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VÄLKOMNA!

Denna presentation enbart ämnad för deltagare på 
HSB styrelsekonferens i Hyllie den 16 November 2019
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Bakgrund till försäkring för fel i bostadsrätt   
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Fastighetsmäklare i Sverige uttryckte önskemål om försäkring för fel i bostadsrätt i 
början av 2012.

Priserna för bostadsrätter steg och blev en liknande privat investering som en 
fastighet. Det säljs ca 9500 lägenheter i snitt i Malmö per år och priserna har gått 
upp med 59% sedan 2012.

Man ville från fastighetsmäklares håll i hela Sverige ge möjligheter till säljarna att 
få en så effektiv och problemfri försäljning som möjligt.

Marknaden önskade ge hjälp vid skada till säljare och köpare att utreda ansvaret.

Juridiskt ombud anlitas i större grad och här utgör försäkringen ett alternativ som 
oftast är billigare och snabbare för säljare och köpare.

WTW tog fram den första försäkringen för Bostadsrätt i Sverige. HSB är den första 
organisationen som i samarbete med oss  och Gjensidige erbjuder försäkringen till 
sina medlemmar för att skapa ett mervärde för dem. Dolda felförsäkringar för 
fastighet har funnits sedan 1999 och nu tecknas det i stort sett vid de flesta 
försäljningarna. WTW tror detsamma kommer ske med bostadsrätter.
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Behöver medlemmarna en försäkring för fel i sin bostadsrätt när 
de säljer?

Man känner osäkerhet och oro för kända tillstånd i det vardagliga livet. Vid försäljning 
av våra hem handlar det om okända tillstånd i form av fel i bostadsrätten.

Som säljare har man ansvar i två år för fel som upptäcks efter att den nya ägaren flyttat 
in enligt köplagen.
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Ett fel som inte kunnat upptäckas vid noggrann 
undersökning och som köparen inte kunnat räkna med 
kan uppdagas.

Försäkringsbolaget tar hand om kravet som riktas mot 
säljaren, utreder kravet samt betalar eventuella 
tvistekostnader.

Är kravet som riktas mot säljaren sedan att anse som 
ett fel lämnar försäkringsbolaget ersättning till köparen.
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Hur ser processen ut vid skada?
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Hur kan ni som styrelse nå ut till era medlemmar med information om 
försäkringen och hur kan vi hjälpa er? 

Efter att medlemmen flyttat kontaktar köparen sin säljare och reklamerar för fel 
i bostadsrätten.

Då försäkring finns tar Försäkringsbolaget emot skadeanmälan från säljaren 
eller från köpare med fullmakt. Efter att skadeanmälan registreras sker 
kommunikationen i första hand mellan köparen och skadehandläggaren. Man 
utreder om felet är säljarens ansvar och om det i så fall skall ersättas genom 
försäkringen.

Då försäkring inte finns blir ni som förening inblandade i större utsträckning, 
säljaren måste hantera reklamationen själv och ofta med hjälp av juridiskt 
ombud.

Skadereglerare på försäkringsbolaget Gjensidige utreder om felet är 
ersättningsbart. Efter att beslut tagits meddelas kunderna och i de fall skadan 
godkänts betalar försäkringsbolaget, Gjensidige ut ersättning till köparen.
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Dags att flytta!
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Skadeexempel: Fukt i uterum

Köparen reklamerar att det förekommer fukt i det inglasade uterummets väggar och tak.    
Det ekonomiska anspråket uppgår till 95 000 kr.

Lägenheten är såld av ett dödsbo. Köpeskilling uppgick till 7 000 000 kr. Försäkring 
UPPDAGA BORÄTT.

Lägenheten är undersökt av köpare själv, det har inte förekommit några synliga 
avvikelser i uterummet. Uterummet var ca 10 år vid köpet.

Av bilaga till köpehandlingen framgår att säljaren låtit måla ytskikten i uterummet samt 
utfört en översyn av inglasningen utvändigt strax innan försäljningen. Kopia på faktura 
har bifogats. Det noteras på fakturan att företaget inte lämnar någon garanti på utfört 
måleriarbete till följd av att det kan förekomma fukt i underliggande konstruktion.

I den skadebeskrivning som köparen låtit utföra har man konstaterat att det förekommer
fukt i delar av vägg åt väster samt i angränsande takvinkel. 

Vad vet vi?
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Har lägenheten avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
Nej, det fanns information i bilaga till köpehandling som visade på att det fanns risk för 
fukt i konstruktionen.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart/förväntat?
Ja, mot bakgrund av vad som var känt vid köpet har köparen haft att förvänta att 
uterummet kan ha problem med fukt. 

Summering: 
Vi gjorde bedömningen att säljaren inte har något felansvar och köparen har därmed 
inte rätt till någon ersättning ur försäkringen.                               

Sammanfattning
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Skadeexempel 2: Fuktskada i badrum

Köparen reklamerar att kakelplatta spruckit i anslutning till blandare i dusch. Det 
ekonomiska anspråket uppgår 95 000 kr för åtgärd.

Köpeskilling uppgick till 2 500 000 kr. Försäkring UPPDAGA BORÄTT.

Lägenheten är undersökt av köpare tillsammans med ”byggkunnig” släkting, man har inte 
noterat några synliga avvikelser i badrummet. Badrummet var ca 12 år vid köpet. 

Det framgår av objektsbeskrivningen att badrummet är renoverat av behörig fackman.

I den skadebeskrivning som köparen låtit utföra framgår att det förekommer bristfälligt 
tätskikt i anslutning till infästning till blandaren. Fukt har trängt in i bakomliggande 
konstruktion, materialet har svällt och kakelplattan spruckit. Det finns tecken på mer 
omfattande fuktskador efter att man gjort förstörande ingrepp i konstruktionen.

Vad vet vi?
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Sammanfattning

Har lägenheten avvikit från vad köparna haft fog att förutsätta?
Ja, detta fall var kan vi inte se att köparen haft anledning att misstänka avvikelser eller 
brister i badrummet.

Har det reklamerade felet varit upptäckbart/förväntat?
Nej, mot bakgrund av det som framgår av köpehandlingar samt att inga tecken på 
skada fanns vid köptillfället.

Summering: 
Vi har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att säljaren har ett felansvar och 
köparen har därmed även rätt till ersättning ur försäkringen. I detta fall har det varit 
nödvändigt i samband med åtgärd att förnya yt och tätskikt i hela badrummet. 

Vi har ersatt totalt 60 000 kr ur försäkringen, i beloppet har vi tagit hänsyn till den 
åldersmässiga standardförbättring åtgärden innebär.                             
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Vårt team
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Säljservice
Säljservice ger service till fastighetsmäklare, besiktningsmän,
säljare och köpare och är bemannat varje arbetspliktig vardag
mellan kl. 09 - 17, sommartid 09 – 16

saljservice@willis.com eller 08-5463 5990, Jacob Norlander.

Sales Associates
Marie Gulbrandsen, marie.gulbrandsen@willistowerswatson.com
08-463 89 97 eller 0708 30 89 97

mailto:saljservice@willis.com
mailto:marie.gulbrandsen@willistowerswatson.com
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Gjensidige Skadeavdelning
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Telefon: 0771-326 326, välj dolda fel i knappvalet
Måndag - fredag: 10.00 – 15.00

E-post: Skador@gjensidige.se

Hemsida: www.gjensidige.se (för anmälan av skador)

mailto:Skador@gjensidige.se
http://www.gjensidige.se/
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Fråga: När skall man anmäla intresse för att teckna försäkring till WTW?
Svar: Vi rekommenderar så fort som bostadsrätten är såld men senast          

samma dag som köparen får tillträde till bostadsrätten.

Fråga: Vilken typ av fel och brister kan säljaren få en anmälan för.
Svar: Fuktskador, Differens i kvadratmeter (2009),

installationer av el ,inverkan på bärande väggar och 
skadedjur bland mycket annat.

Fråga: Hur ska fullmakten undertecknas vid flera säljare?
Svar: Räcker med 1 person som har fullmakt oavsett hur många    

försäkringstagare det finns.

Fråga: Hur länge har säljaren ansvar för fel i bostadsrätt.
Svar: 2 år från dagen då köparen tillträder bostadsrätten.
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FAQ för fastighetsmäklare och styrelser som ska ligga på HSB hemsida
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Varför är det en fördel att teckna en försäkring för fel i bostadsrättslägenhet 
som säljare? 
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• Som säljare har man ansvar för fel eller brister i 2 
år från tillträdesdagen enligt köplagen.

• Säljaren kan bli ersättningsskyldig för fel eller brist 
med stora belopp även om man inte hade kunskap 
om felet.

• Säljaren kan gå vidare med sitt nya boende och 
lämna eventuella krav, utredningar och ersättningar 
till köpare, för fel eller brist, till försäkringsbolaget.

• Komplicerade och känslomässiga utredningar, 
angående fel eller brist, lämnas till 
försäkringsbolaget.

• Försäkringsbolaget betalar eventuella 
tvistekostnader mellan köpare och säljare i de fall 
Tingsrätten dömer till köparens fördel.

• Som köpare har man möjlighet att få er-
sättning ur försäkringen, vid ett fel eller brist, även 
om säljaren eller dödsboet inte har pengar.
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Tack för er uppmärksamhet! 
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