
 

 
                                                    

 
 

Högsta domstolen om återtagandeförbehåll 
 

HD har nyligen meddelat ett avgörande1 om giltigheten av återtagandeförbehåll, och särskilt 

frågor om förfogandemedgivanden vid sådana förbehåll.  

 

Återtagandeförbehåll, ägarförbehåll, äganderättsförbehåll, hävningsförbehåll – kärt barn har 

många namn, men rättsverkningarna är desamma för dem alla. Ett giltigt 

återtagandeförbehåll (här används fortsättningsvis endast den termen) medför att 

säljaren/kreditgivaren trots att varan kommit i köparens besittning har rätt att häva köpet 

och återfå varan vid betalningsdröjsmål. Dessutom har säljaren, tills betalning skett, 

separationsrätt vid utmätning hos köparen eller vid dennes konkurs, till skillnad från annars 

(dvs. säljaren har rätt att ta tillbaka egendomen, trots att den enligt huvudregeln annars 

ingår i konkursboet/det som kan utmätas). Säljaren får också skydd vid köparens överlåtelse 

till annan (med de begränsningar som följer av godtrosförvärvsreglerna). För att ett 

återtagandeförbehåll ska vara giltigt krävs att förbehållet har ställts upp innan varan kommit 

i köparens besittning, att varan är preciserad och att det följer av avtalet vilken fordran som 

förbehållet avser. Det räcker alltså inte att skriva in ett återtagandeförbehåll i efterhand på en 

faktura, vilket dock är ofta förekommande. 

 

I det aktuella HD-fallet var det fråga om två husbilar som sålts på avbetalning med 

återtagandeförbehåll. Målet kom att handla i huvudsak om frågan om 

förfogandemedgivande. Ett återtagandeförbehåll är nämligen inte godtagbart om säljaren – 

uttryckligen eller underförstått – gett köparen rätt att före slutbetalning förfoga över varan 

(oavsett om något förfogande faktiskt ägt rum). Denna fråga avgörs efter sedvanlig 

avtalstolkning, där det måste vara båda parters uttryckliga eller underförstådda avsikt att 

köparen skulle kunna förfoga över varan. Vid den bedömningen blir av betydelse – förutom 

avtalets ordalydelse och vad som i övrigt kan anses visat om parternas avsikt – vilken typ av 

varor det är fråga om. Om det är naturligt att köparen måste förfoga över varorna innan 

slutbetalning till säljaren kommer att ske – t.ex. när det handlar om varor som ska förbrukas 

omedelbart, eller användas som komponenter i tillverkningen – kan det i sig tala för att 

säljaren i vart fall underförstått har gett köparen rätten att förfoga över egendomen, och ett 

återtagandeförbehåll kan då inte göras gällande. I tidigare praxis har t.ex. 

återtagandeförbehåll inom byggindustrin underkänts, då det stått klart att köparen – i vart 

fall underförstått – haft rätt att omedelbart efter leverans låta inmontera den levererade 

varan i byggnaden; en förfoganderätt som gör att återtagandeförbehållet inte kan åberopas.  

                                                           
1 Högsta domstolens dom den 21 mars 2019 i mål nr T 2835-18. 



 

 
 

 
I det här fallet hade återtagandeförbehållet en ordalydelse som förbjöd köparen att sälja eller 

på annat sätt göra sig av med husbilarna innan slutbetalning hade skett. Förbehållet var 

aktuellt i två led; den första köparen hade med kreditgivarens godkännande (och en 

överlåtelse av alla rättigheter och skyldigheter i detta avseende) sålt husbilarna vidare till en 

tredje part (den andra köparen). I bägge leden var frågan om det fanns ett 

förfogandemedgivande för köparen.  

 

Den första köparen bedrev huvudsakligen rallyverksamhet, och därutöver hyrde man ut 

husbilar och erbjöd provkörning till presumtiva kunder. Det var inte tänkt att husbilarna 

skulle säljas, men köparen kunde i och för sig tänka sig att göra det om det kom en 

intressent. Det var utrett att kreditgivaren hade sålt husbilar på avbetalning förut till den 

aktuella köparen, men ingen husbil hade då sålts vidare innan slutbetalning. Inte heller i 

övrigt fanns något som visade att parterna i verkligheten menade annat än det som angavs i 

avtalet.  

 

Den andra köparen hade som verksamhet att bedriva försäljning av denna typ av fordon. 

Det var alltså ett typexempel på en köpare som i och för sig naturligt i sin verksamhet avser 

förfoga över varorna (även om det inte handlade om förbrukningsvaror). Förhörspersoner 

hade dock vittnat om att man inte hade någon avsikt att sälja husbilarna utan att först lösa 

krediten, och avtalsmässigt hade ju köpare nr två övertagit den förstes samtliga skyldigheter 

gentemot kreditgivaren. Inget i utredningen talade emot den uppgift som framkom i förhör, 

och förbehållet ansågs alltså giltigt även i detta led, trots verksamhetens art. 

 

Domen visar att det för att förfogandemedgivande ska anses föreligga inte är tillräckligt med 

en verksamhet hos köparen som i och för sig gör ett förfogande av varan fullt naturligt och 

väntat, såsom i fallet med husbilsåterförsäljaren (vilket kan appliceras på många 

återförsäljarrelationer), utan det krävs att det därutöver kan visas att det var parternas avsikt 

att förfogande rent faktiskt också skulle kunna ske innan slutbetalning. Så kan till exempel 

vara fallet för verksamheter med en mer snabb omsättning än i husbilsbranschen, eller som i 

det ovannämnda exemplet med byggbranschen där levererade varor ofta monteras och blir 

beståndsdelar i en byggnad tämligen omgående efter leverans, innan betalning skett.   
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