreskontrakt  ska  ha  upprättats  med  [Säljarna]  som

hyresgäster senast 2014-05-11. I annat fall återgår köpet i dess helhet."81

Som  framgår  av  klausulen  är  köpets  giltighet  villkorad  av  övertagandet  av

hyresrätten. Det rör sig alltså om en återgångsklausul, och eftersom denna är inskriven i

avtalet på så sätt som krävs enligt JB 4:3 är villkoret giltigt.82 Det blir inte heller några

problem med  JB  4:4  eftersom parterna  angav  att  villkoret  skulle  vara  uppfyllt  1:a

augusti 2014 vilket var mindre än två år efter att köpehandlingen upprättades. Avtalets

konstruktion i sig orsakar alltså inga problem, villkoret är fullt giltigt.

Det finns alltså inget som hindrar parter från att teckna giltiga avtal med sådan

verkan att en hyresrätt ska bytas i samband med ett fastighetsköp så länge de krav som

ställs i lagen för att sådana avtalsvillkor ska vara giltiga observeras. På så sätt är alltså

avtalsfriheten tillfredsställande stor för denna typ av villkor.

4.4 Det oklara rättsläget

4.4.1 Inledning

Den faktiska problematiken med denna typ av avtalsvillkor är som redovisades i det

föregående  avsnittet  är  inte  att  de  är  ogiltiga,  så  länge  Hyresnämnden  lämnar  sitt

78 Hyresnämnden i Stockholm, ärende nr 10954-14, s. 3.
79 Hyresnämnden i Stockholm, ärende nr 10954-14, s. 8.
80 RH 2004:5.
81 Hyresnämnden i Stockholm ärende nr 10954-14, aktbilaga 2.
82 Grauers, 2012, s. 61 f.
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godkännande är det inga problem med giltigheten eller att hyresvärden inte vill gå med

på bytet. Det som blir svårt är hur parterna får agera när de för förhandlingar angående

avtalsvillkoret. Problemet stammar ur det förbud mot speciell ersättning för att överlåta

en hyresrätt som finns stadgat i JB 12:65. Vid alla slags avtalsförhandlingar måste det

anses vara en naturlig sak att  parterna argumenterar fram och tillbaka,  kräver bättre

villkor för sig och ger efter för motpartens krav. Detta är själva förhandlingsprocessen.

Så när förbudet mot speciell ersättning vägs in blir det ett problem om parterna vill att

en hyresrätt ska överlåtas samtidigt. Då sätts den vanliga ordningen lite ur spel eftersom

den som ska överlåta hyresrätten inte får kräva någonting som kompensation för det

utan att riskera att det räknas som ett sådant olagligt förfarande som förbjuds i JB 12:65.

Utöver  direkta  krav på kompensation skulle  även allt  annat  som kan uppfattas  som

ersättning  för  överlåtelsen  utgöra  ”besvärande  omständigheter”  som  hyresnämnden

uttryckte det.83 Frågan är alltså om den nuvarande ordningen är tillfredsställande.

Principiellt kan ställas två olika alternativ mot varandra i denna fråga; å ena sidan

kan argumenteras för att  det i  avtalsfrihetens intresse borde vara friare för parter att

avtala om villkor av denna typ, och å andra sidan kan framföras att det i det allmännas

intresse av ordning på bostadsmarknaden borde fortsätta vara strikt begränsat för denna

typ av villkor.

4.4.2 För avtalsfrihet

Som nämndes i  det föregående avsnittet  kan det sägas att  förbudet mot all  form av

ersättning  för  överlåtelse  av  hyresrätt  vid  fastighetsköp  sätter  den  vanliga

avtalsförhandlingens  ordning  ur  spel.  Det  begränsar  parternas  handlingsfrihet  vid

avtalsförhandlingarna. Om en part begär överlåtelse av hyresrätt som villkor för köpet

sätts  motparten  i  en  svår  sits,  att  begära  motprestation  kunde falla  under  begreppet

speciell ersättning och vara olagligt. Dessutom orsakar det osäkerhet vid förhandlingen i

och med att alla förbättringar i villkoren för den som ska överlåta hyresrätten skulle

misstänkliggöras som besvärande omständigheter för parten i fråga. Det blir potentiellt

problematiska bevisfrågor som måste avgöras om någon vill klandra avtalsvillkoret.

Dessutom framstår JB 12:65 inte som särskilt välanpassat till situationer av här

aktuellt slag. Paragrafens tredje stycke fastslår att sådana villkor ska vara ogiltiga och

den  som  uppställt  villkoret  ska  återlämna  vad  som  mottagits.  Alltså  är  det  själva

villkoret  och  inte  hela  avtalet  som blir  ogiltigt.  Dessutom ska  ”det  som mottagits”

83 Hyresnämnden i Stockholm, ärende nr 10954-14, s. 8.
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återlämnas vilket kan orsaka stora svårigheter om det inte står klart i bevishänseende

exakt vad som utgör ersättning för just hyresrättens överlåtelse. Sedan är det inte heller

klart hur detta skulle påverka bedömningen av om parternas avtal uppfyller formkravet

när en del av vad som lämnas som ersättning för fastigheten ska återgå. Det framstår då

inte som orimligt att anse att köpeskillingen inte korrekt angivits i avtalshandlingen,

eftersom en  del  av  ersättningen  för  fastigheten  var  överlåtelsen  av  hyresrätten  som

enligt JB 12:65 inte var giltig, och då uppfylldes aldrig formkravet och köpet i sin helhet

är ogiltigt.

Om en mer öppen inställning skapades för överlåtelse av hyresrätt i samband med

fastighetsköp skulle dessa problem lindras. Det finns inte heller något som hindrar att

den nuvarande restriktiva inställningen behålls  för andra situationer,  när överlåtelsen

inte sker i samband med en fastighetsöverlåtelse.

4.4.3 För ordning

Enligt  en  proposition  som  bland  annat  behandlade  JB  12:65  förekommer  i  ”inte

obetydlig”  omfattning  en  svarthandel  med lägenheter,  särskilt  i  de  större  städerna.84

Alltså finns det ett behov av att motarbeta att folk på olika sätt köpslår med hyresrätter.

Även om det bara skulle tillåtas i samband med fastighetsköp framstår det inte

som osannolikt att det kan uppstå problematiska situationer. Det vore inte långsökt att

tänka sig att många skulle vara beredda att köpa en billig fastighet någonstans i Sverige

för att utnyttja den som en form av rökridå när de sedan köper sig en hyresrätt av någon,

att  använda  fastigheten  enbart  för  att  kunna  överföra  pengar  till  överlåtaren  av

hyresrätten. Om detta var tillåtet skulle det antagligen ytterligare försämra situationen

på hyresmarknaden i storstäderna, om folk med mycket resurser helt lagligt kan indirekt

betala för att omedelbart få en hyresrätt. I vilket fall så skulle det orsaka större problem

för Hyresnämnden när de ska utreda om bytet borde godkännas eller inte.

Den nuvarande restriktiva hållningen hindrar alltså att en rad problem uppstår.

4.4.4 Slutsats

En mer öppen inställning till överlåtelse av hyresrätt vid fastighetsköp skulle antagligen

skapa fler  problem än det  löser.  Svarthandeln med lägenheter  skulle  troligtvis  få  en

uppsving om det skapades lagliga sätt för folk att överföra stora värden till någon som

ersättning  för  en  hyresrätt.  Det  framstår  alltså  som  en  mindre  bra  idé  att  öka

möjligheterna till att avtala om ersättning vid överlåtelse av hyresrätt i samband med

84 Prop. 1977/78:175 s. 79.
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fastighetsköp.

Därmed inte sagt att den nuvarande situationen är helt tillfredsställande. Så länge

kravet för att fälla någon för ett brott enligt JB 12:65 hålls på den relativt hårda nivå

som hyresnämnden använde vid sin behandling av fallet som diskuterades ovan går det

ändå att acceptera. Alltså måste det kunna bevisas att parterna faktiskt avsett att något

skulle utgöra särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätt för att någon av dem ska

kunna fällas för det och avtalsvillkoret ska förlora sin verkan. Det beviskravet skulle

troligtvis även lösa problemet med att bedöma vad som ska anses vara den särskilda

ersättningen då det måste visas vad parterna avsett skulle vara särskild ersättning för

överlåtelsen,  och  då  framgår  också  vad  som  ska  gå  åter  till  betalande  part.

Bevissvårigheter är något som finns i väldigt många olika situationer och är knappast

något som helt kan försvinna.

I praxis har också fastslagits att det är tillåtet att kräva att få betala mindre när

köparen lämnar sin hyresrätt i byte i samband med ett köp av en bostadsrätt. HD anförde

”För att 12 kap 65 § JB skall kunna tillämpas vid sådana byten måste emellertid utredas

hur  mycket  köparen  skulle  ha betalat,  om inte  hyresrätt  lämnats  i  byte.  Endast  när

köpeskillingen  för  bytesobjektet  klart  understiger  detta  belopp  bör

återbetalningsskyldighet komma i fråga.”85 Av detta kan alltså utläsas att det krävs en

differens mellan vad som betalats med bytet och vad som skulle betalats utan bytet som

ska vara tillräckligt stor för att framstå som oskälig. HD ansåg inte att ett pris på cirka

550 tkr var oskäligt lågt för en bostadsrätt som värderades till mellan 630 och 670 tkr.

Det  framstår  som rimligt  att  samma praxis  appliceras  på  fastighetsköp,  vilket  även

verkar  ha  varit  fallet  i  ett  avgörande  i  Hovrätten.86 Det  är  då  tillåtet  att  avtala  om

nedsättning av köpeskillingen så länge det inte är så oskäligt stor sänkning att det blir att

anse  som  särskild  ersättning  för  överlåtelse  av  hyresrätten.  Ett  mått  av  osäkerhet

kvarstår  ändå  då  det  inte  i  praxis  klargörs  några  mer  exakta  gränser  för  när

nedsättningen av köpeskillingen blir otillåten.

Att parternas handlingsfrihet begränsas är en nackdel som nog måste accepteras.

De negativa konsekvenserna av att helt  tillåta denna typ av avtalsvillkor skulle vara

orimligt stora i förhållande till de positiva effekterna för avtalsfriheten som det skulle

föranleda. Överlag framstår alltså den nuvarande situationen ta tillräcklig hänsyn till

avtalsfriheten.

85 NJA 1990 s. 412.
86 RH 2005:22.
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5 Köp av del av fastighet

5.1 Inledning

Köp av del av fastighet regleras i JB 4:7. Av den paragrafen framgår att köpet är giltigt

endast  om fastighetsbildning genom förrättning  i  överensstämmelse  med köpet  söks

inom  sex  månader  från  dagen  för  köpehandlingens  undertecknande,  och  att

förrättningen ska verkställas på grund av köpet. Av paragrafens rekvisit ”sökt” framgår

att det inte behövs något mer än att ansökan om förrättning ska ha inkommit inom den

föreskrivna tidsgränsen. Det normala är att ett fastighetsköp handlar om ett köp av hela

fastigheten, eller en ideell del av fastigheten som då alltså ska ägas med samäganderätt

av flera personer.87 I detta avsnitt ska alltså utredas hur det bör lösas när parternas avtal

avviker från det normala.

Det kan bli problematiskt om parterna som slöt avtalet inte är medvetna om det

kravet och fortsätter agera som om det inte var några betänkligheter med äganderätten

även  fast  köpet  egentligen  ska  vara  ogiltigt.  Även  om  ett  av  syftena  bakom  den

konstruktion  som  lagen  fick  var  att  motarbeta  privat  fastighetsbildning,88 kan  det

konstateras att det rent praktiskt kan orsaka problem som måste lösas.

5.2 Bakgrund

Bakgrunden till tvisten varifrån det aktuella köpeavtalet tagits ska kort redovisas i detta

avsnitt. Vid tiden för denna uppsats författande har målet fått prövningstillstånd men

inte ännu prövats av Högsta domstolen.89

Köparna  hade  förvärvat  en  fastighet  och  med  stöd  av  köpebrevet  fått  lagfart.

Säljaren hävdade emellertid att köpet inte innefattat hela fastigheten, att en del av den

skulle  ha undantagits  och  därmed fortfarande ägdes  av honom. Säljaren hade  innan

köpet ansökt om avstyckning för att den del han ville fortsätta äga skulle bli till en egen

fastighet, men detta drog ut på tiden och köpet genomfördes innan förrättningen var

avslutad. Senare kontaktades köparna av lantmäteriet med en förfrågan och eftersom de

då  var  lagfarna  ägare  till  fastigheten  avskrev  de  ärendet  så  att  ingen  förrättning

genomfördes. Särskilt problematiskt blir det att överlåtelseobjektet definierats på olika

87 Victorin & Hager, 2015, s. 99.
88 Prop. 1970:20 B s. 163 ff.
89 PT T 1834/15.
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sätt i köpekontraktet och köpebrevet, och det finns då enligt praxis en presumtion om att

köpebrevets lydelse är den riktiga.90 Både tingsrätten och hovrätten dömde till köparnas

fördel.

Enligt lagen framstår det som att säljaren i fallet faktiskt har fel. JB 4:7 fastställer

att köpet ska förlora sin giltighet om ett villkor tagits in i avtalet om att endast en del av

fastigheten ska säljas och förrättning för att uppnå det sedan inte söks inom rätt tid. Det

rör sig alltså rent faktiskt om ett villkor som rör köpets bestånd även om parterna inte i

avtalet  definierar  det  på så  sätt.  Sådana villkor  måste  enligt  JB 4:6 även tas  med i

köpebrevet för att de ska behålla sin verkan. Eftersom villkoret i detta fall inte togs med

i köpebrevet borde det inte anses giltigt och då har köparna förvärvat hela fastigheten.

Det blir intressant att se om HD kommer ta upp fallet till prövning och vad de i så fall

kommer fram till.

Något som inte tas upp i fallet för att det inte yrkats på är eventuell tillämpning av

någon  av  paragraferna  i  avtalslagens  tredje  kapitel.  Det  kunde  kanske  talas  om att

köparna har förlett säljaren, eller att avtalet kanske ska jämkas enligt 36 §. Detta har

dock inte yrkats i fallet så prövningen kommer endast att beröra om avtalsvillkoret är

giltigt även fast det inte togs med i köpebrevet.

5.3 Avtalet

Den del av avtalet som är relevant för denna analys är den följande:

”Säljaren  överlåter  härmed  till  köparen  på  nedanstående  villkor  följande  fasta

egendom (nedan benämnd fastigheten): Fastigheten Strängnäs Plångsta Fäboda 1:1, del

av enl. bif. kartskiss ett område om ca 13 Ha.”91

Det är alltså egentligen endast en rad i avtalet som ligger till  grund för att det

endast  skulle  vara en del  av fastigheten som överläts;  ”del  av enl.  bif.  kartskiss  ett

område om ca 13 Ha.” Hänvisningen till kartskissen som i större detalj beskriver det

berörda området hjälper till att klargöra exakt vad som ska överlåtas. Det föranleder då

frågan hur exakt det område som ska överlåtas innan fastigheten delas måste anges, med

tanke på att formkravet i JB 4:1 innebär att överlåtelseobjektet måste framgå av avtalet.

Utan tvekan borde beskrivningen av köpeobjektet i det nu aktuella avtalet anses fullt

tillräcklig eftersom den bifogade kartskissen klart och tydligt skulle visa vilket område

som avsetts. Om inte kartskissen varit bifogad framstår det ändå som att det borde vara

90 NJA 1982 s. 691.
91 Attunda tingsrätt mål nr T 4218-15, aktbilaga 3.
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fullt giltigt avtalat om överlåtelse av del av fastigheten eftersom det står skrivet att det

är en del på ca 13 Ha som ska överlåtas. JB 4:7 har effekten av en återgångsregel, om

parterna inte agerar för att fastighetsbildning ska komma till stånd så faller köpet, och

parterna har dessutom givits tid bortom undertecknandet av köpehandlingen för att söka

sådan åtgärd. Alltså måste det anses tillräckligt att i köpehandlingen görs klart att det är

endast  en  del  av  fastigheten  som ska  överlåtas,  till  exempel  genom att  helt  enkelt

använda orden ”del av” vid beskrivningen av köpeobjektet.  Sedan finns det ett  stort

praktiskt värde i att försöka komma överens mer exakt i köpehandlingen då det annars

uppstår bevissvårigheter i en eventuell tvist om vad parterna kommit överens om. Som

redovisades i det föregående avsnittet så innebär JB 4:6 att villkor som täcks av JB 4:7

måste  vara  inskrivna  i  köpehandlingen  för  att  vara  giltiga  då  dessa  får  effekten  av

villkor  för  köpets  bestånd.  Och  i  rättspraxis  framgår  att  villkoret  måste  upprepas  i

efterföljande sekundär köpehandling för att behålla sin giltighet.92

Det framstår som att det inte finns något som egentligen framstår som orimligt

med bestämmelserna rörande köp av del av en fastighet. Att ha ett krav på skriftlig form

är en rimligt begränsning för att undvika sådana ”privata fastighetsbildningar” som JB

4:7 enligt förarbetena utformades för att undvika.93 Det torde inte vara någon tvekan om

att det vore en mycket problematisk situation om privatpersoner genom endast ett avtal

kunde i praktiken skapa nya fastigheter utan någon översyn eller kontroll från statens

sida.  Det kan antas att  detta skulle orsaka oordning i  fastighetsbeståndet.  Av allt  att

döma innebär sättet som rekvisiten i JB 4:7 är konstruerade att det är fullt tillräckligt att

bara skriva i köpehandlingen att det endast är en del av fastigheten som överlåts för att

parterna ska kunna söka fastighetsbildning och köpet bli helt giltigt. Ett sådant mindre

långtgående  krav  på  exakthet  framstår  som det  rimligaste  då  det  alltid  måste  vara

myndigheterna som i slutändan avgör vad som är den mest rimliga och fördelaktiga

fastighetsindelningen vilket  innebär  att  en exakt  avtalad indelning inte  är  garanterat

möjlig att få till. De argument som kunde framföras för att anta en mer restriktiv syn på

avtalsfriheten i denna typ av avtal framstår som mindre övertygande just på grund av att

det  är  en  myndighet  och  inte  parterna  själva  som  i  slutändan  avgör  om

fastighetsbildning  enligt  avtalet  ska  ske,  avtalet  ger  då  endast  uttryck  för  den

gemensamma partsviljan  i  sådana  frågor  och  det  är  sedan  upp till  myndigheten  att

bedöma om en fastighetsbildning enligt deras önskemål bör genomföras.

92 NJA 1982 s. 691.
93 Prop. 1970:20 B s. 163 ff.
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6 Hembudsklausuler

6.1 Inledning

Hembud är en skyldighet att erbjuda någon särskild person att köpa fastigheten innan

den kan säljas till någon annan.94 En hembudsklausul är alltså när parterna i sitt avtal har

tagit med en bestämmelse om att hembudsskyldighet ska föreligga, att den nya ägaren

måste erbjuda någon särskild bestämd person att köpa fastigheten innan han kan erbjuda

den till någon annan.

I  doktrin  framstår  det  som vedertaget  att  hembud  inte  med  giltig  verkan  kan

avtalas om vid fastighetsköp, på grund av formkravet. Olika exempel kan framföras.95,96

Antagligen av denna anledning är det mycket ovanligt att sådana klausuler avtalas om,

kanske  händer  det  aldrig.  I  sökandet  efter  källor  för  denna  uppsats  har  inte  något

köpeavtal  där  villkor  om hembud  tagits  med  hittats.  Trots  detta  så  framstår  denna

begränsning i avtalsfriheten, att parterna inte ska kunna ta med villkor om hembud, vara

värd  att  ta  upp till  diskussion.  För  att  behålla  uppsatsens  eftersträvade koppling till

verkligheten har i detta avsnitt de praktiska exemplen istället hämtats från gåvoavtal.

Vid gåvoavtal kan med full  giltighet tas med villkor om hembud, vilket framgår av

rättspraxis.97 Sådana  villkor  ska  enligt  JB 20:14 skrivas  in  i  fastighetsregistret.  Om

överlåtelse sker i strid med ett sådant villkor ska enligt JB 20:6 p. 5 lagfartsansökan inte

godkännas. En jämförelse kan också göras med bostadsrättsföreningars rätt till hembud

när  de har registrerat  en intresseanmälan för en fastighet i  vissa fall,  enligt  6 § lag

(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ

hyresrätt.  Ägaren  måste  då  uppfylla  hembudsplikten  innan  någon  annan  än

bostadsrättsföreningen med giltig verkan kan köpa fastigheten.98

I denna del av uppsatsen ska utredas dels om hembudsklausuler lagtekniskt redan

borde kunna avtalas med giltig verkan och också om den uppfattade ogiltigheten av

hembudsklausuler  vid  fastighetsköp  är  motiverad,  alltså  om denna  inskränkning  av

avtalsfriheten framstår som motiverad.

94 Grauers, 2012, s. 302 f.
95 Se ex. Victorin & Hager, 2015, s. 100 f.
96 Se ex. Lundén, 2013, s. 216.
97 NJA 1981 s. 897.
98 Praktisk fastighetsjuridik, 2005, s. 157 f.
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6.2 Är hembudsklausuler tillåtna?

6.2.1 Avtal i rättspraxis

Som nämndes ovan kommer de avtal  som analyseras i  denna del av uppsatsen vara

gåvoavtal då inga köpeavtal med hembudsklausuler kunnat hittas. Syftet är att se hur

sådana avtalsklausuler har tolkats vid överlåtelse av fastigheter med förhoppningen att

det ska bidra till diskussionen om sådana avtal bör tillåtas även vid köp av fastighet.

Det första avtal som ska studeras hade bland annat följande klausul: "Om någon

av gåvotagarna  önskar  avhända sig sin  andel  i  fastigheten eller  del  därav,  är  denne

skyldig att hembjuda sin andel till givaren eller hans rättsinnehavare. I den mån flera

önskar  begagna  sig  av  dem  tillkommande  lösenrätt,  skall  den  hembjudna

fastighetsandelen fördelas lika mellan dem. Kan överenskommelse om pris och övriga

villkor inte nås, skall dessa fastställas av skiljenämnd enligt lag om skiljemän."99

Avtalsvillkoret är relativt enkelt utformat; när någon av gåvotagarna vill avhända

sig fastigheten ska först givaren ges möjlighet att köpa tillbaka den. Tvisten uppstod då

gåvotagarna  skilde  sig  och  en  av  dem  genom  bodelning  blev  ensam  ägare  till

fastigheten,  varför  givaren  påstod  att  hembudsplikten  inte  observerats.  Av

processrättsliga skäl prövades endast om inskrivningsmyndigheten borde ha undersökt

hembudsplikten när lagfart söktes efter bodelningen, och hovrätten kom fram till att så

ej var fallet. Domstolen tycks antyda att käranden kanske med framgång kan överklaga

själva lagfartsbeslutet med stöd av hembudsklausulen i gåvoavtalet.100 En tolkning av

avtalets ordval ”avhända sig sin del i fastigheten” föranleder en tanke att alla former av

avhändande borde täckas, även bodelning, eftersom gåvotagare då faktiskt avhänder sig

fastigheten  på  ett  sätt  som innebär  fara  för  att  givarens  intressen  ska  skadas.  Det

framstår alltså som att det är relativt enkelt att utforma en fullt giltig hembudsklausul,

sedan krävs också att utformaren har tillräcklig juridisk kunskap för att förstå hur han

ska kunna bevaka sin rätt till hembud, men det är egentligen sant för alla former av

rättigheter.

Det andra gåvoavtal som ska studeras har exakt samma utformning som det första:

"Om någon av gåvotagarna önskar avhända sig sin andel i fastigheten eller del därav, är

denne  skyldig  att  hembjuda  sin  andel  till  de  andra  gåvotagarna  eller  deras

rättsinnehavare.  I  den mån flera önskar begagna sig av dem tillkommande lösenrätt,

99 RH 1995:1.
100 RH 1995:1.
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skall  den  hembjudna  fastighetsandelen  fördelas  lika  dem  emellan.  Kan

överenskommelse  om  pris  och  övriga  villkor  inte  nås,  skall  dessa  fastställas  av

skiljenämnd enligt lag om skiljemän."101 Det som är intressant med tvisten om detta

gåvoavtal är inte avtalet i sig utan vad inskrivningsmyndigheten anförde som argument

för  att  förvägra  hembudsklausulen  inskrivning.  Myndigheten  argumenterade  att

hembudsklausulen utgjorde ett avtal om förköpsrätt till fast egendom och sådana avtal

hade i tidigare praxis fastslagits vara ogiltiga,102 därför skulle avtalet vägras inskrivning.

I HD fastslogs att myndigheten hade rätt i sitt argument att förköpsavtal för fast

egendom inte är giltiga. Det konstateras också att ett överlåtelseförbud vid gåva är ”i

princip giltigt mot både gåvotagare och tredje man” vilket var baserat på en gammal lag,

numera  finns  samma  bestämmelse  i  utsökningsbalken  (1981:774)  5:5.  Därefter

argumenterar domstolen att ett hembud innebär en mindre inskränkning i gåvotagarnas

förfoganderätt än ett generellt överlåtelseförbud och att det inte kan anses medföra mer

ogynnsamma verkningar än ett sådant förbud. Därför ska hembud vid gåva vara giltigt,

iallafall  när  hembudsskyldigheten  är  inbördes  mellan  gåvotagarna,  och  då  ska

inskrivningsmyndigheten anteckna hembudet i registret.

Det sista avtal som ska studeras skapades av gåvotagarna som avtalade att en av

dem hade rätt  att  förvärva  fastigheten  till  taxeringsvärdet,  vilket  givaren  bekräftade

överensstämde med hans vilja. HD konstaterar att det krävs att hembudsklausulen är

intagen i gåvobrevet för att den ska vara giltig.103 Det konstaterades alltså att det inte är

möjligt att i efterhand modifiera gåvoavtalet även om givaren samtycker till det, och det

sätter  alltså  gränsen  för  när  det  är  möjligt  att  med  giltig  verkan  skapa  en

hembudsskyldighet. Till viss del framstår det som negativt att parterna i avtalet inte kan

modifiera det men det måste konstateras att det finns starkare skäl att förbjuda sådana

ändringar i efterhand, annars skulle det kunna skapa stora problem vid utmätningar och

liknande  då  egendom  som  tidigare  givits  utan  förbehåll  helt  plötsligt  kunde  bli

förbehållen den konkursmässige gåvotagaren.

6.2.2 Formkravet

Anledningen till  att  hembudsklausuler anses vara ogiltiga är  att  de skulle bryta  mot

formkravet då de inte som köpehandling uppfyller kraven i JB 4:1.104 I praktiken kan det

antas  att  hembudsklausuler  knappast  någonsin  kommer  kunna  uppfylla  formkravet

101 NJA 1981 s. 897.
102 NJA 1971 s. 516.
103 NJA 1994 s. 69.
104 Victorin & Hager, 2015, s. 100 f.

47



eftersom  en  del  av  formkravet  är  en  överlåtelseförklaring  och  det  skulle  frånta

hembudsklausulen  hela  sitt  syfte.  Om hembudsklausulen  skulle  ses  som en  avtalad

förköpsrätt är den inte heller giltig.105

Högsta domstolen argumenterade dock i ett av de fall som nämndes ovan för att

hembudsklausuler är giltiga vid gåva av fast egendom eftersom det innebär en mindre

inskränkning  i  gåvotagares  förfoganderätt  än  ett  totalt  överlåtelseförbud.

Överlåtelseförbud kan även giltigt avtalas om vid köp av fast egendom, vilket framgår

av JB 4:3,106 och det kan då ifrågasättas om inte liknande argumentation kan framföras

för att hembudsklausuler borde vara giltiga även vid köp av fastighet.

6.2.3 Slutsats

I praxis kan konstateras att hembud vid köp inte anses vara giltiga eftersom det skulle

röra sig om förköpsavtal. I och med att HD är just den högsta instansen och den yttersta

uttolkaren av vad lagen egentligen innebär är det svårt att argumentera för att den har

fel. Det kan visserligen argumenteras att HD:s resonemang i viss mån lämnar utrymme

för att hembudsklausuler borde vara tillåtna även vid köp men det vore nog att gå för

långt att gå emot Högsta domstolens uttalade ståndpunkt. Så som rättsläget ser ut nu

borde alltså fortsatt antas att hembudsklausuler vid fastighetsköp är ogiltiga.

6.3 Borde hembudsklausuler tillåtas?

I det föregående avsnittet blev slutsatsen att hembudsklausuler inte kan anses giltiga

enligt nuvarande rättsläge. Det föranleder då frågan om hembudsklausuler borde vara

möjliga  att  avtala  om,  alltså  om  rättsläget  borde  ändras  eller  om  det  redan  är

tillfredsställande.

6.3.1 Förarbetenas argument

I förarbetena till nya JB diskuterades frågan om förköpsrätt till fastighet. Förslaget att

införa möjlighet att avtala om förköpsrätt kritiserades bland annat på grund av att det

ansågs kunna skada fastighetsomsättningen och kreditgivningen, och dessutom uttalades

att enskilda fastighetsägare inte har något behov av att kunna avtala om förköpsrätt.107

Det  kan  starkt  ifrågasättas  att  det  inte  finns  något  sådant  behov  hos  enskilda

fastighetsägare, med tanke på principen om avtalsfrihet borde deras rätt att fritt avtala

105 NJA 1981 s. 897.
106 Hager, 2014, s. 40.
107 Prop. 1970:20 del B s. 23.
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inte begränsas utan skäl. Att använda avsaknaden av behov att använda rättigheten som

ett argument för att inskränka den framstår som orimligt. Om en rättighet ska inskränkas

bör det vara av starkt vägande skäl med hänsyn till annat och inte bara för att rättigheten

inte ofta skulle användas. De andra skäl som nämns, omsättningen och kreditgivningen,

framstår som mer rimliga. Behovet av omsättning på fastighetsmarknaden, möjligheten

för folk att köpa och sälja fastigheter relativt fritt, och behovet av att banker och andra

låneinstitut ska våga ge kredit för fastighetsköp utan att behöva oroa sig för att bli av

med  stora  pengabelopp  måste  anses  vara  viktiga  nog  för  att  kunna  motivera  en

inskränkning av avtalsfriheten. Däremot framstår det som att båda dessa intressen även

kan skadas av att tillåta förköpsavtal vid gåva av fastighet, och då har de inte ansetts

tillräckligt viktiga för att överväga principen om jordägarens rätt att fritt förfoga över

sin mark.108 Visserligen får det antas vara allmänt känt att det sker fler köp av fastigheter

än gåvor av fastigheter,  vilket  då skulle  minska de negativa effekterna av att  tillåta

förköpsavtal vid gåva av fastighet, men det kan ändå ifrågasättas om det är rimligt att

göra skillnad på relativt lika fall.

Förarbetenas argument emot giltigheten av förköpsavtal framstår alltså inte som

helt  oemotsägliga,  men  det  måste  ändå  konstateras  att  de  skäl  som  framförs  är

tillräckliga för att motivera varför förköpsavtal inte ska tillåtas.

6.3.2 Definitionen av en hembudsklausul

Att  förköpsavtal  inte  ska vara  giltiga kan godtas  av de skäl  som diskuterades  i  det

föregående avsnittet. En annan fråga är om hembudsklausuler egentligen borde anses

vara förköpsavtal.

Som framgår av JB 4:3 p.  3 får  avtalas  om inskränkning av köparens  rätt  att

överlåta fastigheten. Det har konstaterats i praxis att en sådan begränsning inte alltid blir

gällande mot köparens borgenärer när villkoret uppställts i säljarens intresse,109 men det

finns ändå en möjlighet att avtala om ett sådant villkor som då alltså måste antas vara

fullt giltigt så länge köparen inte blir insolvent.

Frågan är då om en hembudsklausul egentligen borde vara att anse som ett villkor

om förköpsrätt eller en överlåtelsebegränsning. Om man ser till vilken effekt ett hembud

egentligen har framstår det som att det kanske borde vara att i första hand se som en

överlåtelsebegränsning.  En  giltig  förköpsrätt  är  något  som  kan  användas  för  att

108 Principen beskrivs i SvJT 2013 s. 686, Hager, Jordägandets frihet och jordabalken.
109  NJA 1993 s. 468.
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framtvinga  en  försäljning  under  de  villkor  då  förköpsrätten  blir  aktuell.110 En

hembudsklausul innebär att ett köp blir ogiltigt om inte någon bestämd person givits

möjlighet  att  köpa egendomen,  erbjudits  att  överenskomma om ett  köpeavtal.111 Det

vore inte möjligt att gå till domstol och med stöd av en hembudsskyldighet framtvinga

en försäljning, den enda effekten av att hembudet inte skett skulle vara att det avtal som

då  ändå  ingåtts  skulle  bli  ogiltigt.  Ett  hembud  kan  alltså  aldrig  användas  för  att

framtvinga en försäljning, endast för att hindra det, och därför framstår det som mer

rimligt att bedöma hembudsklausuler som överlåtelsebegränsningar.

Ett annat argument som framförs varför hembudsklausuler ska vara ogiltiga är att

de inte uppfyller formkravet som ställs i JB 4:1. I de gåvoavtal som studerades tidigare i

detta avsnitt användes konstruktionen att någon som ville sälja sin andel i fastigheten

var  tvungen  att  ”hembjuda  sin  andel  till  de  andra  gåvotagarna  eller  deras

rättsinnehavare.” Visserligen är det uppenbart att detta inte uppfyller formkraven för att

vara ett giltigt köp, men det är inte heller syftet bakom sådana klausuler. Som nämndes

ovan är syftet med ett hembud att någon ska tvingas erbjuda någon annan person att

köpa fastigheten innan den kan säljas till tredje man, möjligheten att överlåta fastigheten

begränsas. Att ett hembud inte uppfyller formkraven borde alltså vara helt irrelevant

eftersom det är menat att vara en överlåtelsebegränsning och inte ett köpeavtal. Detta

argument mot hembuds giltighet framstår alltså som föga övertygande.

Eftersom överlåtelsebegränsningar som helt hindrar köparen att sälja fastigheten

kan vara giltiga, med stöd av JB 4:3, kan här användas samma argument som Högsta

domstolen använde i ett av de fall som undersöktes i avsnittet om gåvoavtal, att det då

vore  underligt  om  en  mindre  långtgående  överlåtelsebegränsning  inte  skulle  anses

giltig.112 Samma argument kan då användas för att hembudsklausuler vid fastighetsköp

borde vara giltiga. Det framstår inte som att det finns några goda skäl varför en klausul

med lydelsen ”köparen får ej sälja fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande”

skulle  kunna vara  bindande för  köparen  medan till  exempel  ”köparen  får  inte  sälja

fastigheten utan att först hembjuda den till säljarens bror” inte skulle vara det.

6.3.3 Slutsats

Det  finns  goda argument  för  att  Högsta  domstolens  praxis  borde  ändras  vad  gäller

giltigheten  av  hembudsklausuler.  Hembudsplikt  används  utan  synbara  problem  för

110 Hager, 2014, s. 34.
111 Jfr. Grauers, 2012, s. 302 f. om hembud vid arrende.
112 NJA 1981 s. 897.
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samhället  när  bostadsrättsföreningar  har  anmält  intresse  i  en  fastighet,113 eller  när

arrendator  gjort  intresseanmälan  gällande  arrendestället114 eller  när  ett  sådant  villkor

tagits med i ett gåvobrev gällande fastighet.115 Det framstår inte som att de argument

som framförs för att hembud ska vara ogiltiga vid fastighetsköp är tillräckligt starka för

att motivera en sådan inskränkning av avtalsfriheten.

Vissa begränsningar i hur hembud med giltig verkan kan avtalas och utformas

framstår ändå som nödvändiga. Krav på att de tas med i köpehandlingen borde ställas på

samma sätt som det krävs att hembudsklausul vid gåva ska tas med i gåvoavtalet för att

vara giltig,116 och sidoöverenskommelser som strider mot det skriftligt avtalade borde

inte anses giltiga.117 För att de inte ska få karaktären av ett förköpsavtal framstår det

också som att de inte får bli för specifika i sina villkor. Möjligen att de kan ange en

beräkningsgrund för köpeskillingen eller liknande men inte mycket mer än så. Om de

genom  att  ha  för  specifika  villkor  eller  på  annat  sätt  framstår  egentligen  vara

förköpsavtal borde de inte vara giltiga.

Den totala  ogiltigheten  av  avtalade  hembudsklausuler  framstår  alltså  inte  som

tillräckligt starkt motiverad för att finnas kvar.

113 Praktisk fastighetsjuridik, 2005, s. 157 f.
114 Lundén, 2013, s. 24.
115 Hager, 2014, s. 35.
116 NJA 1994 s. 69.
117 NJA 2010 s. 390.
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7 Vissa andra typer av avtalsklausuler

7.1 Inledning

I detta avsnitt av uppsatsen ska kort redogöras för ett axplock av mindre invecklade

typer av avtalsklausuler. Syftet är att skapa en bredare grund för diskussionen angående

hur stor frihet parterna har att fritt avtala om olika villkor vid fastighetsköp.

7.2 Arrende

Arrende av mark kan uppstå genom avtal, vilket kan utläsas av JB 7:1. I regel krävs att

formkrav  uppfylls  men  detta  ska  inte  närmare  studeras  i  denna  uppsats.  I  JB  7:11

framgår  att  överlåtaren,  alltså  säljaren,  har  en  skyldighet  att  göra  förbehåll  för

nyttjanderätt som besvärar den fastighet som han ska sälja och nyttjanderätten blir då

giltig  även mot den nye  ägaren.  Förbehåll  behöver  inte  göras  om nyttjanderätten är

inskriven. Det framgår alltså av lagen att det är väldigt enkelt för ett arrende att fortleva

vid  fastighetsköp.  Om  säljaren  underlåter  att  informera  köparen  om  arrendet  kan

köparen även ha rätt till avdrag på köpeskillingen, att häva köpet och skadestånd, enligt

JB 4:17 som hänvisar till 4:12. Detta under förutsättning att parterna inte avtalat om

något annat.

I praxis har klargjorts att ett skriftligt villkor om arrende i ett köpeavtal räknas

som ett skriftligt arrendeavtal, vilket i fallet blev viktigt då arrendet annars skulle varit

på obestämd tid och därför möjligt att omedelbart säga upp.118 Alltså kan ett villkor om

arrende som tas med i den skriftliga köpehandlingen bli att se som ett skriftligt avtal om

arrende. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att lagen endast kräver att säljaren gör ett

förbehåll  för  att  arrendet  ska  fortleva  även efter  köpet.  Förbehållet  måste  inte  vara

skriftligt eftersom det inte finns något formkrav i lagen. Genom denna praxis har alltså

HD skapat en situation där det som skrivs in i köpeavtalet kan ligga till grund för ett

nytt avtal även mellan köparen och arrendatorn. Detta kan ändå sägas vara acceptabelt

eftersom det är parterna vid köpet, säljaren och köparen, som avgör vilka villkor som

ska  tas  med  i  det  skriftliga  köpeavtalet.  HD  konstaterade  i  fallet  att  endast  de

bestämmelser om arrendet som tas med i det skriftliga köpeavtalet kan anses vara en del

av ett skriftligt arrendeavtal, vilket framstår vara en nödvändig begränsning. Trots detta

framstår det som något underligt att ett avtal mellan två parter kan läggas till grund för

118 NJA 1971 s. 412.
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att  ett  avtal  ska  anses  ha  upprättats  även  med  en  tredje  part  som  inte  deltagit  i

avtalsprocessen. Att utreda denna fråga ordentligt på djupet är dock något som skulle

kräva alltför mycket utrymme för att rymmas inom ramen för denna uppsats.

En annan fråga som kan framstå som något problematisk är i vilken utsträckning

arrendatorn ska anses bunden av det som avtalas i köpeavtalet, eftersom det utformas av

köparen och säljaren utan att arrendatorn nödvändigtvis får något att säga till om. Det

framgår inte av fallet eftersom det som intagits i det skriftliga avtalet var sedan tidigare

avtalat muntligt mellan säljaren och arrendatorn och det som skrevs in i avtalet blev då

endast i lagens mening ett skriftligt förbehåll för arrendet som redan fanns. Av vanliga

avtalsrättsliga principer framstår det som att det enda rimliga är att arrendatorn inte är

bunden alls av vad som avtalas mellan köparen och säljaren, inte ens så att ett skriftligt

villkor om arrendet i köpekontraktet räknas som skriftligt arrende om inte arrendatorn

går med på det, eftersom det rör sig om två olika avtal mellan olika parter.

Rättsläget  som skapats  genom denna praxis  kan  sägas  vara  något  oklart,  men

avtalsfriheten tycks ändå vara tillräckligt stor för att parterna ska kunna styra sitt avtal

som de vill.

7.3 Garantier för rådighet

En garanti att ingen rådighetsinskränkning finns kan till exempel utformas på följande

sätt:

”Om  inget  annat  anges  i  detta  kontrakt  med  bilagor,  garanterar  säljaren  att

fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller

liknande, eller som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på

samma sätt som den används av säljaren i dag.”119 Identiskt utformade klausuler finns i

andra avtal så det rör sig sannolikt om en standardklausul.120

Själva garantin är alltså relativt enkelt utformad sett till sin ordalydelse. Det rör

sig om en skriftlig garanti varigenom säljaren har garanterat att ingen inskränkning i

rådigheten över fastigheten, endast med undantag av vad som eventuellt kan tas upp

skriftligen. Eftersom det rör sig om en uttrycklig garanti från säljaren får köparen redan

av detta ett starkt skydd. Dessutom kan klausulen tolkas i ljuset av JB 4:18 som stadgar

att  när  rådigheten  över  fastigheten  avviker  från  vad köparen  haft  skäl  att  förutsätta

aktualiseras reglerna om avdrag på köpeskilling och hävning som finns i JB 4:12. I och

119 Alingsås tingsrätt, mål nr T 1115-05, aktbilaga 2.
120 Se ex. Kristianstads tingsrätt mål nr T 2558-08, aktbilaga 2.
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med  klausulens  utformning  är  den  enda  rimliga  tolkningen  att  det  endast  vore

rådighetsinskränkningar  som  tas  med  i  köpehandlingen  som  köparen  har  skäl  att

förutsätta eftersom säljaren garanterat att så är fallet.

7.4 Krav på uppförande av byggnad

Som har påpekats tidigare har parterna i ett fastighetsköp stor frihet att själva utforma

avtalet.  I  vissa fall  avtalar  parterna  om att  byggnad ska  uppföras  på  fastigheten  av

köparen. Ett sådant avtalsvillkor kan utformas på detta sätt:

”Köparna skall inom två år från dagen för köpebrevets undertecknande bebygga

fastigheten med ett för eget permanent bruk avsett bostadshus. Köparna får inte utan

kommunens  medgivande  överlåta  fastigheten  innan  byggnadsskyldigheten  fullgjorts.

Denna skyldighet anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning.”121

Det rör sig alltså om en relativt enkelt utformad klausul. Köparna har två år på sig

att uppföra ett bostadshus ämnat för deras permanenta boende på fastigheten. Innan de

har  fullgjort  denna  skyldighet  kan  de  inte  utan  kommunens,  säljarens,  medgivande

överlåta  fastigheten  vidare  till  någon  annan  och  det  har  klargjorts  när

byggnadsskyldigheten  ska  anses  fullgjord,  när  bostadshuset  är  klart  för  inflyttning.

Avtalsvillkoret är alltså delvis utformat som en villkorad överlåtelsebegränsning, och

enligt JB 4:3 ska överlåtelsebegränsningar vara inskrivna i köpehandlingen för att vara

giltiga så i detta fall blir det villkoret fullt giltigt. Något mer oklart är hur man ska tolka

att köparna ”skall inom två år” bygga ett hus på fastigheten. Ordalydelsen har utformats

som ett tvång, köparna ska göra det, men ingenstans i denna klausul eller i någon av de

andra klausulerna i avtalet framgår det vad som ska ske om villkoret ej uppfylls. I övrigt

nämns  tidsgränsen  endast  i  samband  med  ett  villkor  om att  köparna  kan  få  skälig

förlängning av tiden om det försenas på grund av entreprenör eller  annat som de ej

kunnat kontrollera. Med tanke på att villkoret är utformat som ett krav ställt på köparna

kan ifrågasättas om det inte är tänkt att vara ett sådant villkor för köpets bestånd som

hanteras av JB 4:4. Det som talar för en sådan tolkning är att den angivna tidsgränsen

överensstämmer med lagen, det som talar emot är att avtalet ger möjlighet att förlänga

tidsgränsen bortom vad lagen medger samt att det inte ordagrant framgår att klausulen

är tänkt att ha en sådan funktion. Överlag framstår det alltså inte som att det rör sig om

ett sådant svävarvillkor. Om köparen då underlåter att fullgöra vad som åligger honom

måste alltså göras en vanlig avtalsrättslig bedömning för att komma fram till hur tvisten

121 Ystads tingsrätt mål nr T 1717-12, bevisning åberopad av svaranden.
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ska  lösas,  eftersom  det  inte  finns  någon  bestämmelse  i  speciallag  som  reglerar

situationen.

Överlag  framstår  det  som  positivt  att  parterna  har  möjlighet  att  reglera  vad

köparen ska bygga på fastigheten efter köpet. Det finns många olika situationer när det

är av stor vikt för säljaren att  fastigheten används för ett  visst ändamål,  exempelvis

situationen som det ovan redovisade avtalet hämtades från när en kommun hade sålt

billig mark med syfte att köparna skulle bosätta sig där. I sådana lägen vill den säljande

kommunen av uppenbara skäl att köparna också ska bygga sig ett bostadshus på marken

och  inget  annat.  Att  sådana  avtalsvillkor  godtagits  är  positivt  för  avtalsfriheten  vid

fastighetsköp.

7.5 Slutsats
Det framgår av den genomgång som har gjorts i detta kapitel att det finns många olika

sätt  som  parterna  vid  ett  fastighetsköp  kan  konstruera  sitt  avtal,  tack  vare  att

bestämmelserna i JB 4 kap. lämnar så stort utrymme för parterna att själva bestämma

vad för villkor som ska reglera deras affär. På ett allmänt plan framstår det alltså som att

avtalsfriheten  frodas  vid  fastighetsköp,  även  om  det  finns  vissa  mer  speciella

betänkligheter.
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8 Avslutande reflektioner

8.1 Inledning

I detta avslutande kapitel av uppsatsen ska presenteras och sammanfattas de slutsatser

som framkommit  i  den  tidigare  undersökningen och diskussionen.  Syftet  är  inte  att

upprepa alla argument som framförts i tidigare kapitel.

8.2 Lagen

Inledningsvis ska här redovisas hur själva lagtextens begränsningar av avtalsfriheten ser

ut och huruvida de framstår som skäliga, vilket diskuterades i kapitel 2.

Den mest  betydelsefulla  begränsningen av avtalsfriheten måste  nog sägas vara

formkravet som fastställs i JB 4:1. Genom kravet på att vissa angivna villkor måste tas

med i en skriftlig handling för att köpet ska bli giltigt begränsas möjligheten att på annat

sätt avtala om de villkoren. Denna centrala inskränkning av avtalsfriheten måste ändå

sägas  vara  acceptabel  då  det  annars  skulle  bli  mycket  svårt  att  hålla  ordning  i

fastighetsbeståndet  och  de  flesta  kan  antas  hålla  med  om  att  kaos  på

fastighetsmarknaden inte skulle vara positivt. I paragraf 4:2 fastslås att samma formkrav

ska gälla en ytterligare köpehandling,  köpebrev etc.,  vilket framstår som fullkomligt

logiskt eftersom det oftast är denna ytterligare köpehandling som ligger till grund för

inskrivning  och  andra  ageranden  mot  tredje  män.  Vissa  särskilt  betydelsefulla

villkorstyper ska enligt 4:3 tas med skriftligen i avtalet för att vara giltiga, och med

tanke på den stora betydelse dessa har för de inblandade parterna framstår det som en

rimlig begränsning med ett sådant tvång.

Utöver krav på skriftlig form begränsas avtalsfriheten i vissa speciella fall. Som

huvudregel får inte köpets fullbordan eller bestånd göras beroende av villkor under mer

än två års tid enligt JB 4:4. Att det behövs en tidsgräns bortom vilken fastighetsköpet

kan anses  vara säkert  framstår  som relativt  klart,  att  fastställa  en tidsgräns blir  mer

problematiskt men två år  kan ändå sägas vara rimligt.  Med tanke på att  köpebrev i

praktiken fungerar ungefär som ett kvitto på att betalning av köpeskillingen har skett

framstår bestämmelsen i  JB 4:5 som fullt  logisk och rimlig då den i  stort  sett  bara

fastslår detta. Att parterna tvingas ta med alla villkor som rör köpets fullbordan eller

bestånd även i köpebrevet för att de ska behålla sin giltighet, enligt JB 4:6, framstår

även det som rimligt med tanke på köpebrevets funktion.
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Begränsningarna i avtalsfriheten som följer av JB 4:7 framstår som nödvändiga

med tanke på behovet att undvika privat fastighetsbildning. Om det inte fanns krav på

att  vid  överlåtelse  av  viss  del  av  fastighet  måste  parterna  söka  förrättning  för  att

genomföra en sådan indelning så skulle det i praktiken innebära att privatpersoner med

giltig verkan kunde överlåta en viss fysisk del av en fastighet och därmed rent praktiskt

skapa  en  ny fastighet.  Detta  skulle  troligtvis  orsaka  oreda  i  fastighetsbeståndet  och

denna inskränkning i avtalsfriheten är alltså berättigad.

Paragraferna  4:10  och framåt  är  dispositiva,  med undantag  för  4:19  d  som är

tvingande för näringsidkare. Därmed är avtalsfriheten tillfredsställande stor vad gäller

dessa paragrafer.

I och med att fastighetsköp sker genom avtal blir även avtalslagen relevant i vissa

delar.  Av  1  §  3  st  AvtL  framgår  att  formkrav  i  speciallag  har  företräde  framför

avtalslagens bestämmelser om slutande av avtal, och därmed blir större delen av första

kapitlet inte tillämplig vid fastighetsköp på grund av formkravet. Vid fastighetsköp med

fullmakt måste fullmakten vara skriftlig, enligt 27 § 2 st. AvtL, vilket framstår som ett

rimligt krav med tanke på fastigheters särskilda betydelse som egendom.

Alla de sedvanliga sätten att angripa ett avtal på som återfinns i andra kapitlet kan

rent tekniskt bli relevanta vid fastighetsköp, till exempel om avtalet tillkommit på grund

av tvång eller ocker. Detta framstår som fullt rimligt. Vad gäller möjligheten som ges i §

36 för domstolen att efter klagan från part gå in i avtalet och fastställa andra villkor när

avtalets konsekvenser kan framstå som oskäliga är det mer problematiskt. Just det att

alla villkor i ett avtal i viss mån är sammanlänkade gör det vanskligt när domstolar kan

gå in och ändra på bara ett visst villkor på sätt som någon part kanske inte alls känner är

acceptabla. Med hänsyn till avtalsfriheten framstår det inte som helt optimalt men rent

praktiskt kanske en sådan möjlighet måste finnas för en effektiv rättstillämpning.

Överlag  framstår  det  som  att  avtalsfriheten  respekteras  av  lagtexten  på  ett

tillfredsställande sätt, avtalande parter får gott om utrymme att forma sina avtal som de

själva vill.

8.3 Avtalsanalysen
8.3.1 Inledning

I  detta  avsnitt  ska  presenteras  det  som  framkom  vid  undersökningen  av  och

diskussionen angående de olika avtalen. De olika typerna av avtalsvillkor kommer att

gås igenom i samma ordning som de presenterades tidigare i uppsatsen.
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8.3.2 Friskrivningsklausuler

Det  främsta  kravet  för  att  en  friskrivningsklausul  ska  vara  giltig  är  tydlighet.  Om

säljaren vill friskriva sig från ansvar för någon särskild egenskap hos fastigheten så ska

det tydligt framgå av klausulen exakt vilken del av fastigheten som säljaren inte tar

ansvar  för.  Detta  krav  på  tydlighet  uppfylls  inte  av  att  ange  att  fastigheten  säljs  i

befintligt skick då detta inte egentligen anger vilken egenskap hos fastigheten säljaren

inte  vill  hållas  ansvarig  för.  I  diskussionen  angående  friskrivningsklausuler

konstaterades att detta framstår som ett rimligt krav. För att skydda köparen framstår det

som nödvändigt att köparen faktiskt får klart för sig att säljaren inte ska hållas ansvarig

för den egenskap som klausulen berör, och köparen får då ta ställning till detta. Rimliga

reaktioner från köparens sida kan då vara att undersöka den egenskapen noggrannare än

vanligt för att få reda på varför säljaren inte vill  hållas ansvarig, eller att begära att

köpeskillingen ska sänkas för att kompensera den ökade risken.

I diskussionen konstaterades att denna begränsning av avtalsfriheten framstår som

fullt acceptabel då det antagligen skulle leda till större osäkerhet vid fastighetsköp om

kravet på tydlighet för en giltig egenskapsfriskrivning skulle sänkas. Om det inte fanns

ett  krav  på  att  det  ska  framgå  av  friskrivningsklausulen  vilken  egenskap  som

friskrivningen berör, om det skulle räcka med att ange befintligt skick eller liknande,

skulle det göra det mycket svårare för köparen att ta ställning till klausulens innebörd.

Många av de avtal som undersöktes har angivit att fastigheten säljs i befintligt skick så

det framstår inte som att det är ovanligt att detta skrivs in i köpehandlingen. Om då detta

skulle vara en giltig egenskapsfriskrivning skulle den gälla hela fastigheten,  säljaren

skulle inte kunna hållas ansvarig för någonting. Visserligen kunde då köparen begära en

stor nedsättning av köpeskillingen för att kompensera denna stora ökning av risken, men

det kan antas att säljaren i de flesta fall inte skulle vilja gå med på en tillräckligt stor

nedsättning  av  köpeskillingen.  Eftersom friskrivningen  i  praktiken  skulle  vara  total

skulle den nödvändiga sänkningen vara stor. Att då låta ett villkor om att fastigheten

säljs i befintligt skick utgöra en giltig egenskapsfriskrivning skulle troligtvis bara leda

till onödiga problem, särskilt med tanke på att det av de undersökta avtalen framstår

som att det är vanligt att ett sådant villkor skrivs in nästan som en standardklausul.

Kravet på tydlighet gäller även för att en påföljdsfriskrivning ska vara giltig. Då

ska det tydligt framgå att säljaren friskriver sig från ansvar, att köparen inte kan göra

någon påföljd gällande. Det framstår som rimligt att detta krav på tydlighet ska anses
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uppnått  först  när  det  kan förstås även av någon som inte  är juridiskt  bevandrad att

säljaren friskriver sig från ansvar. För att uppnå det kravet räcker det egentligen med att

det ordagrant står i avtalet att säljaren friskriver sig från ansvar. Det torde vara tydligt

även för någon som inte har några beaktansvärda kunskaper om juridik vad som menas

med att friskriva sig från ansvar. Alltså framstår kravet på att friskrivningen tydligt ska

framgå  som en  fullt  rimlig  begränsning  av  avtalsfriheten.  Eftersom formkravet  inte

gäller för friskrivningsklausuler är det inte heller helt uteslutet att även en mer otydligt

utformad friskrivningsklausul kan få giltighet av detta skäl, om det går att visa att båda

parterna var överens om och införstådda med vad klausulen innebär på grund av vad

som förekommit vid avtalsförhandlingarna.

Vad gäller frågan om en klausul som fastställer att fastigheten säljs i befintligt

skick  kan  utgöra  en  påföljdsfriskrivning  framstår  detta  inte  som  rimligt.  Det  kan

argumenteras för att om fastigheten säljs i befintligt skick så godtar köparen det skick

den är i vid köpetillfället och ska därför inte kunna göra några påföljder gällande mot

säljaren. Motargument är dels detsamma som nämndes tidigare i detta avsnitt gällande

egenskapsfriskrivning; vid studien av avtalen har det framstått som att villkor om att

fastigheten säljs i befintligt skick brukar tas med nästan som en standardklausul. Att då

plötsligt tillmäta dem så stor effekt skulle kunna orsaka stora problem i den praktiska

rättstillämpningen. Sedan framstår även kravet på tydlighet som rimligt och det kan

starkt  ifrågasättas  om de flesta  skulle  anse  att  befintligt  skick  ensamt  säger  särskilt

mycket alls om vad säljaren hålls ansvarig för.

En friskrivning är också i regel giltig mot anspråk grundade på dolda fel, så länge

de täcks av vad säljaren enligt avtalet friskriver sig från. Det finns dock undantag från

denna huvudregel och det är när säljaren har haft vetskap om problemet och hur viktigt

det är för köparen och att säljaren då har utnyttjat köparens okunskap för att vilseleda

köparen.  Då  kan  friskrivningsklausulen  ändå  bli  ogiltig.  Det  borde  även  krävas  att

säljaren ska ha tjänat på vilseledandet för att det ska kunna läggas till  grund för att

friskrivningsklausulen ska bli ogiltig. Om köparen inte är medveten om det dolda felet

och därför tror sig göra en riktigt bra affär borde inte det drabba säljaren efter köpet så

länge köpeskillingen är rimligt i förhållande till fastighetens värde med det dolda felet

beaktat. Dessutom kan sägas att en köparens undersökningsplikt i sådana fall kommer

att vara utökad eftersom fastigheten då erbjuds till ett lägre pris än den skulle framstå

vara värd. Detta undantag har alltså effekten av att det hindrar säljare från att vilseleda

köpare och med hjälp av friskrivningsklausuler komma undan med det, vilket måste
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anses vara positivt.

En  annan  konstruktion  för  friskrivning  som  fanns  i  ett  av  de  avtal  som

undersöktes var en form av avtalad preskriptionstid. Parterna avtalade att efter en viss

tid förföll köparens rätt att göra några påföljder gällande mot säljaren. Eftersom det är

möjligt att helt och hållet avtala bort möjligheten för köparen att rikta krav mot säljaren

efter köpets genomförande skulle det framstå som ologiskt om det inte var tillåtet för

parterna att giltigt avtala om en mer begränsad form av påföljdsfriskrivning som ger

köparen en viss tid att göra påföljder gällande. Samma effekt kan också uppnås genom

att parterna avtalar om vid vilken tidpunkt som friskrivningen ska bli gällande om inte

köparen innan dessa har velat frånträda köpet, vilket var en konstruktion som även den

återfanns i ett av avtalen. Det framstår inte som att det finns några starka skäl att inte

låta en sådan avtalad giltighetstidpunkt för friskrivningen vara giltig.

Slutsatsen  av  denna undersökning av  friskrivningsklausuler  är  att  parterna  vid

avtalet har en stor frihet att utforma denna typ av villkor. De begränsningar som finns

framstår som rimliga för att förhindra att friskrivningar missbrukas för att uppnå syften

som inte bör få rättsordningens skydd. Avtalsfriheten framstår alltså som lagom stor vad

gäller friskrivningsklausuler.

8.3.3 Överlåtelse av hyresrätt i samband med fastighetsköp

Att med giltig verkan överlåta en bostadshyresrätt till säljaren av en fastighet genom

köpehandlingen är fullt möjligt om hyresnämnden godkänner det, vilket framgår av JB

12:35.  Det  som blir  problematiskt  är  JB  12:65,  som förbjuder  och  ogiltigförklarar

avtalsvillkor där särskild ersättning ges för en sådan överlåtelse, och hur denna paragraf

samspelar med vad som måste sägas vara en vanlig avtalsprocess vid fastighetsköp. I

praxis angående byte av hyresrätt vid köp av bostadsrätt konstaterades att det ändå är

tillåtet att kräva en rimlig nedsättning av köpeskillingen. Det framstår som rimligt att

samma skulle gälla även vid fastighetsköp men det lämnas ändå en betydande oklarhet i

rättsläget. Med tanke på att JB 12:65 ändå i första hand är en straffparagraf, den som

bryter mot bestämmelsen kan drabbas av brottspåföljder, så framstår det som att det

finns  ett  behov  av  större  klarhet.  Det  framstår  som relativt  svårt  för  parter  att  vid

avtalsprocessen bedöma exakt hur stor nedsättning av köpeskillingen som kan sägas

vara rimlig att kräva. Samtidigt konstaterades i diskussionen att det inte framstår som

önskvärt att lämna helt öppet för denna typ av avtalsvillkor då det framstår som att de

negativa effekterna av att göra detta skulle överväga de positiva. Till exempel nämns i
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förarbetena till lagen att ett av syftena med att förbjuda särskild ersättning var att hindra

svarthandel  med lägenheter,  och det  framstår  ändå  som att  det  finns  en  risk för  att

sådana förfaranden skulle öka om det lämnades alltför öppet för sådana avtalsvillkor vid

fastighetsköp.

Angående denna typ av avtalsvillkor framstår det som att avtalsfriheten är rimligt

beaktad,  så  länge  den  praxis  som  gäller  köp  av  bostadsrätt  även  appliceras  vid

fastighetsköp. Parterna ges en möjlighet att med giltig verkan komma överens om denna

typ av villkor och även nedsätta köpeskillingen för att kompensera köparen för detta i

rimlig mån. Det som egentligen framstår behövas är mer tydlighet i hur långt parterna

får sträcka sig utan att det räknas som den sorts särskild ersättning som är ogiltig och

olaglig enligt JB 12:65.

8.3.4 Köp av del av fastighet

Det främsta kravet som ställs på ett avtal för att ett köp av en bestämd fysisk del av en

fastighet ska vara giltig är att det ska framgå av avtalet att köpet avser just en del av

fastigheten. Vid undersökningen av avtalet i detta kapitel framstår det som att det är

relativt  enkelt  att  uppnå detta  genom att  skriva i  avtalet  att  det endast är  en del av

fastigheten som säljs, och extra tydligt blir det om en kartskiss bifogas. Det som kan

orsaka  problem  är  det  faktum  att  ett  sådant  köp  enligt  JB  4:7  förfaller  om  inte

fastighetsbildning söks inom en viss tid,  så det rör sig egentligen om ett  villkor för

köpets fullbordande. Sådana villkor måste enligt  JB 4:6 skrivas in även i  sekundära

köpehandlingar, köpebrev e.d., för att bibehålla sin giltighet vilket blev ett problem i

fallet avtalet hämtades ifrån. Möjligen kan Högsta domstolen komma fram till något

annat när de prövar fallet, men denna prövning har än så länge inte skett. Detta är dock

inte  något  särskilt  som gäller  bara  denna  typ  av  avtalsvillkor  så  det  framstår  som

naturligt att det är så även vad gäller köp av del av fastighet.

Att det i lagen ställs krav på att parterna måste ansöka om fastighetsbildning i

enlighet med vad som avtalats är tekniskt sett en begränsning av avtalsfriheten. Det

hindrar parter från att helt fritt avtala om att en del av fastigheten ska byta ägare. Dock

så framstår det som en mycket rimlig begränsning, snarast en nödvändig sådan, för att

uppfylla det allmänna behovet av ordning i fastighetsbeståndet. Utan denna begränsning

skulle  det  inte  vara  osannolikt  att  det  skulle  blir  vanligare  med  så  kallade  privata

fastighetsbildningar,  att  privatpersoner  de  facto  skapar  nya  fastigheter.  Det  framstår

alltså som att den begränsning som finns gällande denna typ av avtalsvillkor är fullt
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rimlig.

8.3.5 Hembudsklausuler

Vid  diskussionen  angående  hembudsklausuler  konstaterades  att  det  tycks  finnas  en

konsensus  i  doktrin  att  sådana klausuler  skulle  utgöra  en  form av förköpsavtal  och

därför inte är giltiga. Detta har även fastslagits av Högsta domstolen i ett flertal fall.

Därför måste konstateras att det i nuläget knappast kan anses som att hembudsklausuler

med giltig verkan kan avtalas vid fastighetsköp, inte om rättsläget kvarstår oförändrat.

Sedan  fördes  en  diskussion  angående  om  det  framstår  som  rimligt  att

hembudsklausuler inte giltigt kan avtalas. Där anfördes att det i flera andra fall rörande

fastigheter går att skapa en fullt giltig hembudsplikt. Till exempel går det att i gåvoavtal

ta med giltiga hembudsklausuler, och därför undersöktes ett flertal olika gåvoavtal som

varit  föremål  för  prövning  i  domstol  i  det  kapitlet.  Ett  flertal  intressanta  argument

framkom  i  dessa  domstolsfall,  till  exempel  så  jämförde  Högsta  domstolen  den  i

gåvobrevet avtalade hembudsplikten med en avtalad överlåtelsebegränsning snarare än

ett  förköpsavtal.  Det  fastslogs  att  det  går  att  giltigt  avtala  om  total

överlåtelsebegränsning och därför är det mest logiskt att även tillåta en mera begränsad

form av överlåtelsebegränsning. Den diskussion som följde detta i uppsatsen rörde om

detta borde kunna appliceras även vid köp av fastighet, och då konstaterades att det

framstod som rimligt att göra så då det i båda fallen rör sig om en överlåtelse av en

fastighet.  Det  konstaterades  att  det  tycks  vara  mer  logiskt  att  behandla

hembudsklausuler som en form av överlåtelsebegränsning även vid fastighetsköp istället

för att se det som en form av förköpsavtal. Detta på grund av att effekten av ett hembud

mera liknar en överlåtelsebegränsning, köparen hindras från att sälja fastigheten fritt,

snarare än att framstå som ett förköpsavtal.

Slutsatsen  som alltså  nåddes  var  att  det  kan  ifrågasättas  om det  är  rimligt  att

hembudsklausuler ska anses vara ogiltiga vid fastighetsköp men att det på grund av nu

rådande  praxis  inte  kan  sägas  vara  fallet  att  de  redan  är  giltiga.  Vad  gäller

hembudsklausuler är det alltså inte helt tillfredsställande med avtalsfrihetens räckvidd.

8.3.6 Vissa andra avtalstyper

I detta kapitel av uppsatsen presenterades ett axplock av andra sorters avtalsvillkor.

Den första typen av avtalsvillkor som behandlades var arrende. Det konstaterades

att säljare har en generell skyldighet att informera köpare om arrendet för att detta ska
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fortleva  utan  problem.  Det  som  konstaterades  vara  problematiskt  ur  ett

avtalsfrihetsperspektiv var att det i rättspraxis har konstaterats att en i köpehandlingen

inskriven klausul  om att  arrendet  existerar  kan läggas  till  grund för att  ett  skriftligt

arrende ska anses ha uppstått, även om inget faktiskt skriftligt arrendeavtal skapats. Ett

sådant  rättsläge  konstaterades  vara  problematiskt  men  en  djupare  undersökning  av

ämnet företogs ej då det skulle bli alltför omfattande för att rymmas inom ramen för

denna uppsats.

Den  andra  sortens  avtalsvillkor  som  diskuterades  var  garanti  om  att  inga

rådighetsinskränkningar finns. Det framstod då inte finnas några särskilda problem med

denna typ av avtalsvillkor. Likt andra sorters garantier fastslår denna typ av villkor hur

stort ansvar säljaren har enligt avtalet.

Den sista typen av villkor som togs upp var villkor om att köparen måste uppföra

en byggnad på fastigheten inom viss tid. Ingenting hittades som talade emot att en sådan

klausul  ska  vara  giltig.  Däremot  diskuterades  i  detta  avsnitt  hur  den  undersökta

avtalsklausulen borde klassificeras då den utformats något oklart. Det konstaterades att

det rimligaste framstod vara att inte se den som en sådan klausul för köpets fullbordande

eller bestånd som täcks av JB 4:4 då det inte framgick av avtalet. Om alltså köparen

skulle välja att inte uppfylla sina förpliktelser skulle det bli en allmän avtalsrättslig fråga

hur detta skulle påverka avtalets giltighet.

Slutsatsen i detta kapitel var alltså att det finns många olika typer av avtalsvillkor

som med giltig verkan kan tas med i ett avtal om fastighetsköp.

8.4 Avslutning
Det  kan  konstateras  att  det  finns  flera  olika  begränsningar  av  avtalsfriheten  vid

fastighetsköp som framstår som problematiska och värda att diskutera. Exakt hur långt

friskrivningsklausuler sträcker sig och hur de kan bli ogiltiga. Hur parterna kan agera

när de vill ta med ett byte av en hyresrätt som en del av sitt köpeavtal, utan att behöva

riskera påföljder och att köpet blir ogiltigt. Exakt vad som krävs av avtalshandlingen för

att  en  viss  del  av  fastigheten  giltigt  ska  kunna  säljas.  Hur  hembudsklausuler  ska

klassificeras och om de borde vara giltiga. I vissa fall i diskussionen kring dessa typer

av avtalsvillkor framstod det faktiskt som att begränsningen av avtalsfriheten inte var

helt rimlig.

Överlag framstår  det  ändå som att  friheten att  fritt  avtala  vid fastighetsköp är

tillfredsställande stor. De lagar som reglerar fastighetsköp gör det på ett rimligt sätt, de
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begränsningar som stadgas framstår vara motiverade av sådan hänsyn som borde tillåtas

inskränka friheter. Vid undersökningen av de olika avtalen och diskussionen angående

de  frågor  som  då  uppstod  framstår  det  ändå  som  att  avtalsfriheten  är  stor  vid

fastighetsköp, även om det i vissa fall går att ifrågasätta rimligheten i de inskränkningar

som finns. Det axplock av villkorstyper som togs med i kapitel 7 var tänkta att i någon

mån ytterligare demonstrera att parterna ändå har en mycket långtgående frihet att själva

utforma olika  klausuler  i  sitt  avtal.  Ett  ännu tydligare  exempel  på  att  avtalsfriheten

faktiskt är ordentligt beaktad är kanske ändå det som inte togs med i denna uppsats. Fler

avtal undersöktes under författandet än vad som sedan togs med i diskussionen i själva

uppsatsen, och i de flesta fall fanns inte så mycket att kommentera. Visserligen är det

ändå ett litet antal avtal som undersökts men baserat på dem framstår det som att i de

flesta fall blir det inga problem med avtalsfriheten, ofta verkar det som parterna utan

särskilt stora problem kan uppnå det de vill uppnå med avtalet. Det måste även beaktas

att de avtal som undersöktes under författandet av denna uppsats faktiskt lämnats in som

bevisning i olika tvister. Trots att de flesta av tvisterna inte rörde själva avtalet som

lämnades som bevisning kan det ändå antas att det är en större risk för att de avtal som

hittas vid en sådan sökning innehåller problematiska villkor än vad som är normalt vid

fastighetsköp.  Ändå framstår  det  som att  det  oftast  inte  blir  några  problem med att

parterna  inte  giltigt  kan  avtala  om  det  de  önskar,  så  det  kan  säkerligen  antas  att

detsamma gäller för avtal som inte blir bevisning i en tvist.

Med  hänsyn  till  de  behov  som kommer  till  uttryck  i  de  praktiska  avtal  som

undersökts  kan  alltså  konstateras  att  i  de  flesta  fall  räcker  avtalsfriheten  till  för  att

parterna ska kunna giltigt avtala om det de önskar, och när denna frihet inskränks så

framstår det oftast vara av helt godtagbara skäl.

64



Källförteckning

Offentligt tryck

• Proposition 1970:20 med förslag till Jordabalk.

• Proposition 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m.

• Proposition 2003/04:45, Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande.

Litteratur

• Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context, Sweet & Maxwell, 6:e upplagan,

2012.

• Folke Grauers, Fastighetsköp, Studentlitteratur AB, 20:e upplagan, 2012.

• Jan  Hellner,  Richard  Hager  &  Annina  Persson,  Speciell  avtalsrätt  II:

kontraktsrätt, Norstedts Juridik, 6:e upplagan, 2015.

• Anders  Victorin  &  Richard  Hager,  Allmän  fastighetsrätt,  Iustus  förlag,  7:e

upplagan, 2015.

• Peter Westerlind, Kommentar till jordabalken. Kap 1-5, Norstedts, 1971.

• Praktisk  fastighetsjuridik  –  handbok  vid  överlåtelse  av  bostäder,

Mäklarsamfundet, 2:a upplagan, 2005.

• Bert Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland, Iusté AB, 2014.

• Björn Lundén,  Fastighetsjuridik: praktisk handbok, Björn Lundén Information,

4:e upplagan, 2013.

• Richard Hager, Allmänna fastighetsrätten: en introduktion, Norstedts Juridik, 4:e

upplagan, 2014.

Artiklar

• SvJT 2013 s. 686, Richard Hager, Jordägandets frihet och jordabalken.

Avtal som undersökts

• Haparanda Tingsrätt mål T 222-14 aktbilaga 30.

• Halmstads Tingsrätt mål T 1429-13, aktbilaga 2.

• Göta Hovrätts mål Ö 3449-11 och Ö 3450-11, aktbilaga 8.

• Uppsala tingsrätt mål T 5719-08, aktbilaga 3.

• Attunda tingsrätt mål T 4218-15, aktbilaga 3.

65



• Attunda tingsrätt mål T 6374-13, aktbilaga 2-7.

• Halmstads tingsrätt mål T 1429-13, aktbilaga 2.

• Haparanda tingsrätt T 222-14, aktbilaga 3 & 30.

• Malmö tingsrätt mål T 8113-07, aktbilaga 2.

• Ystads  tingsrätt  mål  T  1717-12,  köpekontrakt  åberopat  som  bevisning  av

svaranden Trelleborgs kommun gentemot kärandena J. och K. Pettersson.

• Alingsås tingsrätt mål 1115-05, aktbilaga 2.

• Eskilstuna tingsrätt mål 2519-13, aktbilaga 3.

• Södra Roslags tingsrätt mål 206-77, aktbilaga 28.

• Stockholms tingsrätt mål T 913-12, aktbilaga 2.

• Varbergs tingsrätt mål T 1288-08, aktbilaga 2.

• Varbergs tingsrätt mål T 2469-09, aktbilaga 2.

• Kristianstad tingsrätt mål T 2558-08, aktbilaga 2.

• Uddevalla tingsrätt mål T 763-12, aktbilaga 2-5.

• Hyresnämnden i Stockholm ärende nr 10954-14, aktbilaga 2.

Rättsfallsregister

Högsta domstolen

• NJA 1971 s. 412.

• NJA 1971 s. 516.

• NJA 1980 s. 398.

• NJA 1981 s. 400.

• NJA 1981 s. 894.

• NJA 1981 s. 897.

• NJA 1982 s. 691.

• NJA 1983 s. 865.

• NJA 1984 s. 482.

• NJA 1990 s. 412.

• NJA 1993 s. 468.

• NJA 1994 s. 69.

• NJA 1994 s. 85.

• NJA 2010 s. 390.

• NJA 2012 s. 1095.

• PT T 1834/15.

66



Hovrätten

• RH 1995:1.

• RH 2001:53.

• RH 2004:5.

• RH 2005:22.

• HovR T 3057-10.

Orefererade mål från hovrätten

• Svea hovrätt, mål ÖH 8194-15.

• Göta Hovrätts mål Ö 3449-11.

• Göta Hovrätts mål Ö 3450-11.

Tingsrätten

•  Haparanda Tingsrätt mål nummer T 222-14.

• Varbergs tingsrätt mål nummer T 1288-08.

• Se ex. Halmstads Tingsrätt mål nr. T 1429-13.

• Stockholms tingsrätt mål T 12 157.99:7.

• Södra Roslags tingsrätt, mål T 266-77.

Hyresnämnden

• Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2015-09-01, ärende nr 10954-14.

67


	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Syfte
	1.3 Metod och avgränsning
	1.4 Disposition

	2 Grundläggande om fastighetsköp
	2.1 Allmänt
	2.2 Lagbestämmelser
	2.2.1 Innebörden av ”fastighet”
	2.2.2 Jordabalkens 4:e kapitel
	2.2.3 Avtalslagen
	2.2.4 Sammanfattning

	2.3 Avtalstolkning

	3 Friskrivningsklausuler
	3.1 Inledning
	3.2 KLM Fastigheter AB:s konkurs
	3.3 Bostadsrättsföreningen Freja 34
	3.4 Tjusta gård
	3.5 Särskilt avtal om giltighetstidpunkt
	3.6 Slutsats

	4 Överlåtelse av hyresrätt vid fastighetsköp
	4.1 Inledning
	4.2 Bakgrund
	4.3 Avtalet
	4.4 Det oklara rättsläget
	4.4.1 Inledning
	4.4.2 För avtalsfrihet
	4.4.3 För ordning
	4.4.4 Slutsats


	5 Köp av del av fastighet
	5.1 Inledning
	5.2 Bakgrund
	5.3 Avtalet

	6 Hembudsklausuler
	6.1 Inledning
	6.2 Är hembudsklausuler tillåtna?
	6.2.1 Avtal i rättspraxis
	6.2.2 Formkravet
	6.2.3 Slutsats

	6.3 Borde hembudsklausuler tillåtas?
	6.3.1 Förarbetenas argument
	6.3.2 Definitionen av en hembudsklausul
	6.3.3 Slutsats


	7 Vissa andra typer av avtalsklausuler
	7.1 Inledning
	7.2 Arrende
	7.3 Garantier för rådighet
	7.4 Krav på uppförande av byggnad
	7.5 Slutsats

	8 Avslutande reflektioner
	8.1 Inledning
	8.2 Lagen
	8.3 Avtalsanalysen
	8.3.1 Inledning
	8.3.2 Friskrivningsklausuler
	8.3.3 Överlåtelse av hyresrätt i samband med fastighetsköp
	8.3.4 Köp av del av fastighet
	8.3.5 Hembudsklausuler
	8.3.6 Vissa andra avtalstyper

	8.4 Avslutning

	Källförteckning

