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AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat- 
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de första onsdagen varje månad 
juridiska ord och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, 
främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta  
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

Hej Agneta,
Jag äger en fastighet i fjällen, som familjen 
i 40 år tillbringat nästan all fritid i. Med ål-
dern har det blivit jobbigare att underhålla 
stugan. Jag vill därför ge stugan till mitt 
enda barn, eftersom han har mer ork att 
ta hand om stugan. Jag vill ändå fortsätta 
vara i stugan varje påsk och även annan 
tid. Min son är gift för tredje gången med 
en ny kvinna, som sedan tidigare har två 
barn. Eftersom jag och mina barnbarn är 
mycket fästa vid stugan vill jag inte att stu-
gan ska försvinna om de skiljer sig. Kan jag 
ge bort stugan samtidigt som jag fortsatt 
får vara i stugan, som jag vill ska finnas 
kvar i familjen under resten av mitt liv?

Med vänliga hälsning
Karl-Gunnar

Hej,
Tack för din fråga och det korta svaret är 
ja. Gåva av fastighet kan innebära flera ju-
ridiska utmaningar, varför du i ditt enskilda 
fall bör söka råd hos en advokat med in-
riktning mot familjerätt, till exempel någon 
av mina kollegor vid Advokatbyrån Nywa 
eller annan advokat, som kan tillse dina 
intressen så att det blir juridiskt bindande i 
enlighet med din vilja.

Det finns flera formkrav för att gåva 
av fastighet ska vara giltig. Vid gåva av 
fastighet måste en skriftlig gåvohandling 
(gåvobrev) upprättas, varvid givaren för-
klarar sig genom gåva överlåta fastigheten 
till någon. Det ska finnas en överlåtelseför-
klaring där den som ger bort fastigheten 
förklarar att hen överlåter en viss angiven 
fastighet till gåvomottagaren.

Vidare ska gåvobrevet undertecknas av 
både gåvogivaren och gåvomottagaren, i 
ditt fall av dig och din son. Gåvogivarens 
underskrift ska vara bevittnad av två samti-
digt närvarande vittnen. Det är även bra att 
det finns kontaktuppgifter till vittnena om 
tvist skulle uppstå om gåvan.

Gåva kan förenas med ett förbehåll, det 
vill säga de villkor med inskränkning i för-
foganderätten som framgår av gåvobrevet. 
Exempel på förbehåll kan vara att gåvogi-
varen uppställer krav på att gåvomottagare 
inte får sälja, ge eller byta bort fastigheten 
(överlåtelseförbud), att gåvan ska vara 
enskild egendom eller att gåvogivare för-
behåller sig rätt att nyttja fastigheten även 
efter gåvan fullbordats.

Det är alltså möjligt för dig att ge bort 
fastigheten till din son och samtidigt ha rätt 
att vistas i stugan under resten av ditt liv. 
Det är viktigt att förbehållet tydligt skrivs 
in i gåvobrevet, till exempel i vilken omfatt-
ning nyttjanderätten till stugan ska gälla.

Du kan även uppställa ett förbud mot 
överlåtelse, vilket innebär att fastigheten 
inte får säljas, skänkas eller bytas bort. Det 
finns exempel på föräldrar som givit sin 
fastighet till ett barn utan något överlåtel-
seförbud. Därefter har barnet, som kanske 
inte har samma känslomässiga anknytning 
till fastigheten, helt lagligt sålt fastigheten 
och spenderat alla pengarna från fastighe-
ten på nöjen.

Om din son och hans maka väljer att gå 
skilda vägar ska bodelning göras. Ma-
kars egendom kan antingen vara enskild 
egendom eller giftorättsgods, varvid endast 
giftorättsgods ingår i en bodelning. Om du 

inte vill att stugan ska ingå i en bodelning 
kan du i gåvobrevet notera att fastigheten 
ska utgöra din sons enskilda egendom och 
att det inte får ändras.

För er som har flera barn bör även 
övervägas om gåvan ska utgöra förskott på 
arv eller inte. Om det inte står något därom 
är huvudregeln att gåva ska avräknas från 
arvet.

För gåva mellan makar gäller att vid 
gåva av en hel eller del av fastighet ska 
gåvobrevet inges till Skatteverket. Gåvan 
till makan registreras i äktenskapsregistret 
för att vara giltig i förhållande till givarens 
fordringsägare (långivare). Gåvan kungörs i 
Post- och Inrikes Tidningar, varvid givarens 
långivare kan få kännedom om gåvan. Ma-
kar kan, som alternativ till gåvobrev, göra 
en bodelning under äktenskap.

Om din son accepterar gåvan med dina 
villkor måste ansökan om lagfart inges 
till Lantmäteriet. En anteckning görs i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel om din 
nyttjanderätt till stugan under din livstid 
och överlåtelseförbudet. När det finns 
en anteckning i fastighetsregistret gäller 
det även mot tredje man, en utomstående 
person, som anses känna till vad som står 
i fastighetsregistret. När lagfart beviljats 
är din son registrerad ägare till fastigheten 
med de begränsningar som framgår av dina 
förbehåll.

Hos Lantmäteriet finns alla Sveriges 
fastigheter registrerade med uppgift om till 
exempel vem som är ägare till fastigheten, 
om det finns inteckningar (pantbrev) eller 
andra belastningar som servitut eller över-
låtelseförbud. Vill du veta vem som äger 
eller i övrigt vad som gäller rörande en viss 
fastighet har Lantmäteriet en bra E-tjänst. 
Alla ni som ska köpa fastighet bör kontrol-
lera uppgifterna i fastighetsregistret i god 
tid innan köpekontraktet undertecknas.

Det finns en mycket viktig skillnad mel-
lan gåva och köp av fastighet när det gäller 
förbehåll (villkor). Vid köp får villkoret inte 
vara gällande mer än två år efter det att kö-
pet fullbordats. Skrivs villkoret för längre 
tid är köpet ogiltigt. Vid gåvor däremot 
finns ingen begränsning i tid.

Sammanfattningsvis kan du påverka 
ganska mycket vad som i framtiden ska 
gälla för gåvan av fritidshuset genom tyd-
liga förbehåll i gåvobrevet, som du bör låta 
advokat skriva eller granska.

Jag avslutar med några kloka ord av Win-
ston Churchill. ”Vi skapar ett leverne av 
det vi förvärvar, men skapar 
liv av det vi ger.”

Om gåva av fastighet

Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språk-
nörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor  
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

FREDRIK 
ANDERSSON
Bil- och språkfantast

Biltillverkare kan som bekant få idéer 
till sina modellnamn från många olika 
håll. På den tiden då ett bilbyggarföre-
tag och ett bilmärke förknippades med 
ett särskilt hemland förekom det att 
inspirationen hämtades från platser i 
det ”egna” landet.

Fram till första världskriget utgjordes 
Austins modellbeteckningar helt enkelt av 
tal som angav antal hästkrafter. Talet följ-
des av bokstäverna hp, som stod för horse-
power (”hästkraft(er)”). 
Under mellankrigstiden 
fortsatte man med 
en- eller tvåsiffriga tal, 
även om motorerna då 
förfinats så att det verk-
liga antalet hästkrafter 
vanligen vida översteg 
modellbeteckningarnas 
tal. De en- eller tvåsiffriga 
talen följdes ofta av ord 
som angav karosstypen. 
Och dessa ord var ofta 
engelska ortnamn.

Efter andra världskriget återgick Austin 
till tal som beskrev det ”riktiga” antalet 
hästkrafter, men man fortsatte också med 
tillägg i form av ortnamn. Från andra 
världskrigets slut till i början av 60-talet 
såg modellnamnsmallen ut så här: Först 
kom ett A, som helt enkelt stod för Austin. 
Sedan kom två eller tre siffror som bildade 
ett tal, vilket i normalfallet motsvarade 
motoreffekten i hästkrafter, avrundat till 
det närmaste tal som var jämnt delbart 
med 5. Efter talet kom ett tillägg som ofta 
utgjordes av ett engelskt ortnamn.

Fint skulle det vara
Bland de platser som hos Austin blev till 
delar av modellnamn eller namn på mo-
dellversioner fanns slott, städer, byar och 
stadsdelar. Namnen skulle föra tankarna 
till tradition, elegans, lärdom och rikedom. 
När inspirationen kom från stadsdelar var 
det välmående distrikt som Londonstadsde-
larna Mayfair och Westminster (där bland 
annat Buckingham Palace, parlamentet 
och Westminster Abbey finns). Flera av 
Austin-namnen avsåg anglikanska kyrkans 
stiftsstäder (Hereford, Lichfield och York), 
orter med anrika elitskolor eller univer-
sitet (Cambridge, Eton, Clifton, Harrow 
och Sherborne), slott (Whitehall, Windsor, 
Goodwood, Endcliffe och Berkeley) eller 
hästkapplöpningsbanor (Ascot och Kemp-
ton). Namnen kunde också vara hämtade 
från engelska grevskap som Somerset, 
Hampshire, Norfolk och Devon. Nu ska 
det dock framför allt handla om Dorset, en 
bilmodell som är uppkallad efter Devons, 
Somersets och Hampshires grevskaps-
granne (alla Austin-grevskap utom Norfolk 
ligger längs en öst-västlig linje i sydligaste 
England).

Austin-modellen A40 började tillverkas 
1947. Som siffrorna i modellbeteckningen 

antyder hade den en motoreffekt på 40 
hästkrafter. Även om A40 på flera sätt var 
en modern bil var den på traditionellt vis 
byggd på ett ramchassi. Denna konstruk-
tion innebar att det var förhållandevis lätt 
att erbjuda flera olika karossvarianter. A40 
fanns från början i två olika sedanutföran-
den, en fyradörrars som hette Devon och 
en tvådörrars som hette Dorset. Dessutom 
fanns några karossvarianter som inte var 
uppkallade efter grevskap. Att A40 van 
var en skåpbil och att A40 pick-up var en 

pickup kommer kanske 
inte som någon över-
raskning. Däremot är 
det måhända inte lika 
självklart att Country-
man var en stations-
vagn. Den brittiska bil-
tillverkaren Armstrong 
Siddeley hade redan 
på 1920-talet försökt 
lansera Countryman 
(”bonde”, ”landsbygds-
bo” eller ”lantman”) 

som beteckning på en typ av bilkaross. Det 
var dock Austins användande av namnet 
som fastnade i folks medvetande.

Kombi som kom bort
Med modellen A40 började Austin använda 
Countryman som synonym till ”stations-
vagn”, vilket fortsatte efter att Austin 1952 
blivit en del av biltillverkningskoncernen 
British Motor Corporation (BMC). En av 
det tidigare BMC-märket Minis moderna 
modeller heter förresten också Coun-
tryman, men modellbeteckningen avser 
numera inte en herrgårdsvagn.

Grevskapet Dorset, vars yta är lite större 
än Umeå kommuns landareal, har knappt 
800 000 invånare och ligger vid Englands 
sydkust. Området har fått sitt namn från 
huvudorten Dorchester, som i likhet med 
andra engelska orter vars namn slutar med 
-chester tidigare var en romersk bosättning. 
Romarnas namn på Dorchester var Dur-
nonovaria, vilket verkar ha förvanskats till 
Durnovaria. En av förklaringarna till sta-
dens namn är att det skulle betyda ”plats 
med knytnävsstora stenar”, en annan är att 
det skulle betyda ”vad-
ställe” eller ”plats där 
floder flyter samman”. 
Saxarna kallade orten 
Dornwaraceaster, 
vilket i fornengelskan 
blev Dornsæte, som 
senare blev grev-
skapsnamnet 
Dorseteschyre.

Dorset – grevskaplig bil
Austin A40 Dorset

Grevskapet  
Dorset, vars yta 

är lite större än Umeå 
kommuns landareal, 
har knappt 800 000 
invånare och ligger 
vid Englands sydkust.


