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9.00–9.10 Välkomsthälsning 

9.10–10.00 Ulf Jensen  

 Kommuners ogiltiga friskrivningar vid fastighetsförsäljning till konsumenter 
och alternativ till friskrivningar. 4 kap 19 d § jordabalken innebär att kommuner 
inte kan friskriva sig från fel när de säljer till konsumenter, men i praktiken 
används friskrivningar flitigt. Finns det bättre alternativ? 

10.00–10.20 Paus med kaffe 

10.20–11.00 Malin Sjöstrand 

 Kan belastningar på en fastighet som grundas på regler utanför 
jordabalken vara köprättsliga fel? Och hur hanteras undersökningsplikten i 
sådana fall? 

11.00–12.00 Göran Lambertz 

 Fasadkonstruktioner som missbedömts – fel i fastighet? HD har tidigare 
slagit fast att bristfälliga fasadkonstruktioner kan vara entreprenadrättsliga fel, 
men i T 6237-14 (där Göran Lambertz var referent) gällde frågan om de kan vara 
köprättsliga fel. HD fann att en fastighet med denna egenskap inte avvek från vad 
köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet:  

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.00 Christina Ramberg 

 Formkravet vid fastighetsköp. Högsta domstolen har på senare tid intagit en 
löslig inställning till lagstadgade formkrav men samtidigt utvisat en strängare 
attityd till bundenhet vid avtal (i kombination med en generös syn på ansvar för 
culpa in contrahendo) 

14.00–14.40 Ola Svensson 

 En jämförelse av reglerna om köp av en bostadsrätt med reglerna om köp 
av en fastighet, exempelvis när det bland annat gäller formkrav och 
felbedömning. Kan det finnas anledning att tolka köplagens bestämmelser på ett 
avvikande sätt just när det är fråga om köp av en bostadrätt? 

14.40–15.00 Paus 

15.00–15.55 Assur Badur 

 Fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv: Avtal, kontroller och 
friskrivningar 

15.55–16.00 Seminariedagen avslutas 
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