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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Västmanlands tingsrätts dom 2010-06-07 i mål nr T 5431-08, se bilaga A 

 

KLAGANDE 

Anna Belinki 

Julrosvägen 39 

722 46 Västerås 

  

Ombud:  

Advokaten Lars Deckeman 

Box 27029 

102 51 Stockholm 

  

MOTPART 

Madeleine Dahlqvist 

Fnyskvägen 3 

135 49 Tyresö 

  

Ombud:  

Advokaten Andreas Hagen 

Box 87 

101 21 Stockholm 

  

SAKEN 

Fordran 

___________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 

 

2. Anna Belinki ska ersätta Madeleine Dahlqvist för rättegångskostnader i hovrätten 

med 62 632 kr, varav 62 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda 

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.   

 

_____________________  
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Anna Belinki har yrkat att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla 

Madeleine Dahlqvists talan och befria henne från skyldigheten att ersätta Madeleine 

Dahlqvist för rättegångskostnader vid tingsrätten. Anna Belinki har vidare yrkat 

ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten.  

 

Madeleine Dahlqvist har bestritt ändring och yrkat ersättning för sina 

rättegångskostnader i hovrätten.     

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Målet har med stöd av 50 kap. 13 § andra stycket 2 rättegångsbalken avgjorts utan 

huvudförhandling. 

 

Parterna har åberopat samma grunder, omständigheter och bevisning som vid 

tingsrätten. Hovrätten har tagit del av ljud- och bildupptagningarna från förhören vid 

tingsrätten med Anna Belinki, Madeleine Dahlqvist, Monica Belinki, Inger Dahlqvist 

och Arne Lindholm.   

 

Det fel som Madeleine Dahlqvist har gjort gällande är att hästen Hamilton till följd av 

hovbroskförbening i vänster framben är halt och därmed obrukbar till ridning, 

hoppning och tävling.  

 

Hovrätten finner liksom tingsrätten att det genom Arne Lindholms uppgifter är klarlagt 

att hovbroskförbeningen förelåg vid tidpunkten för köpet. Arne Lindholm har uppgett 

att det är ovanligt att hovbroskförbening orsakar hälta men att de hästar som blir halta 

till följd av hovbroskförbening ofta, såsom i nu aktuellt fall, har hovbroskförbening 

bara på ett ben. Någon magnetröntgen har visserligen inte gjorts men mot bakgrund 

bland annat av att det är fråga om hovbroskförbening endast på ett ben, utseendet på de 

sekundära ledskadorna och hästens rörelsemönster drar Arne Lindholm slutsatsen att 

hältan i nu aktuellt fall orsakas av hovbroskförbeningen. Arne Lindholm, som är 

hästveterinär med betydande erfarenhet, har på ett nyanserat sätt beskrivit sina 
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slutsatser. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det genom Arne Lindholms 

uppgifter är visat att hovbroskförbeningen är orsak till hästens hälta. Hovrätten delar 

även tingsrättens bedömning att det rör sig om ett fel då hästen lider av 

hovbroskförbening som gör hästen halt och därmed obrukbar till ridning, hoppning och 

tävling.   

 

Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att det av förhören med Anna och Monica 

Belinki framgår att Madeleine Dahlqvist vid tidpunkten för köpet fick information om 

att hästen vid undersökningen i februari 2007 hade varit halt på flera ben. Denna 

information har dock framförts i ett sammanhang där det talats om ryggproblem. I 

målet är ostridigt att hästen vid överlåtelsebesiktningen den 11 september 2007 var halt 

på vänster framben och att Madeleine Dahlqvist, som var närvarande vid besiktningen, 

kände till detta. De veterinärer som undersökte hästen vid ovan nämnda tillfällen har 

emellertid, såvitt framkommit, inte observerat att hästen led av hovbroskförbening. 

Inte heller den veterinär som undersökte hästen den 21 september 2007 har 

uppmärksammat detta fel. Madeleine Dahlqvist, som själv saknar nödvändiga 

fackkunskaper, har haft att förlita sig på veterinärernas utlåtanden. Mot denna 

bakgrund och med hänsyn till de omständigheter som anges i tingsrättens domskäl 

finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att Madeleine Dahlqvist inte måste antas ha 

känt till felet vid köpet och inte heller borde ha märkt felet vid undersökningen av 

hästen före köpet.   

 

Hovrätten ansluter sig också till de bedömningar som tingsrätten gjort ifråga om 

hävningsgrund och skadestånd. Tingsrättens dom ska fastställas.  

 

Vid denna utgång ska Anna Belinki förpliktas ersätta Madeleine Dahlqvist för 

rättegångskostnader i hovrätten. Det yrkade beloppet har vitsordats. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2011-10-07 
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I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulla Bergendal, Mikael Hagelroth och Eywor 

Helmenius, samt tf. hovrättsassessorn Li Brismo, referent. Enhälligt. 
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DOM 
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Meddelad i  
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Dok.Id 276026     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 40 
721 04 VÄSTERÅS 

Sigurdsgatan 22 021-310 400  021-12 44 32 måndag – fredag 
08:30-16:30 E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se 

www.vastmanlandstingsratt.domstol.se  
 

 
PARTER 
 
Kärande 
MADELEINE Linnea Maria Dahlqvist, 870214-0305 
Fnyskvägen 3 
135 49 Tyresö 
  
Ombud: advokaterna Andreas Hagen och Michael Berg 
Advokatfirman Inter 
Box 87 
101 21 Stockholm 
  
Svarande 
ANNA Maria Belinki, 670629-6909 
Julrosvägen 39 
722 46 Västerås 
  
Ombud: advokaten Lars Deckeman 
Advokatfirman Lars Deckeman 
Box 27029 
102 51 Stockholm 
  
______________________ 
 
DOMSLUT 

 

1. Anna Belinki ska till Madeleine Dahlqvist betala tvåhundranittioentusentrettiosju 

(291 037) kr jämte ränta enligt 5 § räntelagen på 175 000 kr från den 22 september 

2007 till den 28 maj 2008 samt ränta enligt 6 § räntelagen på 175 000 kr från och med 

den 28 maj 2008 till dess betalning sker och på 116 037 från den 17 maj 2010 till dess 

betalning sker.  

 

2. Anna Belinki ska ersätta Madeleine Dahlqvist för hennes rättegångskostnader med 

etthundratrettiosjutusenfemhundra (137 500) kr, varav 110 000 kr avser ombudsarvode 

och resterande del avser utlägg jämte mervärdesskatt. På summan 137 500 kr ska ränta 

enligt 6 § räntelagen erläggas från dagen för domen till dess betalning sker.   
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BAKGRUND 

 

Madeleine Dahlqvist ingick den 11 september 2007 ett avtal med Anna Belinki 

varigenom hon förvärvade hästen Hamilton (hästen) på villkor som framgår av ett 

skriftligt avtal. Överenskommen köpeskilling var 175 000 kr och den erlades tillfullo 

den 21 september 2007.  Av överlåtelseavtalet framgick vidare bl.a. att säljaren den 11 

september 2007 låtit veterinärbesiktiga hästen och att köparen hade tagit del av det 

veterinära utlåtandet, att köparen den 21 september 2007 låtit veterinärbesiktiga hästen 

och att säljaren tagit del av det veterinära utlåtandet, att hästen, såvitt säljaren kände 

till, var skadefri samt fri från sjukdom samt att hästen skulle användas till hoppning, 

tävling. I samband med besiktningen den 11 september 2007 konstaterades att hästen 

reagerade på vänster framben med viss hälta. I det röntgenutlåtande som upprättades 

framgick dock ingenting om att det förelåg några röntgenologiska förändringar av 

klinisk betydelse. 

 

Efter att hästen under våren 2008 uppvisat hälta och på nytt veterinärbesiktigats den 14 

maj 2008 konstaterades att hästen led av hovbroskförbening. Madeleine Dahlqvist 

avgav hävningsförklaring samma dag som hovbroskförbeningen uppdagades och hon 

har gjort gällande hävningsrätt till följd av fel samt rätt till ersättning för de kostnader 

hon drabbats av. Anna Belinki har motsatt sig såväl återgång av köpet som framförda 

krav avseende kostnader. 

 

YRKANDEN 

 

Madeleine Dahlqvist har yrkat att tingsrätten ska förplikta Anna Belinki att till henne 

utge 

 

dels 175 000 kr jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen (1975:635) från den 22 

september 2007 fram till den 28 maj 2008 och för tiden därefter enligt 6 § räntelagen 

till dess full betalning sker,  
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dels 116 037 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 maj 2010 till dess 

full betalning sker. 

 

Anna Belinki har bestritt käromålet i sin helhet och har inte vitsordat något belopp som 

skäligt i sig. Hon har emellertid vitsordat att Madeleine Dahlqvist har haft de kostnader 

om 116 037 kr för vilka hon yrkar ersättning. Sättet att beräkna ränta har vitsordats 

som skäligt i och för sig.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  

 

GRUNDER 

 

Madeleine Dahlqvist 

 

Madeleine Dahlqvist har som grund anfört följande. 

 

Madeleine Dahlqvist gör gällande att fel förelåg vid den tidpunkt hästen avlämnades 

till henne, det vill säga den 11 september 2007. I enlighet med vad som föreskrivs i 21 

§ 1 st köplagen svarar Anna Belinki för fel som funnits vid denna tidpunkt även om 

felen visar sig först senare.   

 

Det föreligger fel enligt 17 § köplagen. Det görs gällande att det brister i en avtalad 

egenskap. Partena har i punkten 14 i avtalet preciserat det särskilda ändamål som 

Madeleine Dahlqvist hade för avsikt att använda hästen till. Till följd av 

hovbroskförbening i vänster framben och följdkomplikationer i leder och den hälta 

som det har lett till har hästen inte kunnat användas för de angivna ändamålen och 

hästen kommer inte heller i framtiden att kunna användas för ändamålen i fråga. 

Hästen har således i form av egenskaper inte stämt överens med avtalet.  
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Hästen har inte heller varit ägnad för de särskilda ändamål för vilka hästen varit 

avsedd att användas eller för de ändamål för vilka hästar av samma slag i allmänhet 

används, det vill säga ridning.  

 

Det görs också gällande att hästen har avviket från vad köparen Madeleine Dahlqvist 

haft fog att förutsätta. Madeleine Dahlqvist har haft fog att förutsätta att hästen ska 

kunna användas för de särskilda ändamål för vilka hästen varit avsedd att användas, 

det vill säga hoppning och tävling. Till följd av hovbroskförbening i vänster framben 

och följdkomplikationer har hästen avvikit från vad Madeleine Dahlqvist med fog har 

kunnat förutsätta.  

 

Det görs vidare gällande att Anna Belinki har haft en avtalsenlig skyldighet att lämna 

information om den behandling hästen genomgick den 13 februari 2007 på 

Regionhästsjukhuset Strömsholm i enlighet med punkten 13 i avtalet, där en ruta 

skulle ha kryssats i och där information skulle ha lämnats. Hennes underlåtenhet att 

lämna information har medfört att Madeleine Dahlqvist haft rätt att utgå från att hästen 

inte tidigare har behandlats för hälta m.m. på sätt som har skett. Det innebär att hästen 

har avviket från avtalet i sig och även från vad Madeleine Dahlqvist haft fog att 

förutsätta.  

 

Madeleine Dahlqvist gör gällande att hon har haft en hävningsrätt enligt 39 § 

köplagen, alternativt rätt till prisavdrag enligt 38 § köplagen.  

 

Beträffande hävningsrätt gör Madeleine Dahlqvist gällande att de fel som förelåg var 

för sig men även sammantaget har varit av väsentlig betydelse för henne och att Anna 

Belinki insåg eller borde ha insett detta. Hovbroskförbeningen i vänster framben och 

följdkomplikationer har medfört att Madeleine Dahlqvist inte har kunnat använda 

hästen för de avsedda ändamålen, det vill säga för att hoppa och tävla med. Detta 

måste Anna Belinki ha varit medveten om eller borde i vart fall ha insett. Beträffande 

avsaknaden av information om behandlingen den 13 februari 2007 och information om 

när behandlingen hade genomförts och vilken veterinär som hade genomfört 
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undersökningen/behandlingen har denna underlåtenhet att lämna informationen 

medfört att Madeleine Dahlqvist inte har haft möjlighet att själv ta nödvändiga 

kontakter för att få fullständig information om vad hästen hade behandlats för. Detta 

har också medfört att hon inte har kunnat göra en korrekt bedömning av hästens 

kvalitet inför köpet. Om hon vid besiktningen den 11 september 2007 hade fått 

information om att hästen hade uppvisat liknande symtom i februari 2007 hade hon 

aldrig förvärvat hästen.  

 

Om tingsrätten inte skulle anse att hävningsrätt har förelegat gör Madeleine Dahlqvist 

gällande att hon är berättigad till prisavdrag motsvarande hela köpeskillingen eller i 

vart fall ett av tingsrätten skäligen uppskattat belopp. Prognosen har varit hopplös och 

Madeleine Dahlqvist har inte ens kunnat använda hästen för ridning och än mindre för 

hoppning och tävling. Hästen saknar därför värde för henne och prisavdraget ska 

därför fastställas till i första hand köpeskillingens storlek.  

 

Madeleine Dahlqvist gör också gällande att hon är berättigad till skadestånd enligt 40 § 

köplagen alternativt ersättning för vårdkostnader enligt 75 § köplagen. Det görs i första 

hand gällande att det ska bedömas som skadestånd.    

 

Anna Belinki 

 

Anna Belinki har som grund anfört följande. 

 

Hästen var vid köpet inte behäftad med fel.  

 

Anna Belinki har inte lämnat någon utfästelse om felfrihet. Hon har angett att hästen, 

såvitt hon kände till, var skadefri samt fri från sjukdom, såväl akut som kronisk. 

Hästen har inte avvikit från angivet ändamål och inte heller från vad Madeleine 

Dahlqvist har kunnat förutsätta. Felet har inte under några förhållanden varit väsentligt 

och återgångsgrundande. Madeleine Dahlqvist kan enligt 20 § köplagen inte som 

grund åberopa vad hon vid köpet upptäckt eller borde ha upptäckt. Madeleine 
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Dahlqvist har brustit i sin undersökningsplikt. Någon grund för prisavdrag föreligger 

inte. Hovbroskförbening medför i regel inte kliniska symtom på halvblodshästar.  

 

Hästen var vid köpet A1-försäkrad hos försäkringsbolaget Agria genom en försäkring 

som heter Agria Extra. Denna försäkring gäller även om hästen skulle vara behäftad 

med dolda fel. Madeleine Dahlqvist övertog inte denna försäkring utan valde att 

försäkra hästen hos ett annat försäkringsbolag, nämligen if. Därigenom har hon 

försummat sin skyldighet enligt 70 § köplagen att begränsa sin skada.  

 

Det bestrids att hovbroskförbening har förorsakat hästens hälta på vänster framben. 

Sannolikt har hästen drabbats av överansträngning efter köpet. 

 

Hästens egenskaper har överensstämt med avtalet. Hästen har fungerat väl för avsett 

ridändamål.  

 

Anna Belinki har inte haft någon avtalsenlig skyldighet att informera om alla 

veterinärbesök som har skett under hästens livstid och namn på veterinärer. Anna 

Belinki har dock rent faktiskt tydligt informerat om undersökningen i februari 2007.   

 

OMSTÄNDIGHETER 

 

Madeleine Dahlqvist 

 

Madeleine Dahlqvist ingick den 11 september 2007 ett avtal med Anna Belinki 

varigenom hon förvärvade hästen på villkor som framgår av ett skriftligt köpeavtal 

som upprättades samma dag. Av avtalet framgick bl.a. att säljaren den 11 september 

2007 låtit veterinärbesiktiga hästen och att köparen har tagit del av det veterinära 

utlåtandet och röntgen, att köparen den 21 september 2007 låtit veterinärbesiktiga 

hästen och att säljaren tagit del av det veterinära utlåtandet, att köpeskillingen uppgick 

till 175 000 kr, att säljaren utfäst att hästen såvitt säljaren känner till är skadefri samt 

fri från sjukdom samt att hästen ska kunna användas för ändamålet ”hoppning, 
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tävling”. Vidare finns en ruta med texten ”Hästen har av säljaren/veterinär behandlats 

för följande sjukdomar och skador (Tidpunkt för behandling och veterinärens namn 

skall här anges).”. Denna ruta har inte fyllts i och ingen information har lämnats. 

 

Hästen lämnades in på Regionhästsjukhuset Strömsholm den 11 september 2007 för 

klinisk besiktning och exportröntgen, det vill säga en fullständig röntgenundersökning 

inför försäljning. Det konstaterades att hästen reagerade på vänster framben med hälta. 

Därefter röntgades hästens falangleder, det vill säga kotled, kronled och hovled, samt 

strålben, allt hänförligt till frambenen. Vid besiktningen fick Madeleine Dahlqvist 

information från säljaren om att hästen tidigare hade haft en sträckning i ryggen. 

Röntgen hade tagits på hästens bakdel och bakben i anledning av detta. Någon annan 

information fick Madeleine Dahlqvist inte av säljaren vid detta tillfälle. 

 

Det röntgenutlåtande som upprättades vid den veterinära besiktningen den 11 

september 2007 visade inga röntgenologiska förändringar av klinisk betydelse.  

Journalutskriften från den veterinära besiktningen den 11 september 2007 fick 

Madeleine Dahlqvist tillgång till först runt den 15 maj 2008. Den information hon då 

fick framgår av journalutskriften där det som ett samlat utlåtande över röntgen anges 

”lindriga synoviala recesser på distala kant av strålbenen BF”. Det finns ingen 

information angiven om att det skulle föreligga någon hovbroskförbening eller 

liknande problematik. 

 

Därefter genomfördes ytterligare en besiktning den 21 september 2007. Av ett 

besiktningsintyg från besiktningen framgår att hästen inte visade några anmärkningar 

över huvud taget.  

 

Därefter använde Medeleine Dahlqvist hästen från slutet av september 2007 till 

årsskiftet 2007-2008. Hästen tränades men i inte någon hårdare träning, och den 

användes tre gånger vid hoppträningar. Under denna period kunde Madeleine 

Dahlqvist inte konstatera några avvikelser hos hästen.  
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I slutet av mars/början på april 2008 påbörjades en tuffare träning av hästen. Vid 

månadsskiftet april-maj 2008 börjande hästen att visa en ovillighet att delta i träning 

och hoppning. I anledning därav bokade Madeleine Dahlqvist en tid hos 

chefsveterinären David Weckner på ATG Södertörn. Hon fick en tid den 14 maj 2008. 

När David Weckner undersökte hästen kunde han konstatera att den var halt på vänster 

framben. David Weckner lät även röntga vänster framben. I anslutning till detta erhöll 

Madeleine Dahlqvist för första gången journalutskrifterna från Regionhästsjukhuset 

Strömsholm och kunde då konstatera att det fanns ett tidigare vårdtillfälle än det i 

september 2007. Det hade ägt rum den 13 februari 2007.    

 

Vid en uppföljande undersökning den 28 maj 2008 var hästen fortfarande halt och 

Madeleine Dahlqvist fick beskedet att man vid röntgen hade uppdagat en 

hovbroskförbening i vänster framben. Madeleine Dahlqvist hävde därvid köpet samma 

dag. Vid en tillkommande undersökning den 29 juli 2008 konstaterade David Weckner 

att hältan på vänster framben hade tilltagit och att ”prognosen var hopplös”.  

 

Professor Arne Lindholm på Mälardalens Hästklinik undersökte därefter hästen den 3 

oktober 2008. Undersökningen innefattande även en röntgenundersökning. Arne 

Lindholm har även tagit del av tillgängliga journaler och röntgenbilder från 

Regionhästsjukhuset Strömsholm och ATG Södertörn avseende hästen. Resultatet av 

Arne Lindholms iakttagelser framgår av utlåtanden av den 4 oktober 2008, den 10 

oktober 2008 samt den 19 oktober 2008. I Arne Lindholms sammanfattande utlåtande 

av den 19 oktober 2008 anges bland annat att hovbroskförbeningen i vänster framben 

framgår av de röntgenbilder som togs vid undersökningen på Regionhästsjukhuset 

Strömsholm den 11 september 2007 och att det är uppenbart att den kraftiga laterala 

samt måttliga till kraftiga mediala hovbroskföreningen i vänster frambens hov är 

huvudorsaken till den hälta som hästen har sedan lång tid. Hovbroskförbeningen har 

successivt givit upphov till de sekundära ledskador som påvisats, vilket sammantaget 

gör hästen obrukbar för hoppning och tävlingsbruk.  
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Den anteckning i en journalutskrift där det anges att Inger och Madeleine Dahlqvist får 

ta del av journal och röntgen den 26 september 2007 är endast ett medgivande från 

Anna Belinki att Madeleine Dahlqvist och Inger Dahlqvist får ta del av handlingar. De 

har begärt att handlingar ska faxas till försäkringsbolaget if. Det enda som har faxats 

till if är röntgenutlåtandet från den 11 september 2007. Det bestrids att Madeleine 

Dahlqvist eller Inger Dahlqvist har fått ta del av några röntgenbilder från den 13 

februari 2007.   

 

De kostnader Madeleine Dahlqvist har begärt ersättning för uppgår till sammanlagt 

116 037 kr, varav 57 800 kr avser stallhyra från och med den 1 maj 2008 till och med 

den 30 april 2010, 19 200 kr avser skoning från och med den 1 maj 2008 till och med 

den 30 maj 2010, 8 400 kr avser foder från och med den 1 maj 2008 till och med den 

30 april 2008, 12 665 kr avser försäkring från och med den 1 maj 2008 till och med 

den 29 september 2009, 11 082 kr avser veterinärkostnader och 6 900 kr avser 

träningskostnader.   

 

Anna Belinki 

 

Madeleine Dahlqvist förvärvade hästen av Anna Belinki den 11 september 2007 för 

175 000 kr. Det är en förhållandevis hög köpeskilling. Det är inte självklart att en häst 

ska fungera med en ny ryttare efter ett köp. Alla individer rider olika. Ett köp innebär 

ofta att en häst utsätts för nya påfrestningar som den inte har drabbats av med den 

tidigare ryttaren. Hästen är en vallack, det vill säga en kastrerad hingst. Den är född 

2001. Hästen var vid köpet sex år gammal. Det var frågan om en relativt ung häst. 

Hästar av denna sort, halvblodshästar, rids i regel in vid fyra års ålder och är ofta inte 

färdigutbildade förrän de är sju till åtta år. Hästen undersöktes på Hästsjukhuset 

Strömsholm den 11 september 2007 och då röntgades även hästens ben. Vid denna 

veterinärundersökning var båda parter närvarande.  

 

I journalutskriften anges att hästen var där för besiktning för försäljning och röntgen 

samt att det hade tagits röntgen bak tidigare under vintern så att det bara skulle tas 
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röntgen som fattades inför exportröntgen. Det anges i journalutskriften ”Initialt skritt 

0, trav VF?”. Det betyder att  hästen var initialt ohalt i skritt och trav vänster framben. 

Frågetecknet betyder att veterinären inte kunde bedöma om hästen var halt eller inte. 

Initialt betyder ohalt före böjprov, varefter man kan böja fram en reaktion och få fram 

en underliggande smärta och få fram en hälta. Hältor indelas i fem grader från ett till 

fem. En engradig hälta kan en lekman knappt se. Vid en femgradig hälta stödjer hästen 

inte på benet. Longering är när man låter hästen löpa på lina runt den som håller i 

hästen. Det är för att göra ett så kallat arbetsprov. Det kan göras antingen genom 

longering eller genom att en ryttare rider hästen enligt veterinärens instruktioner. Här 

gjordes longering och det anges ”VV VF markering, HV VF?”. Som samlat utlåtande 

anges ”lindriga synoviala recesser på distala kant av strålbenen BF”. Synnoviala 

recesser kallas ibland också för synnoviala invaginationer. Det är små prickar som syns 

i anslutning till strålbenet och strålbensbursan. Det kallades tidigare stålbenshälta. Idag 

säger man låg dubbelsidig frambenshälta. Det var det man såg på röntgen. Hade det 

inte haft någon klinisk betydelse hade veterinären antecknat att det inte fanns någon 

klinisk betydelse. Avslutningsvis anges i journalutskriften under rubriken 

Daganteckning den 4 oktober 2007 ”Faxar rtg utlåtande på rtgbilder från februari till IF 

enligt djurägarens önskemål”.  

 

På journalutskriftens första sida anges ”Inger och Madeleine Dahlqvist får ta del av 

journal och rtg. 20070926”. Det betyder att Inger och Madeleine Dahlqvist fick ta del 

av journal och röntgen den 26 september 2007, det vill säga under tiden för det öppna 

köpet som gällde till den 11 oktober 2007. Sedan står det ”De vill att vi faxar journal 

till if/2007-09-27”. Det var fortfarande inom tiden för det öppna köpet. Sedan anges 

”Madeleine Dahlqvist vill att vi skickar journal + rtg-bilder till Södertörn, 

Tungelsta./2008-05-15.  På sida 3 anges sist under rubriken intyg 2007-10-04 rubriken 

”Daganteckning” och därunder ”Faxat rtg utlåtande på rtgbilder från februari till IF 

enligt djurägarens önskemål.” Det var Madeleine Dahlqvists och Inger Dahlqvists 

önskemål den 27 september 2007 som nu effektuerades. Sammanfattningsvis betyder 

detta att Madeleine Dahlqvist hade fått informationen dessa datum. 
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Då hästen inte gick igenom besiktningen, varken kliniskt eller röntgenologiskt, kom 

parterna överens om att Madeleine Dahlqvist skulle få ha hästen på öppet köp under en 

månad. När hästen var både halt och hade röntgenförändringar ville Anna Belinki inte 

lämna ifrån sig hästen. Hon utgick från att Madeleine Dahlqvist inte skulle genomföra 

köpet, och hon sa först nej när Madeleine Dahlqvist ville ha hästen, men Madeleine 

Dahlqvist stod på sig. Hon ville ha hästen och åtog sig att göra en ny undersökning 

under tiden för det öppna köpet. Anna Belinki sa att hon måste höra med sin mamma. 

Så småningom accepterade Anna Belinki motvilligt att Madeleine Dahlqvist fick ta 

hand om hästen. Under slutet av  september blev det dags att besiktiga hästen igen, för 

att det skulle kunna ske inom tiden för det öppna köpet. Anna Belinki föreslog, 

rekommenderade och anmodade Madeleine Dalqvist att hästen på nytt skulle 

undersökas på Strömsholm. Madeleine Dahlqvist tyckte dock att det räckte att hästen 

undersöktes av en lokal veterinär i närheten av Madeleine Dahlqvists bostad. Anna 

Belinki fick inte framgång i sina synpunker och det blev en undersökning av en lokal 

veterinär som gjorde en så kallad gårdsbesiktning den 21 september 2007. Hon 

undersökte hästen i fält och det blev en mindre omfattande undersökning än om hästen 

hade undersökts på klinik. Hästen var då ohalt efter böjprov och uppvisade inga direkta 

anmärkningar förutom en betydelselös äldre sårskada på skenbenet på vänster bakben. 

Både köpare och säljare var närvarande vid besiktningen.  

 

Innan köpet genomfördes hade Anna Belinki genomfört ett antal tävlingar med goda 

resultat. På hösten efter köpet genomförde Madeleine Dahlqvist ett antal tävlingar med 

relativt goda resultat. Sedan tävlade Madeleine Dahlqvist hästen på våren 2008 vid ett 

tillfälle.  

 

Efter köpet hade parterna relativt mycket mejlkorrespondens. Madeleine Dahlqvist 

skrev hur hon tränade och tävlade hästen och hur allt hade fungerat bra.  

 

Inför försäljningen berättade Anna Belinki utförligt allt hon kände till om hästen. Hon 

berättade tydligt och klart att hon besökt hästsjukhuset i Strömsholm i februari 2007 

eftersom hon då upplevde att hästen hade ont i ryggen. Hon upplevde att hästen i 
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princip var halt på alla fyra ben. Det berättade hon för Madeleine Dahlqvist före köpet 

och hon erbjöd Madeleine Dahlqvist att ta del av både röntgenbilder och journaler. Det 

hörsammades av Madeleine Dahlqvist.  

 

DOMSKÄL 

 

Madeleine Dahlqvist har som skriftlig bevisning åberopat  

1. köpekontrakt daterat den 11 september 2007, 

2. journalutskrift från Regionhästsjukhuset Strömsholm avseende undersökning 

av hästen den 13 februari 2007, 

3. journalutskrift från Regionhästsjukhuset Strömsholm avseende undersökning 

av hästen den 11 september 2007, även innefattande utlåtande från 

röntgenundersökning den 11 september 2007, 

4. besiktningsintyg från genomförd veterinärbesiktning den 21 september 2007 

samt 

5. sakkunnigutlåtanden av Arne Lindholm daterade den 

a. 4 oktober 2007 

b. 10 oktober 2007 och 

c. 19 oktober 2007.    

 

Anna Belinki har som skriftlig bevisning åberopat 

1. journalutskrift från Regionhästsjukhuset Strömsholm avseende undersökning 

av hästen den 13 februari 2007 samt 

2. journalutskrift från Regionhästsjukhuset Strömsholm avseende undersökning 

av hästen den 11 september 2007, även innefattande utlåtande från 

röntgenundersökning den 11 september 2007. 

 

Madeleine Dahlqvist har åberopat förhör under sanningsförsäkran med sig själv samt 

vittnesförhör med Inger Dahlqvist och Arne Lindholm.  
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Anna Belinki har åberopat förhör under sanningsförsäkran med sig själv samt 

vittnesförhör med Monica Belinki. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

Frågan om fel förelåg vid köpet 

 

Enligt 21 § köplagen ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till dess 

beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Även om felet visar sig först 

senare svarar säljaren för fel som funnits vid denna tidpunkt. Risken för varan övergick 

på Madeleine Dahlqvist den 11 september 2007. Genom Arne Lindholms uppgifter att 

röntgenbilderna från den 11 september 2007 visar en kraftig hovbroskförbening 

lateralt, och att ingenting framkommit som ger anledning att betvivla uppgifterna, får 

det anses klarlagt att hovbroskförbening förelåg vid tidpunkten för köpet, det vill säga 

den 11 september 2007.  

 

Anna Belinki har gjort gällande att hovbroskförbening i regel inte medför kliniska 

symtom på hästar och att hovbroskförbeningen inte är orsaken till hältan på vänster 

framben. Arne Lindholm, som är professor och hästveterinär med betydande 

erfarenhet, har bekräftat att hovbroskförbening i regel inte medför kliniska symtom hos 

hästar och uppgett att endast en liten andel av halvblodshästar med hovbroskförbening 

utvecklar hälta. Arne Lindholm har emellertid också uppgett att just i detta fall är 

uppenbart att den kraftiga laterala samt måttliga till kraftiga mediala 

hovbroskförbeningen i vänster framben är huvudorsaken till den hälta som hästen har 

sedan lång tid. Han har visserligen också givit uttryck för viss osäkerhet, men 

ingenting har framkommit som talar emot Arne Lindholms slutsats. Det har inte heller 

förekommit något som ger anledning att anta att utvecklingen har påverkats av 

Madeleine Dahlqvists handhavande av hästen, till exempel att hästen utsatts för 
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överansträngning. Tingsrätten finner därför att det får anses klarlagt att 

hovbroskförbeningen är orsaken till hästens hälta. 

 

Mot ovanstående bakgrund har tingsrätten att ta ställning till om det rör sig om ett fel 

att hästen lider av hälta som en följd av en hovbroskförbening. Enligt 17 § köplagen 

ska en vara stämma överens med vad som följer av avtalet och, om annat inte följer av 

avtalet, vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet 

används. Om varan avviker från detta, eller i något annat avseende avviker från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Tingsrätten finner att 

Madeleine Dahlqvist i vart fall haft fog att utgå från att hästen skulle gå att använda för 

ridning och tävling. Redan av detta följer att det rör sig om ett fel. I avtalet har det 

under rubriken "Säljarens utfästelse om hästens skick" kryssats i att hästen såvitt 

säljaren känner till är skadefri samt fri från sjukdom, såväl akut som kronisk. Det har 

under samma rubrik också kryssats i att köparen har låtit en veterinär undersöka hästen 

och att köparen bekräftar att hästen är i avtalat skick. Det har däremot inte kryssats i att 

köparen friskriver säljaren från ansvar för dolda fel. Det har inte heller framkommit att 

ytterligare friskrivningar gjordes muntligen. Något annat följer därför inte heller av 

avtalet. 

  

Frågan om Madeleine Dahlqvist måste ha känt till felet vid köpet 

 

Parterna är överens om att Madeleine Dahlqvist i samband med köpet fick information 

om att hästen hade undersökts på grund av ryggproblem. Anna Belinki har gjort 

gällande att Madeleine Dahlqvist även fick information om att hästen vid detta tillfälle, 

i februari 2007, var halt och har under sanningsförsäkran uppgett att hon sa till 

Madeleine Dahlqvist att hästen var halt på flera ben inklusive vänster framben. Hon 

har också uppgett att när de talade med veterinären så nämnde de 

februariundersökningen, men de hade ingen djupare diskussion med veterinären 

eftersom veterinären också tyckte att de inte behövde ta röntgenbilder på det som det 

redan fanns röntgenbilder på eftersom det inte var några fel på plåtarna. Madeleine 

Dahlqvist har under sanningsförsäkran uppgett att hon i samband med köpet fick 
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information om att hästen hade haft en spänning/sträckning i ryggen, att de hade varit 

inne på klinik och röntgat hästen då och att det inte fanns något fel då men att hon inte 

fick någon information om att hästen hade varit halt. Inger Dahlqvist har uppgett att 

hon i samband med att de skulle skriva avtalet sa till Anna Belinki att det var bra att 

det inte var någonting med hältan och att Anna Belinki då svarade att hon aldrig hade 

varit orolig eftersom hästen inte hade varit halt. Inger Dahlqvists uppgifter talar för att 

det i samband med köpet eller dessförinnan aldrig nämndes något om att hästen 

tidigare hade varit halt. Mot detta talar dock Monica Belinkis uppgifter om att hon är 

säker på att Madeleine Dahlqvist inför köpet upplystes om att hästen hade varit halt i 

februari 2007. Tingsrätten finner sammanfattningsvis att det inte kan anses klarlagt att 

Madeleine Dahlqvist fick någon annan information om tidigare undersökningar än att 

röntgenbilder hade tagits och att dessa hade tagits i anledning av ryggproblem. Om 

något har sagts om hälta i detta sammanhang har det dessutom varit i samband med att 

det har talats om ryggproblem där röntgenbilder endast togs av bakbenen. Tingsrätten 

finner därför att Madeleine Dahlqvist inte fick sådan information att hon måste ha känt 

till felet.   

 

Anna Belinki har gjort gällande att det av journalutskrifterna framgår att Madeleine 

Dahlqvist och/eller Inger Dahlqvist tog del av journalutskrifterna från februari 2007 

redan den 26 september 2007. Man kan ställa sig frågande till om detta är av relevans i 

målet, mot bakgrund av att köpet ägde rum den 11 september 2007, men följande kan 

noteras i detta avseende. Inger Dahlqvist har uppgett att hon aldrig har sett eller tagit 

del av något röntgenutlåtande från vårdtillfället den 13 februari 2007. Hon har vidare 

uppgett att det var hon som hade kontakt med if eftersom if ville ha ett utlåtande från 

besiktningen när de skulle försäkra hästen. Hon har också uppgett att hon inte vet vilka 

handlingar som sändes till if. Hon hörde inget från if och allt verkade vara bra. If borde 

ha velat haft utlåtande från besiktningen. Om hon bad Hästsjukhuset Strömsholm faxa 

något till if så har hon bett dem faxa journaler. Hon kan inte ha bett dem faxa 

handlingar från februari eftersom hon vid den tiden inte visste om det fanns handlingar 

från februari. Inger Dahlqvist har vidare uppgett att hon fick kännedom om 

vårdtillfället den 13 februari 2007 av veterinären David Weckner efter att de hade varit 
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hos honom någon eller några gånger. Då ringde han till dem och frågade om de visste 

att hästen hade varit inne för vård i februari 2007. Det visste de inte. Det enda de visste 

var att hästen hade röntgat ryggen. Det hade de fått papper på av Anna Belinki när de 

skrev kontraktet. Det papper de då fick var från en hästmassör. Något annat papper 

eller information hade de inte fått. Hon har i övrigt inte haft någon kontakt med Anna 

Belinki angående hästens skick och ryggen. Den information de fick om 

ryggproblemen var den information de fick när de köpte hästen. Madeleine Dahlqvist 

har uppgett att hon inte tog del av journalen från februari 2007 i samband med köpet 

samt att hon i samband med köpet fick information om att hästen hade haft en 

spänning i ryggen, att de hade varit inne på klinik och röntgat hästen då och att det inte 

fanns något fel då. Hon såg ingen journal som skickades till if. Hon visste därför om 

att det fanns en undersökning i februari men trodde att den undersökningen bara 

handlade om ryggen. Någon ytterligare information fick hon inte, och hon kan inte ha 

bett om röntgenplåtarna. Då även en bokstavstolkning av journalanteckningen närmast 

leder till att det rör sig om ett bemyndigande finner tingsrätten det klarlagt att 

Madeleine Dahlqvist och Inger Dahlqvist inte delgavs handlingarna från den 13 

februari 2007 i september 2007 på sätt som Anna Belinki har gjort gällande.   

 

Frågan om Madeleine Dahlqvist borde ha märkt felet vid undersökningen inför köpet 

 

Parterna är överens om att det vid besiktningen den 11 september 2007 uppdagades att 

hästen led av viss hälta, och att man i anledning av detta gjorde en 

röntgenundersökning. Madeleine Dahlqvist har under sanningsförsäkran uppgett att 

hon inte kan läsa röntgenplåtar och att hon litade på veterinärens utlåtande att det inte 

fanns något att oroa sig för och att veterinären sa att det inte fanns något som var 

relevant. Hon har också berättat att hon visste om att hästen hade gått oskodd och att 

hon därför trodde att den lindriga hältan berodde på det. Monica Belinki har berättat att 

de efter undersökningen den 11 september 2007 pratade om att hästen hade varit halt i 

februari 2007, att veterinären inte sa något speciellt i anledning av det, att det som 

förelåg nu var en lätt hälta och att en ny veterinärundersökning skulle göras. Mot 

denna bakgrund finner tingsrätten det utrett att veterinären ansåg att det inte fanns 
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några sådana fel på hästen som gav anledning för Madeleine Dahlqvist att inte gå 

vidare med köpet, under förutsättning att en ny veterinärundersökning gjordes så att 

Madeleine Dahlqvist kunde förvissa sig om att problemet med hälta var av övergående 

natur. Monica Belinki har uppgett att veterinären efter undersökningen den 21 

september 2007 sa ”den här hästen kan du absolut köpa” till Madeleine Dahlqvist 

varefter köpet gjordes helt klart. Det finns ingen anledning att betvivla denna uppgift. 

Ingenting har framkommit som tyder på att Anna Belinki, i samband med att 

veterinären ansåg att Madeleine Dahlqvist kunde köpa hästen, meddelade Madeleine 

Dahlqvist att hon tyckte att Madeleine Dahlqvist också skulle låta undersöka hästen på 

nytt i Strömsholm. Mot ovanstående bakgrund finner tingsrätten att det inte kan ha 

ålegat Madeleine Dahlqvist att företa ytterligare åtgärder innebärande att hon borde ha 

märkt felet.    

 

Anna Belinki har också gjort gällande att Madeleine Dahlqvist borde ha företagit 

ytterligare åtgärder i anledning av att det i journalen som samlat utlåtande över röntgen 

anges ”lindriga synoviala recesser på distala kant av strålbenen”. Mot bakgrund av 

veterinärens försäkran att det inte fanns något att oroa sig för bör detta dock, även om 

Madeleine Dahlqvist tog del av uppgifterna i samband med köpet, inte kunna ha 

inneburit att det ålåg Madeleine Dahlqvist att företa ytterligare åtgärder. I 

sammanhanget kan också konstateras att Arne Lindholm har uppgett att detta är något 

som man ser hos de flesta hästar och att de lindriga synoviala recesserna saknar 

relevans för de skador som har uppkommit.  

 

Hävningsgrund 

 

Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Enligt 

tingsrättens uppfattning får det anses klart att en häst med hälta inte är lämplig som 

tävlingshäst, att det var av väsentlig betydelse för Madeleine Dahlqvist att hästen 

kunde tävla, att Anna Belinki insåg detta och att hävningsgrund därför föreligger. 

Prestationerna ska således återgå. 
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Skadestånd 

 

Anna Belinki har vitsordat att Madeleine Dahlqvist har haft de kostnader för vilka hon 

har yrkat ersättning, men inte medgett någon skadeståndsskyldighet för det fall att 

hävningsgrund föreligger. Enligt 40 § 3 st köplagen ska skadestånd alltid utgå om 

varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Det får anses klart att Anna 

Belinki inte uttryckligen garanterade att hästen skulle gå att rida och använda för 

tävling. För att en utfästelse ska anses ha givits fordras dock inte att det föreligger en 

uttrycklig garanti. Det räcker att Anna Belinki har handlat på ett sådant sätt att hon kan 

anses ha försäkrat Madeleine Dahlqvist att hästen gick att använda för ridning och 

tävling. Tingsrätten konstaterar här att hästen såldes till ett pris om 175 000 kr, vilket 

är betydligt mer än vad en vanlig ridhäst betingar, att det i avtalet under rubriken "14. 

Användning" anges att hästen ska användas till ”hoppning, tävling” och att hästen 

tidigare använts till just detta ändamål. En utfästelse om att hästen skulle gå att 

använda för hoppning och tävling måste anses föreligga. Rätt till skadestånd föreligger 

därför.  

 

Anna Belinki har vitsordat att Madeleine Dahlqvist har haft de kostnader som hon 

begärt ersättning för. Enligt tingsrättens bedömning utgör samtliga utgifter Madeleine 

Dahlqvist begärt ersättning för ersättningsgilla kostnader. 

 

Anna Belinki har gjort gällande att Madeleine Dahlqvists rätt till ersättning ska 

påverkas av att hon inte tog över Anna Belinkis försäkring. En utgångspunkt 

beträffande ett skadestånds bestämmande är att det anses vara den skadelidandes ensak 

om han skaffar sig ett försäkringsskydd som ger honom mer än den ekonomiska 

förlusten. Även om Madeleine Belinki hade innehaft en försäkring som hade gett 

henne rätt till ersättning bör Madeleine Belinki således inte ha varit fråntagen 

möjligheten att kräva skadestånd av Anna Belinki. Av detta följer att det faktum att 

Madeleine Dahlqvist inte tog en viss försäkring inte kan påverka hennes rätt till 

ersättning.   
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Rättegångskostnader 

 

Tingsrätten har funnit att Madeleine Dahlqvists talan helt ska bifallas. Vid denna 

utgång ska Anna Belinki ersätta Madeleine Dahlqvist för hennes rättegångskostnader. 

Om storleken härav råder inte tvist. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR; Se bilaga (DV 401) 

Överklagande senast den 28 juni 2010 ges in till tingsrätten men ställs till Svea hovrätt. 

Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Per Kjellsson  Bo Lundborg  Linda Andersson 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2. parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart,

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen.

Bilaga 1



Bilaga B


