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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har fenomenet ombildning från hyresrätt 

till bostadsrätt tagit rejäl fart. Främst har detta skett i Stockholm där stora vinster kunnat göras 

eftersom bostadspriserna under denna tid skjutit i höjden och räntorna är osedvanligt låga. 

Genom att genomföra en ombildning får innehavarna av lägenheten, oftast de forna 

hyresgästerna, tillgång till en värdefull bostadsrätt, vilken till skillnad från en hyresrätt, kan 

säljas och köpas öppet på marknaden. Efter att ha observerat de vinster som gjorts av 

hyresgäster i Stockholm, har hyresgäster i flera andra storstadsregioner, då främst Göteborg 

och Malmö, tagit efter. Fenomenet börjar även sprida sig till mindre orter. Genom att 

ombildning har blivit så vanligt i Sverige uppkommer ett intresse, för samtliga inblandade 

parter, att veta hur de åtgärder, som förekommer vid en ombildning, skall företas. Förr eller 

senare kommer Sverige att ställas inför en räntehöjning, vilken kommer att få stor ekonomisk 

betydelse. En räntehöjning kommer nämligen att på sikt ge negativa konsekvenser för många 

hushåll, eftersom de svenska hushållen lånar pengar i mycket stor utsträckning till sitt boende. 

En del hushåll kommer exempelvis inte att klara en fördubbling av sin boendekostnad, utan 

obeståndssituationer kommer att uppstå. Då blir det intressant för samtliga inblandade parter 

vid en ombildning att veta att allt ”gått rätt till”. Som exempel kan nämnas kreditinstituten, 

vilka till stor del ”finansierat” ombildningen, dels genom lån till föreningen, dels genom lån 

till bostadsrättshavaren. Har de sina fordringar, genom pantsättning, sakrättsligt skyddade vid 

en bostadsrättshavares eventuella obestånd?1 

 

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt sker ofta i flera steg, sett både ur den nybildade 

föreningens perspektiv och ur den blivande bostadsrättshavarens perspektiv. Om man börjar 

med den blivande bostadsrättshavaren brukar denne först få ett upplåtelseavtal sänt till sig. 

Detta kan man se som en typ av offert från den nybildade föreningens sida, en offert, som om 

den accepteras, återsändes påskriven till föreningen. Observera här att enligt Svea hovrätt 

behöver föreningen inte ha undertecknat upplåtelseavtalet för att det skall vara bindande för 

föreningen.2 När avtalet om upplåtelsen träffas existerar redan en rätt till lägenheten, 

                                                 
1 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.70 Norstedts Juridik 
2 ÖH mål nr. 60-04 
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nämligen den befintliga hyresrätten. Denna rätt behöver ej nödvändigtvis innehas av den 

blivande bostadsrättshavaren, utan kan mycket väl tillhöra en annan person, vilken har 

besittningsrätt till lägenheten, men som valt att ej delta i ombildningen. Efter det att 

upplåtelseavtalet ingåtts behöver den blivande bostadsrättshavaren i normalfallet finansiera 

sitt ”köp” på något sätt. I normalfallet pantsätts bostadsrätten för att säkerställa det lån som 

skall finansiera köpet. Själva pantsättningen sker således innan någon egentlig bostadsrätt 

finns att pantsätta. Pantsättningen denuntieras till föreningen i enlighet med bostadsrättslagen 

för att vinna sakrättsligt skydd. 

 

Ser man sedan till den nybildade föreningen upplåter denna en bostadsrätt i en fastighet som 

den, i normalfallet, de facto ännu ej äger/har tillträtt. Finansieringen av föreningens köp av 

fastigheten måste ske på något sätt och detta sker vanligen dels genom lån som föreningen 

upptar, dels genom insatserna som medlemmarna erlägger. Bostadsrättsföreningen mottar 

även en denuntiation, vilken avser pantsättning av bostadsrätt i fastigheten, underskriven av 

en blivande bostadsrättshavare som ännu ej har förfoganderätt över bostadsrätten. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Hur skall en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt gå till för att samtliga inblandade parter, 

det vill säga den blivande bostadsrättshavaren, den nybildade bostadsrättsföreningen samt det 

finansierande kreditinstitutet, skall uppnå de tilltänkta rättsverkningarna med ombildningen? 

 

För att besvara den ovanstående problemformuleringen kommer nedanstående delproblem att 

behandlas. 

 

• Från vilken tidpunkt kan bostadsrättsföreningen upplåta lägenhet med bostadsrätt, vid 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt? 

• Vad är den intermistiska bostadsrätten för något och vilka rättigheter har den som fått 

panträtt upplåten i en sådan? 

• Vid vilken tidpunkt under ombildningen kan en bostadsrätt anses ha uppkommit och 

därmed anses existera som ett pantsättningsbart objekt? 

• Går det över huvud taget att rent praktiskt genomföra en ombildning som inte brister i 

juridisk korrekthet på någon punkt? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med min magisteruppsats är dels att kartlägga vilka olika åtgärder som företas vid en 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, dels att utreda i vilken ordning dessa åtgärder skall 

företas för att föranleda de rättsverkningar som samtliga inblandade parter vill uppnå. Syftet 

är även att genomföra en analys av dessa åtgärder för att visa på vilka juridiska problem som 

kan förekomma vid en ombildning. 

 

1.4 Metod  
 

Inledningsvis kommer jag att studera lagtext, förarbeten och doktrin. Därefter kommer jag att 

tillämpa min egen erfarenhet av kreditgivning, vilken består av att under flera år ha arbetat 

med kredithantering och kreditbeslut, samt diverse underhandskontakter med erfarna aktörer 

på marknaden, för att kartlägga vilka åtgärder som ingår i en ombildning och se hur dessa 

genomförs i ”verkligheten”. När denna kartläggning gjorts, kommer samtliga åtgärder att 

sammanlänkas för att visa hur en ombildning går till i praktiken. När sammanlänkningen görs 

kommer även en analys av åtgärderna att ske för att visa vilka juridiska problem åtgärderna 

kan vara förknippade med.  

 

1.5 Disposition 
 

Dispositionen av uppsatsen är upplagd så att i kapitel två behandlas ombildningen sedd ur 

föreningens synvinkel. I kapitel tre avhandlas sedan ombildningen ur den blivande 

bostadsrättshavarens synvinkel och därefter, i kapitel fyra, behandlas ombildningen ur 

kreditgivarens synvinkel. Sedan, i kapitel fem, sammanlänkas dessa tre aktörers ”åtgärder” för 

att få fram hela den kedja av åtgärder som skall genomföras och när dessa åtgärder skall 

genomföras i en ombildningssituation. Här belyses även de juridiska problem, vilka omgärdar 

en ombildning. Slutligen, i kapitel sex, redovisas mina avslutande reflektioner och 

synpunkter.  
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2. Bostadsrättsföreningen 
 

2.1 Inledning 
 

För att en ombildning från en hyresrätt till en bostadsrätt överhuvudtaget skall bli aktuell 

måste en bostadsrättsförening bildas. I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att redogöra 

för vad en bostadsrättsförening är för något, hur en bostadsrättsförening bildas, upprättandet 

av en ekonomisk plan samt beskriva fenomenet intresseanmälan och dess konsekvenser för att 

slutligen behandla bostadsrättsföreningens köp av fastigheten. 

 

2.2 Vad är en bostadsrättsförening? 
 

I Sverige finns idag ungefär 750.000 bostadsrätter, 3 men denna siffra växer hela tiden. En 

bostadsrättsförening är en ekonomisk förening4 och dess verksamhet regleras i huvudsak 

genom Bostadsrättslagen (1991:614) (Brl). Brl är en typ av skyddslagstiftning och därför till 

stor del tvingande till bostadsrättshavarens fördel. Vissa delar av Brl hänvisar dock till Lag 

(1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Det är emellertid endast då hänvisningar finns 

som FL får tillämpas, aldrig annars.5 En bostadsrättsförening har en enda huvuduppgift, 

nämligen att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt.6 Dessa bostadsrätter 

skall upplåtas på obestämd tid och rätten att upplåta bostadsrätt är exklusiv, vilket innebär att 

endast en bostadsrättsförening kan upplåta en lägenhet med bostadsrätt.7 En bostadsrätt är lös 

egendom. Medlemmar i en bostadsrättsförening är nästan uteslutande bostadsrättsägarna, men 

kan även vara familjemedlemmar till bostadsrättsägarna. I en bostadsrättsförening gäller 

likhetsprincipen, alltså att föreningens olika organ skall behandla alla medlemmar lika.8 

Bostadsrättsföreningen styrs av tre organ, genom vilka medlemmarna utövar sin 

bestämmanderätt. De tre organen är föreningsstämman, styrelsen och revisor.9 

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet och även det organ som väljer styrelsen.10 

Styrelsen är det verkställande organet och därigenom det organ som sköter 

                                                 
3 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.11 Björn Lundén Information AB  
4 1 kap 1 § 1 st Brl 
5 1 kap 1 § 2 st Brl 
6 1 kap 1 § 1 st Brl 
7 1 kap 4 § 1 st Brl 
8 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.15 Norstedts Juridik 
9 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.15 Norstedts Juridik 
10 9 kap 12 § Brl (6 kap 1 § 2 st FL) 
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bostadsrättsföreningens löpande verksamhet11 och vanligtvis även tecknar dess firma. För att 

kontrollera att styrelsen sköter sitt arbete finns revisorer, vilka även de väljs av 

föreningsstämman.12  

 

2.3 Bildandet av en bostadsrättsförening 
 

För att en ombildning skall kunna ske krävs att en bostadsrättsförening bildas. Bildandet av 

bostadsrättsföreningen, av hyresgästerna i en hyresfastighet, sker i huvudsak av två 

anledningar. Antingen vet hyresgästerna att ägaren av hyresfastigheten är intresserad av att 

sälja fastigheten, eller så vill hyresgästerna, via den blivande bostadsrättsföreningen, försäkra 

sig om sin lagstadgade förköpsrätt vid en eventuell försäljning av hyresfastigheten, genom en 

så kallad intresseanmälan. Vid en ombildning sker bildandet oftast genom att några av 

hyrestagarna i den aktuella fastigheten går samman och undersöker vilket intresse det finns 

bland övriga hyresgäster att genomföra en ombildning. Kravet är att innehavarna av kontrakt, 

avseende minst två tredjedelar av antalet lägenheter i fastigheten, vill delta i en ombildning 

(dessa innehavare av kontrakt kommer fortsättningsvis att benämnas ”hyreskontrakten”, vilket 

även är den benämning som används i branschen).13  Ett annat krav är att det finns minst tre 

lägenheter i fastigheten, ty annars kan kravet på minsta antalet medlemmar, nämligen tre, i en 

bostadsrättsförening ej uppfyllas.14 Om det finns ett intresse från minst två tredjedelar av 

hyreskontrakten, har den blivande föreningen anledning att gå vidare med bildandet. Då hålls 

ett konstituerande möte, vid vilket minst tre medlemmar antas i bostadsrättsföreningen, en 

styrelse utses, revisor utses samt bostadsrättsföreningens stadgar antas. 

 

Stadgarna måste innehålla följande punkter:15 

• Föreningens firma 

• Den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte 

• Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art 

• Huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut 

• De grunder på vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas 

                                                 
11 9 kap 12 § Brl (6 kap 6 § FL) 
12 9 kap 26 § Brl (8 kap 1 § FL) 
13 3 § 2 st 2 p Lag (1982:325) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ 
hyresrätt (OmbL) 
14 1 kap 2 § Brl 
15 9 kap 5 § Brl 
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• De grunder enligt vilka ersättning skall beräknas, i de fall rätten att bestämma 

ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt  

• De grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av 

föreningens hus 

• Antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter och revisorer samt 

eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på 

annat sätt än vad som anges i Brl, hur det skall ske 

• Inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur andra 

meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom 

• Vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma 

• Vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta 

• Grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med 

föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.  

 

Efter det att det konstituerade mötet genomförts skall bostadsrättsföreningen, inom sex 

månader, registreras hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen anses registrerad i det län, i 

vilket den enligt sina stadgar har sitt säte. I ansökan skall föreningen bland annat intyga att 

kraven i 1 kap 2 § Brl är uppfyllda.16 

 

2.4 Ekonomisk plan17 
 

2.4.1 Den ekonomiska planens innebörd 

 

För att en nybildad bostadsrättsförening skall bli mer än en ”skrivbordsförening” (en förening 

som ej äger någon fastighet) skall den upprätta en ekonomisk plan.18 Utan att en ekonomisk 

plan blivit registrerad hos Bolagsverket får bostadsrättsföreningen ej upplåta lägenhet med 

bostadsrätt.19 Skulle en bostadsrättsförening upplåta en lägenhet med bostadsrätt utan att en 

giltig ekonomisk plan finns registrerad, är upplåtelsen ogiltig och bostadsrättsföreningen skall 

återbetala insatser och eventuella avgifter till bostadsrättshavaren. Viktigt att pointera här är 

att om ingen invänder mot den ogiltiga upplåtelsen inom två år från upplåtelsedatumet, anses 

                                                 
16 Bilaga 1 ”Nyregistrering Bostadsrätt” 
17 Regleras i Bostadsrättsförordningen (1991:630) 
18 Bilaga 2 ”Ekonomisk plan för Brf Arkitekten 1, Linköping” 
19 3 kap 1 § Brl 
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upplåtelsen som giltig och både bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens möjlighet 

till talan om ogiltighet preskriberas.20 Den ekonomiska planen kan i många fall jämställas 

med en kalkyl, vilken innehåller de upplysningar som är av vikt för bedömandet av 

föreningens verksamhet. Informationen i den ekonomiska planen kan således grunda sig på 

beräkningar, vilka i slutändan kanske visar sig avvika något från slutresultatet. Det viktigaste 

är dock att man utifrån den ekonomiska planen kan göra en bedömning av 

bostadsrättsföreningens ekonomiska stabilitet.  

 

2.4.2 Fördelningen mellan insats och föreningslån 

 

Det huvudsakliga i den ekonomiska planen är själva fastighetsförvärvet och hur detta skall 

finansieras. Skall det till stor del finansieras av medlemsinsatser eller av lån upptagna av 

bostadsrättsföreningen? Här skall anges hur stor varje lägenhets insats beräknas bli och vilken 

månadsavgift som kommer att belasta lägenheten. Insats och månadsavgift står i omvänd 

proportion till varandra. Erlägger bostadsrättshavarna en stor insats minskar föreningens 

lånebehov och därmed blir månadsavgiften lägre och det motsatta gäller om 

bostadsrättshavarna erlägger en liten insats. I normalfallet brukar bostadsrättsföreningen 

sträva efter att maximera insatsen för att därigenom minska lånen som bostadsrättsföreningen 

behöver uppta hos ett kreditinstitut. Anledningen är att en låg belåningsgrad ger 

bostadsrättsföreningen en sund ekonomi och därigenom en stark ställning gentemot 

kreditgivaren. Enligt min erfarenhet gör kreditgivaren nämligen sin bedömning av 

bostadsrättsföreningens ekonomi huvudsakligen utifrån hur stor del av marknadsvärdet för 

bostadsrättsföreningens fastighet som belånas. Ju lägre belåningsgrad desto lägre risk för 

kreditgivaren att låna ut pengar och därigenom får bostadsrättsföreningen bättre räntevillkor 

etcetera. Bostadsrättsföreningens belåningsgrad är viktig även ur bostadsrättshavarens 

synvinkel. I många fall vill bostadsrättshavaren belåna sin bostadsrätt och även här spelar 

bostadsrättsföreningens ekonomi in. Skulle en bostadsrättsförening gå i konkurs och 

därigenom tvingas sälja fastigheten, upphör samtliga bostadsrätter att existera och omvandlas 

därmed till hyresrätter.21 Genom denna omvandling faller den panträtt som kreditgivaren haft 

i bostadsrätten och hans fordran mot lägenhetsinnehavaren omvandlas till en blancokredit. En 

kreditgivare är således mindre benägen att belåna en bostadsrätt i en förening med svag 

ekonomi. Det är dock inte alldeles lätt att uppnå förhållandet ”hög insats och låg 

                                                 
20 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.60 Björn Lundén Information AB 
21 7 kap 33 § Brl 
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månadsavgift” vid en ombildning. Detta beror till stor del på hur kapitalstarka hyresgästerna i 

fastigheten är. Har de råd att gå in med en stor insats eller ej? Eftersom minst två tredjedelar 

av samtliga hyreskontrakt måste delta i ombildningen kan det vara svårt att sätta insatsen 

högt. Är en andel av hyresgästerna kapitalsvaga, kommer dessa ej ha möjlighet att delta i 

ombildningen och därigenom faller hela förfarandet. Det är således en delikat balansgång 

mellan att sätta rimliga insatser, sett ur hyresgästernas synvinkel, samtidigt som 

bostadsrättsföreningens belåning skall hållas nere.  

 

2.4.3 Intygsgivare 

 

Den ekonomiska planen skall slutligen granskas och godkännas av två stycken intygsgivare.22 

Dessa intygsgivare är personer med specialkompetens inom bostadsrättsområdet och utses av 

behörig myndighet,23 vilken är Boverket. De två intygsgivarna skall vara opartiska i 

förhållande till bostadsrättsföreningen, 24 dock är det bostadsrättsföreningens styrelse som 

utser intygsgivarna och även betalar deras arvoden.25 Intygsgivarna har ett skadeståndsansvar, 

dels gentemot bostadsrättsföreningen, dels gentemot bostadsrättshavarna, om de uppsåtligen 

eller av oaktsamhet åsidosätter sina åliggande enligt Brl.26  Det är viktigt att 

bostadsrättsföreningen genom den ekonomiska planen kan visa på ett sunt kassaflöde, dels för 

att få planen godkänd av intygsgivarna, dels för att ett kreditinstitut skall vara intresserat av 

att ge lån till föreningen och även dess medlemmar. När intygsgivarna sedermera har godkänt 

planen och Bolagsverket har registrerat den, skall bostadsrättsföreningens styrelse hålla en 

kopia tillgänglig hos sig för var och en som vill ta del av den.27 Den ekonomiska planen är 

således en offentlig handling. 

 
2.5 Intresseanmälan 
 
2.5.1 Beslut och ingivning av intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten 
 

När en bostadsrättsförening har bildats och den ekonomiska planen har blivit godkänd och 

registrerad, har bostadsrättsföreningen möjlighet att förvärva den aktuella hyresfastigheten. 

Först måste dock beslut av en föreningsstämma fattas om att en ombildning skall ske och att 

                                                 
22 3 kap 2 § Brl 
23 3 kap 3 § 1 st Brl 
24 3 kap 3 § 2 st Brl 
25 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.59 Björn Lundén Information AB 
26 10 kap 1 a § Brl 
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bostadsrättsföreningen skall förvärva fastigheten.28 Beslutet kräver, som ovan nämnts, att två 

tredjedelar av samtliga hyreskontrakt är för en ombildning.29 Dessa två tredjedelar måste 

givetvis även vara medlemmar i bostadsrättsföreningen, vilket är naturligt ty annars skulle de 

ej kunna röst på en föreningsstämma.30 Som ovan nämnts finns det i huvudsak två anledningar 

till att en bostadsrättsförening bildas när hyresgästerna är intresserade av att ombilda sina 

hyresrätter till bostadsrätter.31 Dessa anledningar är att hyresgästerna vet om att den aktuella 

hyresfastigheten ska säljas, alternativt att de vill försäkra sig om att få förtur vid en eventuell 

försäljning. För att försäkra sig om att få förtur vid en eventuell försäljning kan 

bostadsrättföreningen inge en så kallad intresseanmälan. Genom Lag (1982:325) om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (OmbL) ges 

hyresgäster i en hyresfastighet en rätt att förvärva fast egendom, det vill säga den aktuella 

hyresfastigheten.32 Denna rätt gäller dock ej om hyresfastigheten innehåller mindre än tre 

lägenheter, det vill säga ett korresponderande krav till det som finns i 1 kap 2 § Brl.33 Vidare 

ges bostadsrättsföreningen en form av förköpsrätt genom OmbL och denna rätt tillvaratas 

genom den så kallade intresseanmälan.34 Intresseanmälan görs till den inskrivningsmyndighet 

inom vars upptagningsområde hyresfastigheten är belägen. Bostadsrättsföreningen skall till 

sin anmälan35 bifoga ett intyg där styrelsen anger hur många lägenheter det finns i den 

fastighet som anmälan omfattar och att minst två tredjedelar av hyreskontrakten, alltså två 

tredjedelar avseende hyreskontakten av de uthyrda lägenheterna, har förklarat sig intresserade 

av att ombilda fastigheten. Det skall även styrkas att innehavarna, av de lägenheter vilka 

används till privatbostadsändamål, är folkbokförda på lägenhetsadressen.  

 

2.5.2 Begreppet lägenhet 

 

Viktigt att pointera här är uttrycket lägenheter. I dagligt tal används ordet lägenhet oftast som 

beteckning på en hyresrätt eller bostadsrätt, vilken bebos/ägs av en eller flera privatpersoner. 

När lagstiftaren använder uttrycket lägenhet är det dock inte så snävt som detta utan innefattar 

även så kallade lokaler, vilka nyttjas av näringsidkare i deras affärsmässiga verksamhet. Brl 

                                                                                                                                                         
27 3 kap 4 § Brl 
28 9 kap 19 § Brl 
29 Se ”2.3 Bildandet av en bostadsrättsförening”  
30 9 kap 14 § Brl (7 kap 1 §) FL 
31 Se ”2.3 Bildandet av en bostadsrättsförening” 
32 1 § OmbL 
33 2 § 1 st OmbL 
34 3 § OmbL 
35 Bilaga 3 ”Intresseanmälan” 
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väljer att åtskilja dessa två typer av lägenheter genom att benämna dem bostadslägenhet, om 

det är frågan om en privatbostad, respektive lokal om det gäller en lägenhet som nyttjas av 

näringsidkare.36 I OmbL särskiljs inte dessa två olika typer av lägenheter, utan benämns kort 

och gott lägenhet.37 Kravet på två tredjedelar av samtliga hyreskontrakt innefattar således 

både privatpersoner som använder sina lägenheter som privatbostad och näringsidkare som 

använder lägenheten i sin affärsmässiga verksamhet. 

 

2.5.3 Inskrivning i fastighetsregistret av intresseanmälan 

 

När anmälan väl har gjorts och godkänts av inskrivningsmyndigheten, antecknas den i 

fastighetsregistret för den aktuella fastigheten. Först efter det att inskrivning i 

fastighetsregistret skett har inskrivningsmyndigheten en skyldighet att underrätta 

fastighetsägaren om att en intresseanmälan gjorts.38 Det kan således vara först vid denna 

tidpunkt som fastighetsägaren får reda på att en bostadsrättsförening bildats av hyresgästerna i 

hans fastighet och att denna bostadsrättsförening är intresserad av att förvärva fastigheten. 

Detta innebär i allmänhet att fastighetsägaren inte bereds tillfälle att yttra sig i 

inskrivningsärendet. Han har dock möjlighet att överklaga beslutet om inskrivning, varefter 

frågan avgörs i den hovrätt inom vars upptagningsområde fastigheten är belägen.39 

Överklagan skall insändas skriftligen till inskrivningsmyndigheten inom fyra veckor från 

dagen för inskrivningen.40 Intresseanmälan gäller fram till den inskrivningsdag som inträffar 

närmast efter två år från den inskrivningsdag då anteckningen gjordes.41 Efter att denna tid har 

förflutit kan bostadsrättsföreningen förnya sin anmälan. Denna kommer då att gälla från 

dagen då den tidigare anmälan slutade att gälla.42  

 

Skulle bostadsrättsföreningen av någon anledning inte längre vara intresserad av att förvärva 

fastigheten, kan intresseanmälan tas tillbaka. Inskrivningen upphör då att gälla för den 

aktuella fastigheten den inskrivningsdag som inskrivningsmyndigheten avför inskrivningen.43 

För att kunna ta tillbaka en intresseanmälan måste bostadsrättsföreningen hålla ännu en 

föreningsstämma som skall rösta om att bostadsrättsföreningen ej längre skall förvärva 

                                                 
36 1 kap 6 § Brl 
37 2 § 2 st OmbL 
38 4 § OmbL 
39 19 kap 32 § 1 st Jordabalken (JB) 
40 19 kap 34 § JB 
41 5 § 1 st OmbL 
42 5 § 3 st OmbL 
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fastigheten.44 Vid denna föreningsstämma räcker det dock att hälften av alla hyreskontrakt 

röstar för bostadsrättsföreningens förslag. 

 

2.5.4 Underhandsförsäljning alternativt hembudsskyldighet 

 

Genom att bostadsrättsföreningen har fått sin intresseanmälan inskriven i fastighetsregistret 

har den säkerställt sin förköpsrätt. Vill fastighetsägaren sälja fastigheten har han en 

hembudsskyldighet gentemot bostadsrättsföreningen.45 Det kan gå till på två sätt när 

fastighetsägaren vill sälja och en intresseanmälan finns inskriven. Det ena är att 

fastighetsägaren vänder sig direkt till bostadsrättsföreningen för att under hand förhandla med 

denna och förhoppningsvis fått till stånd en försäljning. Det andra är att han vänder sig till 

hyresnämnden med ett hembud.  

 

I det första fallet rör det sig om en normalförsäljning, det vill säga att fastighetsägaren vill 

sälja sin fastighet och vänder sig direkt till bostadsrättsföreningen som han vet vill köpa den. 

Dessa två parter för sedan en förhandling om köpeskillingen och andra vilkor, precis som till 

exempel en privatperson som vill köpa sig en villa.  

 

I det andra fallet däremot har fastighetsägaren vanligtvis redan en köpare till fastigheten som 

är någon annan än bostadsrättsföreningen. Denne köpare och fastighetsägaren har kommit 

fram till en köpeskilling och även upprättat ett förslag till köpeavtal. Det är sedan detta 

köpeavtal som fastighetsägaren, genom att skriftligen vända sig till hyresnämnden, hembjuder 

till bostadsrättsföreningen.46 Köpeavtalet, eller förslaget till köpeavtal, skall vara underskrivet 

av fastighetsägaren när det sänds till hyresnämnden. Hyresnämnden delger sedan 

bostadsrättsföreningen hembudet.47 Det här innebär att bostadsrättsföreningen får en rätt att 

köpa fastigheten på exakt samma vilkor som den köpare som fastighetsägaren redan 

förhandlat fram ett köpeavtal med. Väljer bostadsrättsföreningen att acceptera köpeavtalet, 

träder denna således i den tilltänkte köparens ställe och har härigenom fått nyttja sin 

förköpsrätt. En accept av hembudet är således att anse som om fastighetsägaren och 

bostadsrättsföreningen har slutit ett avtal om köp av den hembjudna fastighet på de vilkor som 

                                                                                                                                                         
43 5 § 2 st OmbL 
44 5 a § OmbL 
45 6 § 1 st OmbL 
46 7 § OmbL 
47 8 § 1 st OmbL 



 16 

anges i förslaget till köpeavtalet.48  Att ett hembud har delgivits bostadsrättsföreningen skall 

också inskrivas i fastighetsregistret. Denna gång sker dock detta genom en anmälan från 

hyresnämnden till inskrivningsmyndigheten.49 Bostadsrättsföreningen har, från den dagen den 

har delgivits köpeavtalet, tre månader på sig att ta ställning till hembudet.50 Finner 

bostadsrättsföreningen hembudet intressant kan den, inom denna tremånadersperiod, anmäla 

sitt intresse skriftligen till hyresnämnden och på så sätt få ytterligare tre månaders 

betänketid.51 Hembudet upphör att gälla om bostadsrättsföreningen ej svarar inom angiven tid, 

eller om bostadsrättsföreningen skriftligen underrättar hyresnämnden om att den ej accepterar 

hembudet.52  

 

2.5.5 Ogiltighet vid hembud 

 

Här kan en risk skönjas, nämligen den att det förslag till köpeavtal som fastighetsägaren 

hembjuder bostadsrättsföreningen är mindre fördelaktigt än det som fastighetsägaren och den 

blivande köparen kommit överens om. Fastighetsägaren skulle till exempel kunna hembjuda 

ett köpeavtal med en köpeskilling som vida överstiger fastighetens värde, i vetskap om att 

bostadsrättsföreningen aldrig kommer att anta hembudet. Sedan skulle fastighetsägaren kunna 

fullfölja den tilltänkta försäljningen med den ursprungliga köparen till en mycket lägre 

köpeskilling. Dock finns en spärr i OmbL för att sådana här situationer inte skall kunna 

uppstå. Fastighetsägaren får inte försälja fastigheten till en lägre köpeskilling eller på 

gynnsammare vilkor än vad som angavs i hembudet.53 Sker ändock en sådan överlåtelse är 

den ogiltig.54 Det är inskrivningsmyndigheten som har att beakta denna ogiltighet och skall, 

som ansvarig myndighet, avslå köparens lagfartsansökan.55 Skulle, mot förmodan, ändock 

inskrivningsmyndigheten bevilja köparen lagfart är köpet att anse som giltigt. Även uppenbart 

oskäliga försäljningsvillkor i hembudet är förbjudna.56 Sådana villkor kan till exempel bestå 

av förbehåll som ger fastighetsägaren speciella förmåner på bostadsrättsföreningens 

bekostnad. Dock måste villkoren vara uppenbart oskäliga, det rör sig här således om en 

                                                 
48 11 § OmbL 
49 8 § 3 st OmbL 
50 10 § 1 st OmbL 
51 10 § 2 st OmbL 
52 10 § 3 st OmbL 
53 12 § OmbL 
54 13 § OmbL 
55 20 kap 6 § 5 p JB 
56 12 § OmbL 
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restriktiv tolkning.57 En sådan förmån är att fastighetsägaren kräver att få förvärva ett visst 

antal bostadsrätter när fastigheten väl är ombildad. Att ett hembud innehåller en köpeskilling 

som överstiger marknadsvärdet är i sig inte uppenbart oskäligt. Tackar bostadsrättsföreningen 

nej till ett hembud med en köpeskilling vilken vida överstiger marknadsvärdet, men den 

ursprunglige köparen genomför köpet till denna köpeskilling, är inte köpeskillingen i sig att 

anse som uppenbart oskälig.58  

 

2.5.6 Undantag från hembudsskyldighet 

 

Huvudregeln är att hembudsskyldighet föreligger för fastighetsägaren gentemot 

bostadsrättsföreningen då intresseanmälan finns inskriven. Från denna regel finns dock 

följande undantag:59 

 

• Föreningen godkänner överlåtelsen 

• Staten förvärvar egendomen 

• Förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när makar förvärvar 

gemensamt någon av dem, är överlåtarens avkomling 

• Förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig auktion enligt 

lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (Samäganderättslagen) 

• Överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i egendomen och denna 

andel förvärvats på något annat sätt än genom gåva 

 

Som tidigare nämnts finns normalt sett två huvudsakliga anledningar till att en 

bostadsrättsförening bildas av hyresgästerna i en befintlig hyresfastighet.60 Ett tredje skäl, som 

kan ligga till grund för bildandet av en bostadsrättsförening, är det att hyresgästerna ej är 

nöjda med sin nuvarande hyresvärd och därför vill få till stånd en ägarförändring. Det behöver 

dock inte betyda att de ser en ombildning som det enda alternativet, utan även att 

bostadsrättsföreningen kan ställa sig positiv till att fastigheten förvärvas av en annan 

intressent och därigenom förblir en hyresfastighet. Bostadsrättsföreningen har således 

möjlighet att godkänna den överlåtelse av fastigheten som förhandlats fram mellan 

fastighetsägaren och köparen, utan att fastighetsägaren behöver hembjuda fastigheten till 

                                                 
57 Prop. 1990/91:92 s.142 
58 RH 1995:105 
59 6 § 2 st 1-5 p OmbL 
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bostadsrättsföreningen. Att bostadsrättsföreningen skall göra ett sådant godkännande behöver 

ej beslutas om på föreningsstämma, förutsatt att bostadsrättsföreningen stadgar inte kräver 

detta, utan det räcker med att behörig företrädare för bostadsrättsföreningen godkänner 

överlåtelsen.61 En annan anledning till att bostadsrättsföreningen godkänner överlåtelsen kan 

vara den att bostadsrättsföreningen, av en eller annan anledning, inte är riktigt ”redo” att ta 

över fastigheten,62 eller att man helt enkelt avvaktar för att föreningen tror att man i framtiden 

kan förvärva fastigheten till ett förmånligare pris. 

 

Genom Förköpslagen (1967:868) (FörköpsL) har kommun rätt att förvärva fastigheter för att 

tillgodose bostadsförsörjningen inom kommunen.63 Uppstår en situation i vilken kommunen 

och fastighetsägaren kommer överens om att kommunen skall förvärva fastigheten, har 

fastighetsägaren inte någon hembudsskyldighet trots att en intresseanmälan från 

bostadsrättsföreningen finns inskriven. Här skulle således, i teorin, bostadsrättsföreningen 

mista sin förköpsrätt, till fördel för kommunen. I praktiken är dock detta inte en situation som 

normalt kan uppkomma, eftersom bostadsrättsföreningen har rätt att vända sig till regeringen 

och yrka på att regeringen skall vägra kommunen dess förköpsrätt.64 Regeringen skall vägra 

kommunen förköp om det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till omständigheterna vid 

eller villkoren för förköpet.65 Att hyresgästerna, genom en bostadsrättsförening, vill förvärva 

fastigheten och därigenom ombilda den är att anse som en sådan omständighet, för vilken 

regeringen skall vägra kommunen förköp.66 

 

Vill fastighetsägaren genomföra en ägarövergång av fastigheten inom familjen, det vill säga 

till make/maka eller barn, behöver inget hembud till bostadsrättsföreningen ske. Anledningen 

till detta är att de familjerättsliga förvärven anses mer skyddsvärda än bostadsrättsföreningens 

rätt att köpa fastigheten. Kort och gott skall det finnas möjlighet, även för 

hyresfastighetsägare, att driva familjeföretag i flera generationer. 

 

Försäljs fastigheten på exekutiv auktion finns inte heller någon hembudsskyldighet gentemot 

bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen har här precis samma möjlighet som alla andra 

                                                                                                                                                         
60 Se ovan ”2.3 Bildandet av en bostadsrättsförening” 
61 Prop. 1990/91:92 s.78 
62 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s74 Björn Lundén Information AB 
63 1 § 1 st 2 p FörköpsL 
64 9 § 1 st FörköpsL 
65 9 § 1 st 4 p FörköpsL 
66 Prop. 1991/92:160 s.15 
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att deltaga i budgivningen på auktionen och därigenom tillvarata sitt intresse. Någon reell 

möjlighet till hembud finns ej heller, eftersom det inte finns någon bestämd köpare av 

fastigheten, eller någon i förväg bestämd köpeskilling. Enligt samäganderättslagen har varje 

delägare i samägd egendom rätt att hos tingrätten påkalla försäljning av egendomen.67 

Egendomen skall då försäljas på en offentlig auktion. Med hänsyn till att det är varje 

samägares lagstadgade rätt, att utbjuda egendomen på auktion föreligger ej någon 

hembudsskyldighet vid ett sådant förfarande.68 Här måste bostadsrättsföreningen, precis som 

vid en exekutiv auktion, själv bevaka sina intressen och aktivt delta i auktionen. 

 

Vid samäganderätt av fastigheten kan även en annan situation än den ovan nämnda offentliga 

auktionen inträffa, nämligen den att ägarna i konsensus bestämmer att en eller flera av ägarna 

skall köpas ut. Vid ett sådant köp rör det sig om en ”intern” övergång, inte en ”extern”, varför 

lagstiftaren funnit att någon hembudsskyldighet ej skall föreligga.69 Bakgrunden till detta 

ställningstagande var en dom från dåvarande Bostadsdomstolen (BD), vilken kortfattat 

fastslog att vid interna köp av en samägd fastighet är de köpande delägarnas intressen mer 

skyddsvärda än bostadsrättsföreningens.70 Undantaget från hembudsskyldighet vid interna 

köp torde vara helt naturligt då någon utökning av fastighetens ägarkrets inte sker, utan endast 

en minskning. Med hänsyn till att det inte skall vara möjligt för nya aktörer att ”ta över” 

fastigheten, gäller ej undantaget från hembud vid gåva. Hade så inte varit fallet hade en 

uppenbar risk förelegat att en ägare gett bort en obetydlig andel till någon utomstående, som 

därefter samtliga delägare hade kunnat sälja fastigheten till, utan att hembudsskyldighet 

gentemot bostadsrättsföreningen förelegat.  

 

I OmbL finns dock ytterligare ett undantag från hembudsskyldigheten, utöver de ovan 

nämnda, och det föreligger när det skulle vara oskäligt att låta bostadsrättsföreningen förvärva 

fastigheten med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och den tilltänkte förvärvaren.71 

Det här undantaget har praktisk betydelse främst när fastighetsägaren är ett aktiebolag i en 

koncern eller när fastighetsägaren lever under äktenskapsliknande förhållanden med en annan 

person. Av dessa två fall är det förstnämnda mest intressent, av den anledning att det inte 

ligger inom samma skyddade familjerättsliga sfär som det sistnämnda, utan har en endast rent 

                                                 
67 6 § Samägandeättslagen 
68 Prop. 1981/82:169 s. 97 f 
69 Prop. 1990/91:92 s. 138 
70 RBD 1985:16 
71 6 § 3 st OmbL 
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ekonomisk effekt. Att överlåta en fastighet från ett aktiebolag till ett annat inom en koncern 

kan i vissa fall medföra mycket stora ekonomiska fördelar för koncernen, men är samtidigt en 

sådan överlåtelse som träffas av hembudsskyldigheten. Genom  undantaget i OmbL kan 

sådana affärer tillåtas inom koncerner utan att bostadsrättsföreningen får en möjlighet att 

nyttja sin förköpsrätt. För att inte behöva hembjuda fastigheten till bostadsrättsföreningen 

skall fastighetsägaren ansöka till hyresnämnden om prövning av hembudsskyldigheten.72 

Hyresnämnden har då att ta ställning till om en hembudsskyldighet vore oskälig eller ej. 

Hyresnämndens utgångspunkt vid bedömningen av om oskälighet föreligger eller ej, skall 

dock vara restriktiv till bostadsrättsföreningens fördel.73 

 

2.6 Bostadsrättsföreningens köp av fastighet 
 

I de fall bostadsrättsföreningen blir den som förvärvar fastigheten, antingen genom en 

normalförhandling mellan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen, en 

underhandsförsäljning eller ett hembud, gäller samma regelverk som när till exempel en 

privatperson förvärvar en fastighet, nämligen 4 kap jordabalken (JB).  

 

Vid köp av fast egendom finns ett digert regelverk i 4 kap JB som ställer upp ett antal krav 

som skall uppfyllas för att förvärvet skall vara giltigt, till skillnad från det formlösa 

förfarandet som kan användas vid köp av lös egendom. Utgångspunkten är att köpekontraktet 

skall upprättas skriftligen och undertecknas av både säljare och köpare.74 Vidare skall det av 

köpekontraktet framgå hur stor köpeskillingen är och det skall innehålla en 

överlåtelseförklaring75 av vilken det klart framgår att säljaren överlåter fastigheten till 

köparen.76 Köpeavtalet är ett formalavtal och kravet på skriftlighet och undertecknande är 

formkrav. Är samtliga krav ej uppfyllda är fastighetsförvärvet ogiltigt.77 Vid en ombildning är 

detta dock inte helt sant. Sker fastighetsförvärvet genom att bostadsrättsföreningen antar 

fastighetsägarens hembud, finns inte samma formkrav som när bostadsrättsföreningen gör 

förvärvet genom normalköp eller underhandsförhandling. Skulle fastighetsägaren och 

bostadsrättsföreningen upprätta ett köpekontrakt som strider mot 4:1 1 st JB är köpet lika fullt 

                                                 
72 6 § 3 st OmbL 
73 Prop. 1981/82:169 s. 78 f 
74 4 kap 1 § 1 st JB 
75 F. Grauers, Fastighetsköp, femtonde uppl., s. 48, Juristförlaget i Lund  
76 4 kap 1 § 1 st JB 
77 4 kap 1 § 3 st JB 
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giltigt.78 Bakgrunden, till detta avsteg från formkraven i JB, är den att när 

bostadsrättsföreningen accepterar hembudet är detta att likställa med att ett avtal om köp av 

fast egendom har träffats.79  

 

I normalfallet upprättas köpekontraktet långt före det att köpeskillingen skall betalas. I 

köpekontraktet skrivs då in att köpebrev skall upprättas, vilket innebär att köpet är att anse 

som fullbordat först när köpeskillingen betalats till säljaren.80 Normalt sett skall köparen, 

bostadsrättsföreningen, erlägga köpeskillingen på tillträdesdagen, alltså den dag då 

bostadsrättsföreningen får disponera fastigheten. När köpeskillingen erläggs upprättas 

köpebrevet (fångeshandlingen) och det är på denna handling som bostadsrättsföreningen 

sedan söker lagfart hos inskrivningsmyndigheten.81 För att säljaren skall vara säker på att 

bostadsrättsföreningen fullföljer köpet kan han och bostadsrättsföreningen avtala om att en 

handpenning skall erläggas. Denna handpenning är oftast tio procent av köpeskillingen. Att 

handpenning skall erläggas skrivs in i köpekontraktet. 

                                                 
78 4 kap 1 § 4 st JB 
79 11 § OmbL 
80 4 kap 5 § JB 
81 20 kap 1 § JB 
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3. Bostadsrättshavaren 
 

3.1 Inledning 
 

Vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt får hyresgästerna en möjlighet att köpa en rätt 

till sina lägenheter och på så sätt fritt kunna överlåta dessa rättigheter på den öppna 

marknaden. För att hyresrätten skall kunna bli en bostadsrätt och hyresgästen bli 

bostadsrättshavare är det dock ett antal åtgärder som skall företas. Dessa åtgärder kommer att 

redovisas nedan. Inledningsvis skall förhandsavtal behandlas, sedan upplåtelse av bostadsrätt, 

därefter bostadsrättshavarens medlemskap i bostadsrättsföreningen och slutligen skall 

situationen för de hyresgäster som väljer att stå utanför ombildningen, tas upp. 

 

3.2 Förhandsavtal 
 

3.2.1 Förhandsavtalets formkrav och innebörd 

 

När en bostadsrättsförening skall bildas för att genomföra en ombildning krävs, som tidigare 

nämnts, att minst två tredjedelar av samtliga hyreskontrakt vill deltaga i en ombildning.82 För 

att den nybildade bostadsrättsföreningen skall vara säker på, att de hyresgäster som anmäler 

sitt intresse även fullföljer ombildningen, kan ett förhandsavtal83 tillämpas. Ett förhandsavtal 

är ett bindande avtal mellan bostadsrättsföreningen och den blivande bostadsrättshavaren. Det 

innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta lägenheten med bostadsrätt till den 

som tecknat förhandsavtalet och att den som tecknat förhandsavtalet förbinder sig att förvärva 

lägenheten med bostadsrätt.84 Ett förhandsavtal kan tecknas mellan hyresgästen och 

bostadsrättsföreningen, trots att bostadsrättsföreningen ännu inte förvärvat fastigheten.85 Ett 

krav är dock att det finns en tillförlitlig kalkyl över bostadsrättföreningens ekonomi 

upprättad.86 Kalkylen kan ses som ”utkastet” till den ekonomiska planen, emellertid är den 

oftast inte fullt så utförlig. Kalkylen måste, på samma sätt som den ekonomiska planen87, 

                                                 
82 Se ”2.3 Bildandet av en bostadsrättsförening” 
83 Se Bilaga 3 ”Förhandsavtal” 
84 5 kap 1 § 2 st Brl 
85 5 kap 7 § Brl 
86 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s. 27 Norstedts Juridik 
87 Se ”2.4.3 Intygsgivare”  
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granskas och godkännas av två intygsgivare.88 Ett förhandsavtal är, på samma sätt som ett 

köpeavtal avseende en fastighet, ett formalavtal. Det skall upprättas skriftligt och måste 

innehålla följande uppgifter:89 

 

• Bostadsrättsföreningen namn 

• Förhandstecknarens namn 

• Vilken lägenhet som skall upplåtas enligt förhandsavtalet 

• När upplåtelsen skall ske 

• De beräknade avgifterna för bostadsrätten, både insats, årsavgift och andra eventuella 

avgifter 

• Förskottsbelopp om ett sådant skall betalas 

 

Innehåller förhandsavtalet inte ovan nämnda uppgifter är det ogiltigt.90 Här skall dock 

pointeras att det inte finns något krav på att förhandsavtalet  är underskrivet av parterna. 91 

Genom att det saknas ett uttalat krav i lagtexten, i motsats till reglerna om köp av fast 

egendom i JB92, behöver ej förhandsavtalet undertecknas för att vara giltigt.  

 

En viktig fördel, som bostadsrättshavaren får, förutom rätten att förvärva den bildade 

bostadsrätten, är rätten till medlemskap i bostadsrättsföreningen. Genom förhandsavtalet är 

bostadsrättsföreningen skyldig att bevilja förhandstecknaren medlemskap i 

bostadsrättsföreningen.93 Bostadsrättsföreningen är dock inte skyldig att göra detta förrän den 

ekonomiska planen är upprättad och registrerad.94 För bostadsrättsföreningen innebär 

skyldigheten att bevilja medlemskap till förhandstecknaren att den bör vara noga med vem 

som den tecknar ett förhandsavtal med och således göra medlemsbedömningen innan ett 

förhandsavtal ingås.  

 

Sett ur bostadsrättsföreningen perspektiv finns, förutom säkerheten i att de som tecknar 

förhandsavtal även kommer att fullfölja ombildningen, ett ekonomiskt intresse av att teckna 

förhandsavtal med de blivande bostadsrättshavarna. Bostadsrättsföreningen ges genom 

                                                 
88 5 kap 3 § 2 st Brl 
89 5 kap 3 § 1 st Brl 
90 5 kap 4 § Brl 
91 Jmf OH mål nr. 60-04 
92 4 kap 1 § 1 st JB 
93 2 kap 9 § 1 st Brl 
94 2 kap 9 § 2 st Brl 
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förhandsavtalet en möjlighet att ta ut ett förskottsbelopp av förhandstecknaren, förutsatt att 

Bolagsverket godkänner detta.95 Förskottsbeloppet får dock ej vara större än insatsen, vilken 

den blivande bostadsrättshavaren skall erlägga till föreningen vid upplåtelsen.96 

Förskottsbeloppet blir således att jämställa med en handpenning, som normalt erläggs vid 

överlåtelse av bostadsrättslägenhet. Som ovan diskuterats har bostadsrättsföreningen ofta att 

erlägga en handpenning när den förvärvar fastigheten av fastighetsägaren.97 För att kunna 

finansiera denna handpenning kan bostadsrättsföreningen följaktligen ta ut ett förskottsbelopp 

av dem som tecknar förhandsavtal. Fördelen med att förfara på detta sätt är att 

bostadsrättsföreningen undgår att låna till handpenningen, vilket skulle ha inneburit 

räntekostnader. Bostadsrättsföreningen finansierar härigenom allt med eget kapital, vilket är 

kostnadsfritt, sett ur bostadsrättsföreningens perspektiv. Tar bostadsrättsföreningen, 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, ut förskottsbelopp i strid mot 5 kap 2 § Brl är detta 

straffbelagt med böter.98 Det är bostadsrättsföreningens företrädare som bär detta 

straffansvar.99 

 

3.2.2 Överlåtelseförbud 

 

Förhandsavtalet spelar, som tidigare avhandlats, en viktig roll vid en ombildning, för att den 

blivande bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen skall kunna känna trygghet och 

ömsesidig tillit. Förhandsavtalet har dock även en viktig ekonomisk innebörd för sin 

innehavare, förhandstecknaren. De här två aspekterna kan i viss mån anses stå emot varandra. 

En förhandstecknare, vilken inte har för avsikt att bidra till ombildningen, utan endast har ett 

ekonomiskt intresse av den, skulle kunna teckna ett förhandsavtal endast i syfte att göra 

ekonomisk vinning på ombildningen genom att överlåta förhandsavtalet som en form av 

option. Skulle ett antal av förhandstecknarna förfara på detta sätt, skulle förhandsavtalet inte 

fylla sitt syfte, vad avser trygghetsaspekten, utan förvandlas till ett rent värdepapper och i 

förlängningen kanske till och med ett finansiellt instrument. För att motverka detta är 

huvudregeln den att det är förbjudet att överlåta ett förhandsavtal.100 Eftersom överlåtelse av 

förhandsavtal är förbjudet är givetvis också pantsättning av detsamma förbjudet, då 

pantsättning, med avseende på här rådande rättsföljder, är att likställa med överlåtelse. 

                                                 
95 5 kap 2 § 1 st Brl 
96 5 kap 2 § 2 st Brl 
97 Se ”2.6 Bostadsrättsföreningens köp av fastighet” 
98 10 kap 3 § 3 p Brl 
99 10 kap 1 § Brl (13 kap 1 § FL) 
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Lagstiftaren har dock valt att vara mycket tydlig på denna punkt och även uttryckligen 

förbjudit pantsättning av förhandsavtal.101 

 

Undantag från överlåtelseförbudet finns emellertid, nämligen när förhandstecknaren vill 

överlåta förhandsavtalet till sin make/maka. Med make jämställs även sambo102 och 

registrerad partner103.104 

 

3.3 Upplåtelseavtal 
 

3.3.1 Upplåtelseavtalets formkrav och innebörd 

 

En bostadsrätt skall upplåtas på obestämd tid och mot ersättning. Vidare är upplåtelse av 

bostadsrätt en exklusiv rätt som tillhör endast bostadsrättsföreningar.105 En lägenhet kan 

upplåtas med bostadsrätt av en bostadsrättsförening endast en enda gång. Detta sker genom att 

ett upplåtelseavtal upprättas mellan den blivande bostadsrättshavaren och 

bostadsrättsföreningen.106 Därefter kan den endast byta ägare, antingen genom överlåtelse 

(exempelvis köp eller byte) eller genom övergång (exempelvis arv, gåva eller bodelning).107 

En bostadsrättsförening kan upplåta lägenhet med bostadsrätt endast till någon som är 

medlem i bostadsrättsföreningen.108 Vidare måste en ekonomisk plan109 finnas registrerad hos 

Bolagsverket för att en upplåtelse skall få ske.110 Upplåter bostadsrättsföreningen lägenhet 

med bostadsrätt i strid mot dessa bestämmelser är upplåtelsen ogiltig, dock endast om talan 

om ogiltighet väcks inom två år från datumet för upplåtelsen.111 Väcks ej talan, av antingen 

bostadsrättsföreningen eller medlemmen, inom denna tid är upplåtelsen att anse som giltig.112 

Det är straffbelagt (med böter) för företrädarna113 för bostadsrättsföreningen att uppsåtligen 

eller av oaktsamhet upplåter lägenhet med bostadsrätt utan att det finns en ekonomisk plan 

                                                                                                                                                         
100 5 kap 6 § Brl 
101 5 kap 6 § Brl 
102 1 § Sambolag (2003:376) 
103 3 kap 1 § Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap 
104 5 kap 6 § Brl 
105 1 kap 4 § 1 st Brl 
106 Se Bilaga 4 ”Upplåtelseavtal” 
107 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.63 Björn Lundén Information AB 
108 1 kap 3 § Brl 
109 Se ovan ”2.4 Ekonomisk plan” 
110 3 kap 1 § Brl 
111 4 kap 7 § Brl 
112 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.60 Björn Lundén Information AB 
113 10 kap 1 § Brl (13 kap 1 § FL) 
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registrerad.114 Upplåtelseavtalet är vad som konstituerar själva bostadsrätten. Med anledning 

av detta kan en förvärvare av bostadsrätten aldrig få bättre rätt gentemot 

bostadsrättsföreningen än vad som framgår av upplåtelseavtalet.115 Eftersom det är själva 

upplåtelseavtalet som konstituerar bostadsrätten finns det ett antal formkrav som måste följas 

vid upprättandet av ett sådant. Upplåtelseavtalet skall vara skriftligt116 och innehålla 

följande:117 

 

• Bostadsrättsföreningens namn 

• Bostadsrättshavarens namn 

• Vilken lägenhet som upplåts 

• Insatsbeloppet som gäller vid upplåtelsen 

• Årsavgiften som gäller vid upplåtelsen 

• Eventuell upplåtelseavgift 

 

Innehåller inte upplåtelseavtalet ovanstående information är det ogiltigt, dock endast om talan 

om ogiltighet väcks inom två år från upplåtelsedatumet.118 Väcks ej talan inom denna 

tidsperiod ”läks” ogiltigheten och avtalet blir därigenom giltigt. I likhet med vad som gäller 

för förhandsavtalet finns ej något krav på att upplåtelseavtalet skall vara undertecknat för att 

vara giltigt. Detta beror på att undertecknandet ej är ett uttalat krav i lagtexten. 

  

3.3.2 Upplåtelse till annan än lägenhetens hyresgäst  

 

Vid en ombildning är det inte säkert att samtliga hyresgäster är intresserade av att förvärva 

sina lägenheter. De ointresserade hyresgästerna har då två alternativ att välja mellan, 

nämligen att antingen stanna kvar som hyresgäster i fastigheten, vilket kommer att behandlas 

nedan,119 eller att säga upp sin hyresrätt och flytta. Väljer en hyresgäst att flytta, kan hans 

lägenhet upplåtas med bostadsrätt, dock endast om:120  

 

• mindre än tre månader återstår av hyrestiden, 

                                                 
114 10 kap 3 § 2 p Brl 
115 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.25 Norstedts Juridik 
116 4 kap 5 § 1 st Brl 
117 4 kap 5 § 2 st Brl 
118 4 kap 7 § Brl 
119 Se nedan ”3.5 Kvarvarande hyresgäster” 
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• hyresvärden och hyresgästen är överens om att hyresförhållandet skall upphöra och 

• hyresrätten ej skall överlåtas till någon annan 

 

Här har således bostadsrättsföreningen en del att beakta då den skall upplåta bostadsrätt i en 

lägenhet till en annan än den som för närvarande har hyreskontraktet på lägenheten. Är 

samtliga tre kriterier uppfyllda, kan bostadsrättsföreningen upplåta lägenheten med 

bostadsrätt. Bryter bostadsrättsföreningen mot dessa regler är upplåtelsen ogiltig. En sådan 

ogiltighet kan, till skillnad mot exempelvis brott mot formkraven vid upplåtelseavtal, aldrig 

”läkas”, utan förblir i kraft.121 

 

3.3.3 Konkurrerande upplåtelser 

 

Precis som vid alla typer av köp finns, vid upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt, en risk för 

att misstag eller brott sker. Ett sådant fall är att lägenheten upplåts med bostadsrätt vid ett 

flertal tillfällen till olika personer. Lägenheten säljs helt enkelt ett antal gånger till olika 

personer. Skulle det inträffa att det finns konkurrerande upplåtelser, är det i regel den 

upplåtelse som skedde först som har företräde och är den giltiga.122 Datumet för själva 

upplåtelsen blir således det avgörande för vilken upplåtelse som gäller. Finns det flera 

upplåtelseavtal daterade vid samma tillfälle, eller kan man av någon annan anledning ej 

fastställa vilken upplåtelse som skedde först i tiden, är det upp till domstol att avgöra vilken 

av upplåtelserna som skall ha företräde och därmed vara den giltiga.123 

 

3.3.4 Den interimistiska bostadsrätten 

 

En bostadsrätt konstitueras genom upplåtelseavtalet, i vilket bostadsrättsföreningen upplåter 

lägenhet med bostadsrätt. Emellertid finns bostadsrätten identifierad redan i ett tidigare skede 

dels i den ekonomiska planen, dels i förhandsavtalet. Lägenheten byter dock inte skepnad från 

hyreslägenhet till bostadsrättslägenhet förrän bostadsrättsföreningen tillträtt fastigheten. Först 

då äger bostadsrättsföreningen fastigheten och en ombildning kan ske. Man kan här tala om 

att en interimistisk bostadsrätt existerar. Den har ingen bostadsrättshavare utan endast en 

blivande bostadsrättshavare, ej heller är den en ”riktig” bostadsrätt. Den interimistiska 

                                                                                                                                                         
120 4 kap 3 § Brl 
121 4 kap 7 § 2 st Brl 
122 4 kap 10 § 1 st Brl 
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bostadsrätten är således att se som ett förstadie till den blivande bostadsrätten. Vilka 

rättsverkningar den interimistiska bostadsrätten har diskuteras nedan.124 

 

3.4 Medlemskap i bostadsrättsföreningen 
 

3.4.1 Skillnad mellan bostadsrättsförening och övriga ekonomiska föreningar 

 

En av huvudprinciperna för en ekonomisk förening är dess öppenhet. Den skall vara öppen för 

alla som vill bli medlemmar och föreningen kan endast om det föreligger särskilda skäl vägra 

någon medlemskap.125 I en bostadsrättsförening, vilken är en ekonomisk förening, är dock 

kravet på öppenhet inte lika stort, utan bostadsrättsföreningen har stora möjligheter att i sina 

stadgar ställa upp vilkor för medlemskap.126 Tillåtna villkor är till exempel att 

bostadsrättshavaren skall ha uppnått en viss ålder (så kallat seniorboende), att han tillhör en 

viss yrkesgrupp eller är anställd hos en viss arbetsgivare.127 Det finns dock vissa krav som ej 

får förekomma i stadgarna, till exempel att bostadsrättshavaren skall vara svensk medborgare, 

inneha en viss förmögenhet eller vilkor som innebär diskriminering på grund av ras eller 

kön.128 Är vilkoren i stadgarna legitima är det dessa som ligger till grund för vilka som skall 

beviljas medlemskap vid en överlåtelse av en bostadsrätt och det är bostadsrättsföreningens 

styrelse som tar ställning till medlemsansökan.129 Vid en ombildning, däremot, ser det 

annorlunda ut. I detta fall har stadgarna i princip ingen verkan i fråga om vilka som skall 

beviljas medlemskap eller ej, vilket kommer att behandlas nedan.  

 

3.4.2 Medlemskap vid förhandsavtal och för befintliga hyresgäster 

 

Som berörts ovan130 får endast bostadsrättsföreningen upplåta lägenhet med bostadsrätt och 

endast till någon som är medlem i bostadsrättsföreningen.131 Bostadsrättsföreningen har 

således, i teorin, att ta ställning till medlemskapsfrågan innan ett upplåtelseavtal ingås. I 

realiteten, däremot, har bostadsrättsföreningen inte speciellt mycket att ta ställning till. Har ett 

                                                                                                                                                         
123 4 kap 10 § 1 st Brl 
124 Se nedan ”5.3 Ombildningsfasen och dess juridiska problematik” 
125 3 kap 1 § FL 
126 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.40 Norstedts Juridik 
127 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s.42 Norstedts Juridik 
128 2 kap 2 § Brl 
129 2 kap 1 § 1 st Brl 
130 Se ”3.3.1 Upplåtelseavtalets formkrav och innebörd” 
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förhandsavtal tecknats, är bostadsrättsföreningen skyldig att bevilja förhandstecknaren 

medlemskap i bostadsrättsföreningen.132 Är den tilltänkte bostadsrättshavaren den som 

innehar lägenheten med hyresrätt, är föreningen i allmänhet skyldig att bevilja dennes 

medlemsansökan, dock med följande undantag:133 

 

• Hyresförhållandet avser lokal och lokalen skall ej upplåtas med bostadsrätt 

• Hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten skall ej upplåtas med 

bostadsrätt 

• Det är skäligt att bostadsrättsföreningen ej antar den blivande bostadsrättshavaren som 

medlem 

• Den blivande bostadsrättshavaren är en juridisk person  

 

När hyresförhållandet avser en lokal och bostadsrättsföreningen av ekonomiska, eller andra 

skäl, ej vill att lokalen skall upplåtas med bostadsrätt, har bostadsrättsföreningen rätt att neka 

hyresgästen medlemskap. Bakgrunden ligger i att lokaler kan ha ett stort värde för 

bostadsrättsföreningen, både ekonomiskt, socialt och praktiskt och därför skall 

bostadsrättsföreningen ha en möjlighet att neka den befintliga hyresgästen medlemskap.134 

Detsamma gäller lägenheter som hyresgästen innehar på grund av sin anställning. Normalt 

sett rör detta sig om så kallade fastighetsskötarlägenheter, som fastighetsägaren hyrt ut till sin 

fastighetsskötare. Väljer bostadsrättsföreningen att inte ombilda denna lägenhet till 

bostadsrätt, har den inte heller någon skyldighet att bevilja hyresgästen medlemskap. 

 

Att bostadsrättsföreningen inte skäligen bör anta den blivande bostadsrättshavaren som 

medlem bör bedömas mot bakgrund av att personen, som vill ombilda sin lägenhet, redan bor 

i fastigheten och därigenom redan är accepterad som hyresgäst. Det torde således vara svårt 

för bostadsrättsföreningen att neka en befintlig hyresgäst medlemskap på denna grund.135 

 

Är hyresgästen en juridisk person, kan bostadsrättsföreningen neka denna medlemskap i 

bostadsrättsföreningen. Syftet med detta är dels att bostadslägenheter i första hand bör 

tillhandahållas enskilda personer eller familjer för att tillgodose ett behov av en 

                                                                                                                                                         
131 1 kap 3 § 1 st Brl 
132 2 kap 9 § 1 st Brl 
133 2 kap 8 § 1 st Brl 
134 Prop. 1981/82:169 s. 33 
135 Prop. 1981:82:169 s. 89 
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permanentbostad, dels att det ligger i bostadsrättsföreningens och dess medlemmars intresse 

att samtliga medlemmar stadigvarande bor i lägenheterna och deltar i bostadsrättsföreningens 

angelägenheter.136   

 

3.4.3 Medlemskap till icke-hyresgäster  

 

Uppkommer situationen att den befintliga hyresgästen väljer att avsluta hyresförhållandet och 

flytta från lägenheten kan, som ovan berörts,137 bostadsrättsföreningen upplåta lägenheten 

med bostadsrätt.138 Det här innebär att en icke-hyresgäst är den som skall ingå 

upplåtelseavtalet med bostadsrättsföreningen. Den blivande bostadsrättshavaren har därmed ej 

samma starka skydd som de befintliga hyresgästerna, utan dennes medlemsansökan skall 

bedömas av styrelsen utifrån bostadsrättsföreningens stadgar. Vid en sådan bedömning kan 

bostadsrättsföreningen neka medlemskap om den finner skäl för detta och i så fall kan någon 

upplåtelse inte ske.139 

 

3.5 Kvarvarande hyresgäster och betänketid 
 

Väljer en hyresgäst att inte ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, men fortfarande vill bo kvar i 

lägenheten, har denne full frihet till detta. Hyresgästen får bo kvar i lägenheten eller hyra 

lokalen på samma vilkor som förut, dock med skillnaden att det är bostadsrättsföreningen som 

är dennes hyresvärd. Hyresgästen behåller sitt besittningsskydd och även sin bytesrätt.140  

 

En hyresgäst behöver dock inte bestämma sig direkt för om han vill eller inte vill ombilda sin 

lägenhet till bostadsrätt, utan han har en viss betänketid på sig. Tidsfristen, ett år, räknas från 

det att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten.141 Väljer hyresgästen att inom denna tid 

ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen och därigenom få till stånd en upplåtelse av 

lägenheten med bostadsrätt, kan bostadsrättsföreningen i princip ej neka denne detta.142 Vill 

hyresgästen ombilda sin lägenhet från hyresrätt till bostadsrätt, efter det att ett år har gått, 

möter inte detta några hinder, emellertid ser förutsättningarna något annorlunda ut. 

                                                 
136 Prop. 1990/91:92 s. 66 f 
137 Se ”3.3.2 Upplåtelse till annan än lägenhetens hyresgäst” 
138 4 kap 3 § Brl 
139 2 kap 8 § 2 st 1 p Brl 
140 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.71 Björn Lundén Information AB 
141 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.71 f Björn Lundén Information AB 
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Hyresgästens medlemsansökan prövas då helt enligt bostadsrättsföreningens stadgar, på 

samma sätt som när en icke-hyresgäst ansöker om medlemskap, vilket gör att 

bostadsrättsföreningen här har mycket större möjligheter att neka hyresgästen medlemskap 

om den så önskar. Vidare kommer bostadsrätten troligen att kosta väsentligt mycket mer för 

hyresgästen att förvärva. Efter det att tidsfristen löpt ut är bostadsrättsföreningen nämligen ej 

längre bunden av de insatser som varje bostadsrätt hade som ”prislapp” i den ekonomiska 

planen, vilka normalt sett ligger långt under marknadsvärdet.143 Bostadsrättsföreningen kan i 

det här läget ta ut en marknadsmässig ersättning för bostadsrätten och därmed göra en 

ekonomisk vinst på att någon eller några hyresgäster väntar över ett år med att ombilda sin 

lägenhet till bostadsrätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
142 2 kap 8 § 2 st 2 p Brl 
143 P. Meltz & A. Victorin, Bostadsrätt, tredje uppl., s. 112 ff., Juristförlaget 
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4. Kreditgivaren 
 

4.1 Inledning 
 

När en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt sker, finns en rad finansiella aspekter som 

måste beaktas för att ombildningen skall fungera. Bostadsrättsföreningen skall finansiera 

köpet av fastigheten och den blivande bostadsrättshavaren skall finansiera sin insats, vilken 

han enligt upplåtelseavtalet skall erlägga till bostadsrättsföreningen. Vid de allra flesta 

ombildningar måste denna finansiering, helt eller delvis, ske genom lånat kapital eftersom de 

flesta privatpersoner i Sverige inte har möjlighet att betala hela insatsen med egna medel. Här 

spelar de olika kreditinstituten en stor roll och konkurrensen dem emellan har, till viss del, 

bidragit till att Sverige har ett osedvanligt lågt ränteläge. Det är ej heller längre de 

”traditionella” bankerna som har monopol på bostadskreditgivning, utan en rad andra så 

kallade nischbanker, vilka specialiserat sig på att endast lämna krediter till boende, har tagit 

stora marknadsandelar. Inledningsvis skall jag redogöra för de regler vilka kreditinstituten har 

att rätta sig efter för att bedriva en sund kreditgivning, hur en bostadsrättsföreningskredit 

(föreningskredit) bedöms samt slutligen hur den blivande bostadsrättshavarens kredit 

(konsumentkredit) bedöms. 

 

4.2 Bankrörelselagen 
 

Genom bankrörelselagen144 regleras den verksamhet som bedrivs av kreditinstitut, vilka 

verkar på den svenska marknaden.145 De kreditinstitut vilka bedriver utlåning (kreditgivning) 

eller ställer kreditgarantier, anses bedriva finansieringsrörelse.146 För att få bedriva en 

finansieringsrörelse i Sverige krävs det att man har tillstånd till detta.147 Ett sådant tillstånd 

lämnas av Finansinspektionen148 och kräver att en rad förutsättningar och krav är uppfyllda.149 

Detta kommer ej att behandlas närmare här då det inte har någon direkt koppling till själva 

regleringen av kreditgivningen. 

                                                 
144 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
145 1 kap 1 § Bankrörelselagen 
146 1 kap 4 § 1 st 2 p Bankrörelselagen 
147 2 kap 1 § Bankrörelselagen 
148 3 kap 8 § Bankrörelselagen 
149 6 kap Bankrörelselagen 
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De, som bedriver finansieringsrörelse, har en rad olika krav på sig. Det allra viktigaste är att 

de bedriver en ”sund kreditgivning”. Detta innebär att krediter skall beviljas endast om 

förpliktelserna, för låntagare mot kreditgivare, på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.150 

En kreditgivare måste således ta hänsyn till exempelvis sökandes ekonomi och stabilitet i 

dagsläget och vilken typ av säkerhet sökanden kan ställa. Här är den sökandes ekonomi och 

stabilitet i dagsläget oftast de viktigaste parametrarna. Dessa måste dock prövas i ljuset av 

vilket ränteläge som råder på marknaden. I dagsläget ligger den rörliga bolåneräntan för 

konsumentkrediter på ungefär 3 %.151 Utgår den som bedriver finansieringsrörelse från en 

sådan låg ränta i sin kreditgivning, kommer troligen de flesta hushåll att ha råd att ta upp lån 

och därmed förvärva sin bostadsrätt. Beaktar kreditgivaren de ränteökningar, vilka troligen 

kommer i framtiden, och istället använder sig av en kalkylränta på 6 % vid sin bedömning av 

sökandes betalningsförmåga, blir utfallet troligen att inte fullt så många hushåll kan uppta lån 

för att förvärva en bostadsrätt. Genom att använda en kalkylränta som är ungefär dubbelt så 

hög som den ränta som idag faktiskt betalas av låntagaren, kan kreditgivaren på ett bättre sätt 

försäkra sig om att låntagaren även i framtiden kan fullgöra sina förpliktelser gentemot 

kreditgivaren och härigenom kan kreditgivaren tillämpa en sund kreditgivning. 

 

4.3 Kredit till bostadsrättsföreningen 
 
4.3.1 Bostadsrättsföreningens val av kreditgivare 

 

Som framgått av beskrivningen av den ekonomiska planen måste bostadsrättsföreningen i de 

flesta fall ta upp lån för att finansiera köpet av fastigheten som den tänker ombilda. 

Bakgrunden till lånebehovet för bostadsrättsföreningen är att de blivande bostadsrättshavarnas 

insatser normalt sett inte täcker hela köpeskillingen, vilken bostadsrättsföreningen har att 

erlägga till den nuvarande fastighetsägaren. När det blivit dags för bostadsrättsföreningen att 

undersöka vilka typer av lånealternativ som finns, är det vanligaste, enligt min erfarenhet, att 

de vänder sig till samtliga stora kreditinstitut (Den Danske Bank/Bokredit, 

Föreningssparbanken/SPINTAB, Handelsbanken/Stadshypotek, Nordea, SBAB och SEB) för 

att ta in offerter på den kredit bostadsrättsföreningen avser att uppta. Genom detta förfarande 

får bostadsrättsföreningen ett underlag där den kan jämföra de olika kreditinstitutens villkor 

                                                 
150 8 kap 1 § 1 st Bankrörelselagen 
151 http://www.sbab.se/sbab/jsp/polopoly.jsp?d=116&a=113 (2005-05-03) 
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gentemot varandra och på så sätt få de lånevillkor som är fördelaktigast för 

bostadsrättsföreningen och indirekt, genom lägre avgifter, dess medlemmar. Vid den här 

typen av offertinhämtning kan emellertid även bostadsrättsföreningens medlemmar gynnas 

även direkt, då det inte är ovanligt att kreditinstituten ger en viss ”ränterabatt” till de 

medlemmar som väljer samma kreditinstitut som bostadsrättsföreningen vid finansieringen av 

bostadsrättsköpet. Genom att lämna en sådan ”rabatt” skapar kreditinstitutet ett incitament för 

bostadsrättsföreningen att välja just detta, eftersom det inte bara gynnar 

bostadsrättsföreningen, och dess medlemmar indirekt, utan även gynnar medlemmarna direkt. 

Den enskilde medlemmen får något lägre ränta på sina bokrediter, vilket medlemmen troligen 

ser som positivt, och kommer därigenom att verka för att bostadsrättsföreningen väljer just det 

kreditinstitutet. Det är trots allt bostadsrättsföreningens medlemmar som i slutändan ”styr” 

bostadsrättsföreningen och dess val.  

 

4.3.2 Kreditinstitutets bedömning av bostadsrättsföreningen 

 

Innan kreditgivaren lämnar en offert till bostadsrättsföreningen har denne att ta ställning till 

dels om det överhuvudtaget är aktuellt att lämna en kredit till bostadsrättsföreningen, dels 

vilken risk en beviljad kredit utgör och hur mycket man ska ”ta betalt” för denna risk. Vid 

bedömningen av om en kredit alls skall lämnas till bostadsrättsföreningen, har kreditgivaren 

att beakta bankrörelselagens krav på en sund kreditgivning. När bostadsrättsföreningens 

ekonomi bedöms ser man främst till kassaflödet hos bostadsrättsföreningen. Med kassaflöde 

avses hur bostadsrättsföreningens löpande utgifter skall betalas. En bostadsrättsförening lever 

efter den så kallade självkostnadsprincipen, det vill säga att alla utbetalningar som 

bostadsrättsföreningen skall göra, har den själv att finansiera, vilket sker genom att 

medlemmarna erlägger sina årsavgifter.152 Utbetalningarna består av allt ifrån ränta och 

amortering till kreditgivaren, till olika typer av drift- och underhållskostnader som förknippas 

med fastigheten. Här har således kreditgivaren att ta ställning till om de årsavgifter som 

bostadsrättsföreningen bestämt sig för att medlemmarna skall betala täcker de utgifter som 

bostadsrättsföreningen har, inte bara vid själva tidpunkten för kreditgivningen, utan också i 

framtiden. Då bostadsrättsföreningens största utbetalning, normalt sett, är den till 

kreditgivaren har denne en god möjlighet att göra en bedömning av bostadsrättsföreningens 

kassaflöde. Eftersom krav finns på att en sund kreditgivning skall tillämpas, vilket innebär att 

                                                 
152 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s. 127 Norstedts Juridik 
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betalningsförmåga både på kort och på lång sikt skall säkerställas, kommer kreditgivaren att 

tillämpa kalkylräntor vid sin bedömning av kassaflödet. Med kalkylräntor avses här räntor 

som är ungefär dubbelt så höga som de räntor som offererats. Genom att kreditgivaren 

använder sig av kalkylräntor, kan kreditgivaren säkerställa att bostadsrättsföreningen klarar en 

markant ränteökning utan att få betalningsproblem. Sådana problem kan lätt uppstå om 

bostadsrättsföreningen, i stor utsträckning, vill finansiera fastighetsköpet genom lån. En 

bostadsrättsförening med stora skulder har inte samma möjlighet att klara av en fördubbling 

av räntan som en förening med låg skuldbörda har. Valet av finansiering genom stora lån 

beror, normalt sett, på att medlemmarna i bostadsrättsföreningen inte är speciellt kapitalstarka 

och därför inte kan betala en stor insats. Tvingas bostadsrättsföreningen att höja årsavgifterna 

för att klara en räntehöjning, på grund av att den får betalningssvårigheter, är risken stor att 

bostadsrättshavarna, en efter en, också får betalningsproblem. Slutresultatet kan, i värsta fall, 

bli att både bostadsrättsföreningen och dess medlemmar kommer på obestånd. En 

bostadsrättsförening i behov av denna typ av belåning löper alltså en större risk att få avslag 

på sin kreditansökan, än en bostadsrättsförening som i större utsträckning finansierat sitt köp 

av fastighet genom medlemsinsatser. Kassaflödesanalysen är således den avgörande delen vid 

bedömningen av om bostadsrättsföreningen skall beviljas den sökta krediten eller ej.   

 

4.3.3 Förhållandet mellan medlemsinsats och föreningslån vid kreditgivning 

 

Vad sedan gäller prissättningen av krediten, baserar sig denna i stor utsträckning på den 

ekonomiska planens utformning. Kommer bostadsrättsföreningen till stor del att finansiera 

köpet av fastigheten genom medlemsinsatser, och därigenom endast vara i behov av ett 

mindre lån, har bostadsrättsföreningen större möjlighet att erhålla förmånliga lånevillkor än 

om förhållandet är det omvända. Grunden till detta är att kreditgivaren huvudsakligen utgår 

ifrån vilken risk denne tar vid beviljandet av en kredit. Ju större risk kreditgivaren tar desto 

mer betalt, genom högre räntor, vill denne ha. Som exempel kan tas en bostadsrättsförening 

som finansierar 70 % av fastighetsköpet genom medlemsinsatser och 30 % genom att 

bostadsrättsföreningen belånar fastigheten. Här har då kreditgivaren att ta ställning till vilken 

risk ett beviljande av en sådan kredit skulle innebära. Utgår man från att kreditgivaren är 

ensam finansiär till bostadsrättsföreningen och tar säkerhet för krediten genom pantbrev i 

fastigheten, innebär detta att kreditgivaren tar en minimal risk. Skulle bostadsrättsföreningen 

komma på obestånd och kreditgivaren bli i behov av att realisera sin panträtt i fastigheten är, i 

princip, den risken obefintlig att kreditgivaren ej får täckning för sin fordran, även om 
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fastigheten säljs till ett pris långt under marknadsvärdet. Vid den här typen av ”säker” kredit 

kommer således bostadsrättsföreningen att bli erbjuden mycket förmånliga lånevillkor, 

speciellt när det som för närvarande råder en kraftig konkurrens på kreditmarknaden. 

 

Är förhållandet det omvända, att medlemsinsatsen uppgår till 30 % och föreningslånet till 70 

% av finansieringen av fastighetsköpet, ser förutsättningarna annorlunda ut. Här kommer 

kreditgivaren att få ta ställning till en kredit med en väsentligt högre risk än den som 

behandlats ovan. Kommer bostadsrättsföreningen på obestånd och kreditgivaren tvingas 

realisera sin panträtt i fastigheten, finns en uppenbar risk för att kreditgivaren ej får täckning 

för hela sin fordran. Säljs fastigheten till ett pris, som ligger under marknadsvärdet, finns en 

stor risk att kreditgivaren gör en kreditförlust. Med hänsyn tagen till denna risk kommer 

kreditgivaren i det här fallet att kräva mer betalt, högre ränta, för att låna ut pengar till 

bostadsrättsföreningen. Detta ger i sin tur effekten att årsavgiften (hyran) för medlemmarna 

kommer att bli högre.  

 
4.3.4 Pantsättning av bostadsrättsföreningens fastighet 
 

I samband med att en kreditgivare beviljar kredit till en bostadsrättsförening, ställer 

kreditgivaren krav på någon form av säkerhet för sin kredit. Den vanligaste typen av säkerhet, 

för den här kategorin av krediter, är panträtt i fast egendom. Det innebär att 

bostadsrättsföreningen pantsätter den fastighet som den förvärvat. En sådan pantsättning sker 

dels genom att ett fordringsförhållande uppstår (normalt sett genom att ett skuldebrev 

upprättas), dels genom att en överenskommelse om att pant skall lämnas träffas (sker normalt 

sett genom ett pantavtal), dels genom att pantbrev överlämnas från bostadsrättsföreningen till 

kreditgivaren153.154 Ett pantbrev är ett bevis på att en inteckning existerar i fastigheten155 och 

kan förenklat beskrivas som en handling som representerar en del av fastighetens värde.156 

Pantbrevet lyder på ett visst belopp bestämt i svenska kronor, eller annan lämplig valuta, och 

gäller i en bestämd fastighet.157 Ett pantbrev kan existera i två former, antingen i pappersform 

(fysiskt pantbrev) eller elektronisk form (datapantbrev). Historiskt sett var fysiska pantbrev 

den enda typen av pantbrev, men dessa har under senare år mer och mer ersatts av 

datapantbrev. Datapantbreven finns elektroniskt registrerade i pantbrevsregistret, vilket sköts 

                                                 
153 6 kap 2 § JB 
154 F. Grauers, Fastighetsköp, femtonde uppl., s.23 f., Juristförlaget i Lund 
155 22 kap 5 a § JB 
156 F. Grauers, Fastighetsköp, femtonde uppl., s.22, Juristförlaget i Lund 
157 22 kap 2 § JB 
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av Lantmäteriverket.158 Oavsett om pantbrevet är ett fysiskt pantbrev eller ett datapantbrev 

måste det överlämnas till kreditgivaren, borgenären, för att denne skall uppnå en sakrättsligt 

skyddad panträtt. Är pantbrevet fysiskt sker detta genom att pantbrevet fysiskt överlämnas till 

kreditgivaren (tradition)159 och är pantbrevet elektroniskt sker själva överlämnandet genom en 

omregistrering i pantbrevsregistret160. I fastigheten kan det finnas en eller flera inteckningar 

och således även ett eller flera pantbrev. Lånar kreditgivaren ut exempelvis 10.000.000 kr till 

bostadsrättsföreningen, vill kreditgivaren självklart ha pantbrev som täcker denna skuld, alltså 

pantbrev på tillsammans 10.000.000 kr. Finns inte pantbrev som tillsammans motsvarar detta 

belopp, får bostadsrättsföreningen ansöka hos inskrivningsmyndigheten om att inteckna 

fastigheten ytterligare så att ett nytt pantbrev kan erhållas.161 I normalfallet sköter 

kreditgivaren denna hantering åt bostadsrättsföreningen och inskrivningsmyndigheten sänder 

det nya pantbrevet direkt till kreditgivaren, då detta redan pantsatts av bostadsrättsföreningen 

för skulden till kreditgivaren.  

 

4.4 Kredit till den blivande bostadsrättshavaren 

 
4.4.1 Den blivande bostadsrättshavarens val av kreditgivare 

 

Som behandlats ovan, behöver oftast den blivande bostadsrättshavaren (låntagaren) låna 

pengar för att betala sin insats till bostadsrättsföreningen.162 I likhet med 

bostadsrättsföreningen kan låntagaren ta in offerter från de olika kreditinstituten på 

marknaden. Han kan härigenom få olika ”bud” på vilken ränta han kommer att få betala, 

vilken amorteringstakt som krävs av honom, vilka avgifter som är förknippade med lånet samt 

även om en del av krediten kommer att bli ett topplån eller ej. Genom att dessa faktorer 

sammanställs kan låntagaren få en uppfattning om vilket val av kreditgivare som är 

förmånligast. Att inte vända sig endast till sin ”traditionella” bank kan visa sig ha stora 

ekonomiska fördelar vid lån till köp av bostad. Även om man har varit kund i samma bank i 

alla år, kan det visa sig att ett annat kreditinstitut lånar ut pengarna till mycket förmånligare 

villkor och man därigenom kan hålla nere sin boendekostnad. 

 

                                                 
158 1 § Lag 1994:448 om pantbrevsregister 
159 6 kap 2 § 1 st JB 
160 6 kap 2 § 2 st JB 
161 22 kap 2 § JB 
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4.4.2 Kreditinstitutets bedömning av den blivande bostadsrättshavaren 

 

I likhet med kreditgivning till en bostadsrättsförening, skall en kreditgivare tillämpa en sund 

kreditgivning när han tar ställning till den blivande bostadsrättshavarens låneansökan. Vilka 

krav som ställs på låntagaren skiljer sig en del mellan de olika kreditinstituten, men man kan 

skönja vissa likheter: 

 

• Låntagaren skall ha en stadigvarande inkomst. Med stadigvarande inkomst menas 

oftast en tillsvidareanställning. 

• En kalkylränta på ungefär 6 % används då man bedömer låntagarens 

betalningsförmåga. Det måste således finnas ”höjd i kalkylen” för att klara av en 

dubblering av räntekostnaden. 

• En kalkylamorteringstakt tillämpas. Även om många kreditgivare idag inte ställer krav 

på att man inledningsvis amorterar sina lån, räknar de in en amortering i kalkylen. 

Normalt sett baserar sig denna amortering på att lånen, i sin helhet, skall betalas av på 

50 år. 

• När kalkylräntan, kalkylamorteringen och årsavgiften till bostadsrättsföreningen 

”betalats”, skall låntagaren ha en viss summa pengar av sin lön, efter skatt, kvar att 

leva för. Den schablonsumman ligger på ungefär 5.000 kr. Finns det barn i hushållet 

tillkommer oftast ännu en schablonsumma, vilken uppgår till ungefär 2.000 kr per 

barn. 

 

Genom att dessa ekonomiska krav ställs på låntagaren kan kreditgivaren tillförsäkra sig om att 

låntagarens betalningsförmåga, både på kort och på lång sikt, är god. Dock måste här 

pointeras att man aldrig kan veta vad som händer i framtiden. Hur noggranna kalkyler 

kreditgivaren än ställer upp, kan oförutsedda saker inträffa. Låntagaren kan till exempel bli 

långtidssjukskriven eller arbetslös, vilket givetvis påverkar hans ekonomi på ett negativt sätt. 

Låntagarens ärlighet måste även den beaktas. En kreditgivare har givetvis en rad möjligheter 

att kontrollera att de uppgifter som låntagaren lämnar i sin låneansökan är sanningsenliga, 

men allt går tyvärr inte att granska. Låntagaren kan till exempel vara medveten om att det 

företag han arbetar för planerar personalnedskärningar och att han ligger i riskzonen för 

uppsägning eller att hans hälsa är sviktande och att han kanske kommer bli tvungen att 

                                                                                                                                                         
162 Se ”4.1 Inledning” 
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sjukskriva sig. Undanhåller låntagaren information av detta slag blir kreditgivarens kalkyl 

givetvis missvisande och ett större lån kan bli beviljat låntagaren än vad som varit fallet om 

samtliga omständigheter varit kända. 

 

En annan aspekt, som kreditgivarna lägger stor vikt vid, är låntagarens betalningshistorik, 

både den externa och den interna. När kreditgivaren tar en kreditupplysning, vanligtvis hos 

Upplysningscentralen (UC), på låntagaren, får kreditgivaren veta om det finns några 

registrerade betalningsanmärkningar eller ej. Kreditgivaren får även veta om det finns något 

aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten (KFM) och om låntagarens egendom varit, 

eller är, föremål för utmätning. En betalningsanmärkning finns registrerad hos UC under tre 

år, räknat från den dagen den uppkom. På det här sättet kan låntagarens ”externa” 

betalningshistorik kontrolleras. En dålig betalningshistorik behöver i och för sig ej grunda sig 

i en dålig betalningsförmåga, men är åtminstone ett allvarligt tecken på en bristande 

betalningsmoral. Huvudregeln är den att om det existerar en betalningsanmärkning beviljas ej 

någon ny kredit. Har låntagaren varit kund hos kreditgivaren, kan även låntagarens ”interna” 

betalningshistorik granskas. I regel krävs det ett antal påminnelser från fordringsägaren innan 

en skuld resulterar i en betalningsanmärkning. Har emellertid låntagaren varit kund tidigare, 

kan kreditgivaren kontrollera om låntagaren varit föremål för eventuella krav eller 

påminnelser. Har så varit fallet i lite större omfattning kan detta, i likhet med en 

betalningsanmärkning, vara ett tecken på bristande betalningsförmåga, alternativt bristande 

betalningsmoral. 

 

Det är emellertid inte endast låntagarens ekonomi som skall bedömas, utan även den säkerhet 

han tänker ställa för krediten, den blivande bostadsrätten. Kreditgivaren måste säkerställa att 

bostadsrätten betingar ett marknadsvärde som motsvarar det som låntagaren köper den för. I 

normalfallet är inte detta något problem, då ombildade hyresrätter upplåts till ett pris 

(insatsen) vilket ligger markant under marknadsvärdet. Det är trots allt detta som är en av 

huvudorsakerna till att ombildningar genomförs överhuvudtaget. 

 

När kreditgivaren slutligen har granskat låntagaren och denne blivit godkänd, måste även 

bostadsrättsföreningens ekonomi granskas. Som diskuterats ovan är bostadsrättsföreningens 

ekonomi av stor betydelse även för den blivande bostadsrättshavarens krediter, eftersom ifall 

bostadsrättsföreningen går i konkurs så upphör samtliga bostadsrätter att existera i fastigheten 
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och återgår till att vara hyresrätter.163 Då bostadsrätten är vad som pantsätts som säkerhet för 

bostadsrättshavarens krediter, är det mycket väsentligt för kreditgivaren att denna ej upphör. 

Skulle bostadsrätten upphöra förvandlas kreditgivarens fordran på låntagaren till en 

blancokredit, vilket i sin tur kan innebära en förlustrisk. Att bostadsrättsföreningen har en god 

ekonomi är således en av de viktigaste faktorerna, även vid kreditgivning till den blivande 

bostadsrättshavaren. Bedömningen av bostadsrättsföreningen ekonomi sker på det sätt som 

avhandlats ovan.164 

 
4.4.3 Pantsättning av bostadsrätt 
 
Eftersom en bostadsrätt är lös egendom råder en markant skillnad för hur denne pantsätts i 

jämförelse med bostadsrättsföreningens fastighet, vilken är fast egendom. Här är det 

bostadsrätten, det vill säga rätten att förfoga över en lägenhet som pantsätts, inte lägenheten i 

sig. Lägenheten är en del av bostadsrättsföreningens fastighet och den fastigheten är redan 

pantsatt för bostadsrättsföreningens lån.165 Eftersom själva rätten att förfoga över lägenheten 

är det som pantsätts, inte lägenheten i sig, finns egentligen inget fysiskt objekt som pantsätts, 

ej heller finns någon motsvarighet till fast egendoms pantbrev. Pantsättningen går till så att 

den blivande bostadsrättshavaren, genom ett avtal, pantsätter sin bostadsrätt till kreditgivaren. 

Den finns inga formkrav för hur ett sådant avtal skall se ut, men i normalfallet är det, av 

naturliga skäl, skriftligt.166 Utformningen av själva pantförskrivningen kan till exempel vara 

följande: till säkerhet för mina samtliga förpliktelser har jag till banken pantsatt 

bostadsrätt/andel nr. XX i ovan angivna förening med därtill hörande nyttjanderätt. Genom att 

den blivande bostadsrättshavaren undertecknar pantsättningshandlingen är en panträtt 

upplåten till kreditgivaren. Denna panträtt är emellertid inte sakrättsligt skyddad gentemot 

tredje man. För detta krävs att pantsättningen denuntieras bostadsrättsföreningen, vilken har 

en lagstadgad skyldighet att anteckna pantsättningen i lägenhetsregistret.167 Att det föreligger 

ett denuntiationskravet kan ej utläsas ur Brl utan återfinns i rättspraxis.168 I praxis görs en 

analog tillämpning av Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) och dess denuntiationskrav, 

vilket säger: ”Överlåter någon enkelt skuldebrev, vare överlåtelsen ej gällande mot hans 

borgenärer, med mindre gäldenären om åtgärden underrättats av överlåtaren eller den till 

                                                 
163 Se ”2.4.2 Fördelningen mellan insats och föreningslån”  
164 Se ”4.3.2 Kreditinstitutets bedömning av bostadsrättsföreningen” 
165 B. Lundén & U. Svensson, Bostadsrätt, tionde uppl., s.313 Björn Lundén Information AB 
166 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s. 70 Norstedts Juridik 
167 9 kap 10 § Brl 
168 NJA 1971 s.66 
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vilken överlåtelse har skett….”.169 Vad som sägs om överlåtelse gäller också i fråga om 

pantsättning.170 

 

Kreditgivaren har således att denuntiera bostadsrättsföreningen genom att översända en kopia 

av pantsättningsavtalet till bostadsrättsföreningen. Genom att bostadsrättsföreningen blir 

denuntierad vinner kreditgivarens panträtt sakrättsligt skydd gentemot tredje man. Det kan 

vara lämpligt att kreditgivaren kräver att legala företrädare för bostadsrättsföreningen 

undertecknar denuntiationshandlingen, som bevis på att underrättelse har skett, och återsänder 

denna till kreditgivaren.  

 

Kraven för att en panträtt skall vara giltig är således att: 

 

• En korrekt pantsättning av bostadsrätten från den blivande bostadsrättshavaren till 

kreditgivaren, och 

• en denuntiation till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. 

 

Finns det fler ägare till den blivande bostadsrätten skall samtliga dessa underteckna 

pantsättningsavtalet. Är den blivande bostadsrättshavaren gift, men maken/makan är ej ägare 

av den blivande bostadsrätten, måste trots detta denne godkänna pantsättningen.171 Det samma 

gäller om den blivande bostadsrättshavaren är sambo.172 Bostadsrättsföreningen har rätt att 

vid antecknandet av pantsättning i lägenhetsregistret ta ut en särskild pantsättningsavgift.173 

 

Kreditgivaren har dock inte förstahandspanträtt i bostadsrätten, trots att pantsättningen gått till 

i enlighet med redogörelsen ovan, ty bostadsrätten belastas alltid av en legal panträtt.174 

Denna legala panträtt tillkommer bostadsrättsföreningen och avser att täcka 

bostadsrättsföreningens fordringar på bostadsrättshavaren för:175  

 

• årsavgift 

• insats 

                                                 
169 31 § SkbrL 
170 10 § SkbrL 
171 7 kap 5 § 2 p. Äktenskapsbalken 
172 23 § 1 st 3 p. Sambolag (2003:376) 
173 7 kap 14 § 1 st Brl 
174 7 kap 16 a § Brl 
175 7 kap 14 § Brl 
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• upplåtelseavgift 

• pantsättningsavgift 

• överlåtelseavgift 

 

Eftersom bostadsrättsföreningen har denna legala panträtt, vilken alltid har företräde gentemot 

kreditgivarens panträtt, har bostadsrättsföreningen ålagts en underrättelseskyldighet.176 Har 

bostadsrättshavaren skulder till föreningen, vilka överstiger en tolftedel av årsavgiften, och 

bostadsrättshavaren dröjer mer än två veckor att betala dessa måste bostadsrättsföreningen 

utan dröjsmål underrätta kreditgivaren (panträttshavaren). Med ”utan dröjsmål” avses normalt 

någon eller möjligtvis några dagar efter det att tvåveckorsfristen löpt ut.177 Gör inte 

bostadsrättsföreningen detta, faller den legala panträtten och kreditgivaren får istället 

förstahandspanträtten i bostadsrätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
176 7 kap 31 § Brl 
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5. Analys 
 

5.1 Inledning 
 

När en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall ske är det i huvudsak tre parter 

inblandade; den blivande bostadsrättsföreningen, den blivande bostadsrättshavaren och den 

blivande kreditgivaren. De här parterna skall var för sig, och tillsammans, företa en mängd 

åtgärder för att ombildningen skall få de rättsverkningar som samtliga inblandade parter vill 

uppnå. Ovan i uppsatsen har redovisats vilka dessa åtgärder är och nu skall de sammanlänkas 

för att ge en bild av hur en ombildning skall ske, samt för att påvisa vilka problem som vissa 

av dessa åtgärder är förknippade med. Jag kommer inledningsvis att redovisa själva 

förberedelsefasen i en ombildning, för att sedan gå vidare till själva ombildningsfasen, som är 

den fas, där de juridiska problemen återfinns. 

 

5.2 Förberedelsefasen 
 

Inledningsvis måste ett intresse bland fastighetens hyresgäster finnas för att en ombildning 

överhuvudtaget skall bli aktuell. Minst tre av dessa kan gå samman och bilda en 

bostadsrättsförening. Genom att en sådan har bildats har första steget tagits mot att kunna 

ombilda fastigheten. Att en bostadsrättsförening bildats räcker dock inte långt, ty minst två 

tredjedelar av hyreskontrakten måste vilja genomföra en ombildning, för att en sådan skall 

kunna ske. Observera att det här ej görs någon skillnad på grund av vilken typ av lägenhet, 

lokal eller bostadslägenhet, hyreskontrakten avser. Det är två tredjedelar utav det totala antalet 

som måste positiva till en ombildning. Finns ett sådant intresse kan bostadsrättsföreningen gå 

vidare med sina planer på ombildning och upprätta en ekonomisk plan samt låta upprätta 

förhandsavtal. Den ekonomiska planen skall spegla hur bostadsrättsföreningens ekonomi 

kommer att se ut om föreningen förvärvar fastigheten och ombildar hyreslägenheterna till 

bostadslägenheter. I den ekonomiska planen skall anges hur själva fastighetsköpet skall 

finansieras, vilka årsavgifter bostadsrättslägenheterna skall belastas med, hur fastighetens 

underhåll skall finansieras och så vidare. När så bostadsrättsföreningen fått sin ekonomiska 

plan granskad och godkänd, skall planen registreras hos Bolagsverket. 

 

                                                                                                                                                         
177 I. Uggla, Bo i bostadsrätt, tredje uppl., s. 73 Norstedts Juridik 
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Förhandsavtalet är den första, för hyresgästerna själva, juridiskt bindande handling som 

hyresgästerna, de blivande bostadsrättshavarna, företar sig under en ombildning. Ingår 

hyresgästen ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen, är han bunden att fullfölja 

ombildningen. Detta förutsätter dock att bostadsrättsföreningen inte bryter mot 

förhandsavtalet genom att exempelvis vilja ta ut högre insatser, än vad som angivits i avtalet, 

eller dylikt. Förhandsavtalet ger hyresgästen en ovillkorlig rätt att dels bli medlem i 

bostadsrättsföreningen, dels få sin lägenhet upplåten med bostadsrätt. Förhandsavtalet kan 

upprättas när som helst efter det att den ekonomiska planen blivit registrerad, eller en 

preliminär kalkyl blivit godkänd av två intygsgivare. Fördelen med ett förhandsavtal är att 

bostadsrättsföreningen inte behöver ha förvärvat fastigheten för att ingå ett förhandsavtal. 

Dock kan inte förhandsavtalen överlåtas eller pantsättas. 

 

När bostadsrättsföreningen fått den ekonomiska planen registrerad hos Bolagsverket är nästa 

steg att på föreningsstämman besluta om en ombildning. Här krävs det att två tredjedelar av 

samtliga hyreskontrakt röstar för en ombildning. För att få rösta på föreningsstämman krävs 

emellertid att man är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningens styrelse har 

således att före stämman ta ställning till vilka hyresgäster i fastigheten som skall beviljas 

medlemskap. I praktiken medför detta inte några större problem, eftersom det finns 

långtgående skyddslagstiftning, vilken reglerar hyresgästernas rätt till medlemskap vid 

ombildning. Har bostadsrättsföreningen utfärdat förhandsavtal, har den redan härigenom 

bundit sig till att bevilja hyresgästerna medlemskap. Blir resultatet av omröstningen på 

föreningsstämman positivt har bostadsrättsföreningen möjlighet att, till 

inskrivningsmyndigheten, lämna in en intresseanmälan om fastighetsförvärv. Genom att en 

sådan intresseanmälan görs, försäkrar sig bostadsrättsföreningen om sin förköpsrätt till 

fastigheten, eftersom fastighetsägaren belastas med en hembudsskyldighet.   

 

Hur lång tid det tar från det att bostadsrättsföreningen fått intresseanmälan inskriven i 

fastigheten tills det att bostadsrättsföreningen blir den som i slutändan står som köpare av 

fastigheten varierar från fall till fall, det kan ta allt från ett par veckor till flera år. Man kan 

säga att fram tills dess att fastigheten förvärvas har bostadsrättsföreningen genomgått en 

förberedelsefas. När bostadsrättsföreningen sedan står som köpare av fastigheten, går den in i 

själva ombildningsfasen, vilken är den juridiskt komplexa delen.  
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5.3 Ombildningsfasen och dess juridiska problematik 
 

5.3.1 När kan bostadsrättsföreningen upplåta lägenhet med bostadsrätt? 

 

5.3.1.1 Inledning 

 

När bostadsrättsföreningen, genom antingen ett köp på den öppna marknaden, 

underhandsförsäljning eller hembud, blir den som slutligen skall förvärva fastigheten från 

fastighetsägaren, måste bostadsrättsföreningen kunna finansiera sitt fastighetsköp. Detta sker 

dels genom att bostadsrättsföreningen tar upp lån med fastigheten som säkerhet, dels genom 

att de blivande bostadsrättshavarna betalar in sina insatser för bostadsrätterna. För att kunna 

erlägga sin insats behöver, normalt sett, bostadsrättshavaren ta upp lån. Denne behöver dock 

veta att han kommer att bli bostadsrättshavare när bostadsrättsföreningen väl har genomfört 

ombildningen. Det har således blivit dags för bostadsrättsföreningen att upplåta lägenhet med 

bostadsrätt till den blivande bostadsrättshavaren, vanligen en nuvarande hyresgäst. Upplåter 

bostadsrättsföreningen inte lägenheten med bostadsrätt till hyresgästen, kan 

bostadsrättsföreningen ej erhålla någon insats och därmed inte finansiera sitt fastighetsköp. 

Här uppstår ett juridiskt problem.  

 

Bostadsrättsföreningen äger ännu ej fastigheten i vilken bostadsrätten skall upplåtas, 

bostadsrättsföreningen har endast undertecknat ett köpeavtal rörande fastigheten. För att 

kunna fullfölja köpeavtalet behöver bostadsrättsföreningen få in kapital från sina medlemmar, 

insatser, och för att få detta måste bostadsrättsföreningen upplåta lägenheterna i fastigheten 

med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen kommer således att upplåta lägenhet med bostadsrätt 

i en fastighet som bostadsrättsföreningen ännu inte äger, vilket innebär att 

bostadsrättsföreningen förfogar över något den ej har äganderätten till. Av Brl 1 kap 1 § 

framgår att ”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i 

föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt”. Här framgår tydligt att det skall vara 

föreningen som äger huset när den upplåter lägenhet med bostadsrätt.   

 

Alternativet skulle vara att bostadsrättsföreningen får tillträda fastigheten utan att ännu ha 

erlagt köpeskillingen och efter tillträdet, då den är ägare, upplåta lägenhet med bostadsrätt, för 

att sedan betala köpeskillingen till säljaren. Enligt min erfarenhet är dock detta scenario en 
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omöjlighet. Jag kan svårligen se varför en fastighetsägare skulle avstå äganderätten till sin 

fastighet utan att först erhålla slutlikviden. Här råder således ett moment tjugotvå. 

Bostadsrättsföreningen kan inte betala slutlikviden till säljaren utan att först upplåta 

lägenheter med bostadsrätt, men upplåter bostadsrättsföreningen lägenheter med bostadsrätt 

innan den blivit ägare till fastigheten, förfogar den över något den de facto ej äger.  

 

Vänder man sedan blicken mot den blivande bostadsrättshavarens kreditgivare, finner man att 

denne kommer att ta den blivande bostadsrätten som pant för beviljad kredit; en bostadsrätt 

som i realiteten inte existerar och som är upplåten av en bostadsrättsförening i en fastighet 

som bostadsrättsföreningen ännu inte är ägare till. Det som existerar vid själva pantsättningen 

är möjligen en intermistisk bostadsrätt, vilken i och för sig kommer att omvandlas till en 

bostadsrätt så fort bostadsrättsföreningen blivit ägare av fastigheten. Den intermistiska 

bostadsrätten är även väl definierad genom såväl själva upplåtelseavtalet, vilket konstituerar 

bostadsrätten, som i den ekonomiska planen och kan därför svårligen förväxlas med någon 

annan bostadsrätt i fastigheten. Men den är likafullt en ännu icke-existerande bostadsrätt. 

 

5.3.1.2 Upplåtelseavtalet – ett villkorat avtal? 

 

Vad gäller problemet med upplåtelse av bostadsrätten, kan jag näppeligen se att det kan gå till 

på något annat sätt än att bostadsrättsföreningen upplåter lägenheterna i fastigheten med 

bostadsrätt, trots att bostadsrättsföreningen inte äger fastigheten. Alternativet, att 

fastighetssäljaren skulle få betalt först efter det att han förlorat besittningen till fastigheten, 

finner jag inte affärsmässigt hållbart. Frågan blir således vad det får för konsekvenser att 

upplåtelsen sker i förtid. Som jag ser det är upplåtelsen en intern överenskommelse mellan 

bostadsrättsföreningen och den blivande bostadsrättshavaren, vilken innebär att när 

bostadsrättsföreningen förvärvat fastigheten kommer hyresrätten att ombildas till en 

bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen har trots allt ett bindande köpekontrakt med 

fastighetsägaren vid upplåtelsetidpunkten, vilket starkt tyder på att förvärvet kommer att 

genomföras. Skulle bostadsrättsföreningen av någon anledning ändå inte förvärva fastigheten, 

faller hela idén med att hyresrätten skall ombildas till bostadsrätt, eftersom ombildningens 

grundtanke är just den att ett förvärv skall ske. Hyresgästen kan omöjligen, rent civilrättsligt, 

vända sig till fastighetsägaren, om denne kvarstår som ägare till fastigheten, och kräva att 

denne ombildar lägenheten till bostadsrätt av den enkla anledningen att fastighetsägaren inte 

är part i upplåtelseavtalet. Bostadsrättsföreningen kan å sin sida inte heller kräva hyresgästen 
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på någon insats om fastighetsförvärvet inte genomförs. Anledningen till detta är att insatsen är 

en ekonomisk ersättning som skall erläggas till bostadsrättsföreningen som betalning för att 

bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt. Gör inte bostadsrättsföreningen 

detta, uppfyller den inte sina förpliktelser enligt upplåtelseavtalet och detta blir således 

ogiltigt.  

 

Väljer man att behandla upplåtelsen av lägenhet med bostadsrätt som en intern 

överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och den blivande bostadsrättshavaren, torde 

det inte vara långsökt att se upplåtelseavtalet som ett villkorat avtal. Detta är ett avtal, genom 

vilket två, av varandra villkorade, fordringar uppkommer.178 Bostadsrättsföreningen har en 

villkorad fordran på den blivande bostadsrättshavaren, som innebär att när hyresrätten 

ombildas till bostadsrätt skall insatsen betalas till bostadsrättsföreningen. Den blivande 

bostadsrättshavaren har å sin sida en fordran på bostadsrättsföreningen, vilken innebär att när 

bostadsrättsföreningen förvärvat fastigheten är den skyldig att ombilda hyresrätten till en 

bostadsrätt. Faller någon av de motstående fordringarna faller även själva upplåtelseavtalet. 

Har exempelvis den blivande bostadsrättshavaren erlagt sin insats till bostadsrättsföreningen, 

men bostadsrättsföreningen inte genomför fastighetsförvärvet kommer upplåtelseavtalet att 

falla. Bostadsrättshavaren får, istället för en fordran på att bostadsrättsföreningen skall 

ombilda hyresrätten till bostadsrätt, en fordran på bostadsrättsföreningen att den skall 

återbetala den erlagda insatsen.  

 

5.3.1.3 Upplåtelseavtalet – ett ogiltigt avtal? 

 

Det enda reella alternativet till att se upplåtelseavtalet som ett villkorat avtal är, enligt min 

mening, att se upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt, vilken sker innan 

bostadsrättsföreningen är ägare till fastigheten, som ogiltig. Bostadsrättsföreningen har 

förfogat över något den inte har äganderätten till och därmed ej heller förfoganderätten över, 

kort sagt något som inte är föreningens hus. Konsekvensen av ett sådant handlande borde, 

enligt allmänna rättsgrundsatser, vara den att handlingen är ogiltig. Ett sådant synsätt på 

problemet skulle dock få konsekvensen att ombildningar skulle vara omöjliga att genomföra, i 

alla fall i praktiken, förutsatt att man inte börjar ”tänja” på gränserna. Eftersom det här 

problemet inte är någon direkt nyhet för dem som arbetar med ombildningar i praktiken, finns 

                                                 
178 Jmf B. Bengtsson, A. Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, sjätte uppl., s. 325, Norstedts 
Juridik 
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en uppenbar risk för att upplåtelseavtalen medvetet ”feldateras”. Genom att upplåtelseavtalet 

förses med det datum som motsvarar dagen för bostadsrättsföreningens tillträde till 

fastigheten, kommer ombildningen att se korrekt ut ”på pappret”. En feldatering har den 

fördelen att upplåtelseavtalen kan förberedas i lugn och ro och undertecknas av den blivande 

bostadsrättshavaren och företrädare för bostadsrättsföreningen redan flera veckor före 

tillträdesdagen, dock efterdateras sedan handlingarna med datumet för tillträdet, vilket får 

effekten att för en utomstående ser allt korrekt ut. Eftersom fenomenet ombildning ser ut som 

det gör, är feldateringar något som förekommer, vilket i och för sig kanske inte är underligt, ty 

det undanröjer ett stort praktiskt problem. 

 

I teorin skulle dock följande scenario vara möjligt. Bostadsrättsföreningen och säljaren 

kommer överens om att, till exempel, klockan fem på eftermiddagen skall slutlikviden finnas 

på säljarens konto, dock tillträder bostadsrättsföreningen fastigheten redan klockan tio på 

förmiddagen samma dag. Bostadsrättsföreningen har då sju timmar på sig att upplåta samtliga 

lägenheter, vilka skall ingå i ombildningen, med bostadsrätt. Samtliga blivande 

bostadsrättshavare och företrädare för bostadsrättsföreningen träffas sedan på en och samma 

plats, lämpligen hos den kreditgivare som skall finansiera bostadsrättsföreningens lån. Den 

blivande bostadsrättshavaren har sedan att se till att erlägga sin insats till 

bostadsrättsföreningen, vilket också måste ske före klockan fem. När bostadsrättsföreningen 

erhållit samtliga insatser, kan slutbetalningen till säljaren ske. Det här innebär givetvis att 

samtliga blivande bostadsrättshavare måste ha sina krediter klara, redan innan de ens fått en 

lägenhet upplåten med bostadsrätt. Dessa krediter kan, i teorin, finnas hos fem eller sex olika 

kreditgivare. Tar man sedan i beaktande att en ombildning kan innefatta ett hundratal 

lägenheter kommer man snabbt till insikt hur enormt svåradministrerat ett sådant här 

förfarande skulle vara. Alla skall samlas på samma plats, vid samma tidpunkt och ingenting 

får gå fel, ty finns inte slutlikviden på säljarens konto på avtalad tid återgår givetvis 

fastigheten i dennes ägo och hela affären faller, åtminstone vid det här tillfället. Slutligen 

förutsätter hela detta scenario givetvis säljarens goda vilja, att låta bostadsrättsföreningen 

tillträda fastigheten innan han erhållit full betalning. 

 

5.3.1.4 Författarens reflektioner kring upplåtelseproblematiken 

 

Väljer man att se upplåtelseavtalet som ett villkorat avtal, kommer problematiken kring 

upplåtelsen och dess giltighet att lösas genom Lag (1915:218) om avtal och andra 
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rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och allmänna avtalsprinciper, istället 

för att lösas genom Brl eller OmbL. Anledningen till detta är att varken Brl eller OmbL 

innehåller något lagrum, vilket skulle kunna tillämpas om man ser upplåtelseavtalet som ett 

villkorat avtal. För att lösa problematiken kring upplåtelseavtalet och dess giltighet skulle man 

således få söka svaret i AvtL och allmänna avtalsprinciper, vilket jag tycker är felaktigt ur en 

rättsäkerhetssynpunkt. Enligt min åsikt borde problemet istället lösas direkt i Brl, där 

bostadsrättsföreningen skulle kunna få en lagstadgad rätt att upplåta lägenhet med bostadsrätt 

i en fastighet den ännu inte är ägare till, men har ett köpekontrakt på. En sådan rätt skulle, i 

likhet med rätten att upplåta lägenhet med bostadsrätt till annan än hyresgästen, kunna 

tidsbegränsas till tre månader för att inte för vidlyftiga spekulationer med upplåtelser skall 

kunna ske. Genom en sådan lagändring undkommer man även problemet med avsiktliga 

feldateringar, vilket under rådande förutsättningar trots allt är något som förekommer i mer än 

liten utsträckning. Här ser jag det således som lagstiftarens uppgift att genom en lagändring 

lösa ett existerande problem, vilket inte i någon stor utsträckning finns behandlat i praxis eller 

doktrin och, som på sikt, kan få stora ekonomiska följdeffekter. Har inte samtliga inblandade 

parter uppnått de rättsverkningar som de avsåg att uppnå med ombildningen, finns till 

exempel risken för att kreditgivaren finner att fordringen gentemot bostadsrättshavaren är en 

oprioriterad fordran, istället för en prioriterad, vilket kan medföra att denne gör en 

kreditförlust etcetera. 

 

5.3.2 Kan kreditgivaren uppnå en sakrättsligt skyddad panträtt vid en ombildning? 

 

5.3.2.1 Inledning 

 

Ser man ombildningen ur kreditgivarens, vilken skall låna ut pengar till den blivande 

bostadsrättshavaren, synvinkel finns även här en rad praktiska problem. Innan 

bostadsrättsföreningen har tillträtt fastigheten finns ingen bostadsrätt att pantsätta, ej heller 

har låntagaren status av bostadsrättshavare. Det som möjligen finns är en intermistisk 

bostadsrätt, vilken skulle kunna jämställas med den blivande bostadsrättshavarens fordran på 

bostadsrättsföreningen att upplåta den aktuella lägenheten med bostadsrätt. Då det är 

bostadsrätten, inte en eventuell intermistisk bostadsrätt, som kreditgivaren vill ta som säkerhet 

för sin fordran, uppstår här frågan hur kreditgivaren skall förfara för att uppnå detta mål. Som 

tidigare påpekats vill säljaren av fastigheten ha betalt innan han låter bostadsrättsföreningen 

tillträda fastigheten och för att bostadsrättsföreningen skall kunna betala måste den blivande 
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bostadsrättshavaren betala sin insats till bostadsrättsföreningen. I praktiken är det ibland så att 

bostadsrättsföreningen vill ha denna insats insatt på sitt konto redan dagen före tillträdet, bara 

för att vara på den säkra sidan att köpeskillingen för fastigheten kan erläggas vid rätt tidpunkt. 

Finns detta krav från bostadsrättsföreningen kan kreditgivaren omöjligen få panträtt i 

bostadsrätten, eftersom denna ännu inte existerar. Ej heller kan förhandsavtalet pantsättas, 

eftersom detta är förbjudet enligt Brl.  

 

5.3.2.2 Kan bostadsrättshavarens ännu ej uppkomna fordran på bostadsrättsföreningen 

pantsättas?   

 

Det kreditgivaren däremot kan ta i anspråk som säkerhet för fordran är den blivande 

bostadsrättshavarens fordran på bostadsrättsföreningen, vad avser den ännu ej inbetalade 

insatsen. Upplåts inte lägenheten med bostadsrätt, är bostadsrättsföreningen skyldig att 

återbetala till medlemmarna vad dessa har erlagt. Då det är fullt möjligt att pantsätta ännu ej 

uppkomna fordringar skulle denna möjlighet kunna användas.179 Den blivande 

bostadsrättshavaren kan pantförskriva den ännu ej uppkomna fordran på att återfå inbetalad 

insats från bostadsrättsföreningen, som säkerhet för den kredit han upptar för att kunna 

erlägga insatsen. Kreditgivaren har här att denuntiera bostadsrättsföreningen om att den ännu 

ej uppkomna fordringen har pantsatts till förmån för kreditgivaren och att, om fordran 

eventuellt skulle uppkomma, så kan inte återbetalningen av insatsen ske med befriande verkan 

till medlemmen, utan endast till kreditgivaren. På det här sättet har kreditgivaren en godtagbar 

säkerhet för det lån som betalats ut. Emellertid är detta en tidskrävande lösning, vilken kräver 

en hel del administration. Väljer man det alternativet måste nämligen kreditgivaren 

inledningsvis denuntiera bostadsrättsföreningen om att den ännu ej uppkomna fordringen är 

pantsatt till förmån för kreditgivaren, för att sedan denuntiera bostadsrättsföreningen om att 

bostadsrätten är pantsatt till förmån för kreditgivaren. Kreditgivaren har således att denuntiera 

bostadsrättsföreningen två gånger istället för en. Ett alternativ, vilket helt klart är en enklare 

lösning, är att kreditgivaren helt enkelt betalar ut krediten som en blancokredit. Risken att 

ombildningen inte skulle genomföras, och därigenom risken att låntagaren inte blir 

bostadsrättshavare, är trots allt minimal. Det innebär i sin tur att kreditgivaren troligen inte 

löper någon risk genom att betala ut en blancokredit som löper under ett fåtal dagar. När 

föreningen sedan tillträtt fastigheten och bostadsrätten därmed existerar, kan denna pantsättas 
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och kreditgivaren får därmed sin säkerhet. Eftersom panten, i det här fallet, ställs efter 

skuldens tillkomst har kreditgivaren dock att beakta risken för återvinning vid en sådan här 

situation.180  

 

5.3.2.3 Är en pantsättning av den intermistiska bostadsrätten att anse som giltig?  

 

Som jag ser det är troligen de två ovan nämnda lösningarna de enda möjliga under rådande 

förhållanden. Att pantsätta den intermistiska bostadsrätten torde vara juridiskt ohållbart. Den 

intermistiska bostadsrätten är i och för sig identifierbar, dels genom den ekonomiska planen, 

dels genom förhandsavtalet. Vilken lägenhet den avser är också uppenbart, eftersom 

lägenheten som sådan redan existerar i fastigheten. Det är också uppenbart vem som kommer 

att bli den nya bostadsrättshavaren, eftersom bostadsrättsföreningen kan upplåta lägenhet med 

bostadsrätt endast till någon som är medlem i bostadsrättsföreningen. Här skulle således en 

analogi kunna dras mellan den intermistiska bostadsrätten och en ännu ej uppkommen 

fordran, vilken går att pantsätta. Dock återkommer problematiken dels med att 

bostadsrättsföreningen inte kan upplåta lägenhet med bostadsrätt i en fastighet den inte 

tillträtt, vilket får till följd att någon bostadsrätt de facto ej existerar, dels att hyresgästen ännu 

inte är bostadsrättshavare och därmed inte har någon rådighet över bostadsrätten, dels att 

förhandsavtal i sig inte får pantsättas. Med hänsyn tagen till ovanstående anser jag att de tre 

sistnämnda faktorerna väger över och därmed torde inte en analogisk tolkning kunna 

tillämpas, vilket får konsekvensen att pantsättning av en intermistisk bostadsrätt inte kan ske.  

 

Sker av någon anledning ändock en sådan pantsättning, vilken även denuntieras 

bostadsrättsföreningen, är den, enligt min mening, ogiltig. Att på något sätt försöka att läka 

ogiltigheten genom att en separat pantförskrivning görs i efterhand torde inte vara möjlig, då 

ursprungspantsättningen i sig är att anse som en nullitet, av den anledningen att det man en 

gång pantsatte inte existerade vid det tillfället. Har en sådan pantsättning skett, anser jag att 

den måste göras om med en helt ny pantsättningshandling, vilken sedan denuntieras 

bostadsrättsföreningen. Tidigast efter det att så skett har, anser jag, kreditgivaren uppnått en 

giltig pantsättning och därmed också erhållit skydd gentemot tredje man. Således kan 

kreditgivaren tidigast då bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten ta bostadsrätten som 

säkerhet för bostadsrättshavarens krediter. Vill kreditgivaren vara på den säkra sidan, har 
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denne möjligheten att ta den blivande bostadsrättshavarens ännu ej uppkomna fordran på 

bostadsrättsföreningen som säkerhet. 

 

Eftersom pantsättningsförfarandet, vid ombildning, är ett stort praktiskt problem, vilket skulle 

kräva att samtliga deltagare i en ombildning träffas på samma ställe vid samma tidpunkt enligt 

scenariot ovan,181 förkommer även vid pantsättning så kallade feldateringar. Genom att en 

feldatering används kommer samtliga inblandade parter runt den rådande problematiken och 

ombildningen förenklas avsevärt.  

 

5.3.2.4 Författarens reflektioner kring pantsättningsproblematiken  

 

Skulle, enligt mitt förslag ovan, bostadsrättsföreningen få möjlighet att i ett tidigare skede, än 

vad som är möjligt idag, upplåta lägenhet med bostadsrätt, skulle kanske även 

pantsättningsproblematiken kunna undanröjas. Upplåtelseavtalet är trots allt det som 

konstituerar bostadsrätten och genom att ett sådan skulle kunna existera i ett tidigare skede, 

torde även den blivande bostadsrättshavarens möjlighet att pantsätta den intermistiska 

bostadsrätten öka. Är den blivande bostadsrättshavaren även den befintliga hyresgästen, vilket 

normalt är fallet, borde detta än mer tala för att en pantsättning skulle kunna ske. Den 

blivande bostadsrättshavaren är medlem i bostadsrättsföreningen, har ett giltigt 

upplåtelseavtal och är den som de facto har besittningsskyddet vad avser lägenheten. Ser man 

sammantaget till dessa förutsättningar, anser jag att en analogi mellan pantförskrivningar av 

blivande fordringar och den intermistiska bostadsrätten inte är alltför långsökt. Den blivande 

bostadsrättshavaren är trots allt, i det här fallet, den enda möjliga bostadsrättshavaren och 

därmed också den enda som skulle kunna pantsätta bostadsrätten. Även här skulle lagstiftaren 

kunna träda in och lösa ett problem, vilket dels berör mycket stora ekonomiska värden, dels 

skulle kunna underlätta för de blivande bostadsrättshavarna vilka normalt sett är konsumenter. 

Så länge problemet består kommer en osäkerhet att råda på marknaden och därigenom 

kommer ett incitament att finnas för ”genvägar”, såsom till exempel feldateringar. 

 

När så slutligen bostadsrättsföreningen har tillträtt fastigheten, de blivande 

bostadsrättshavarna fått statusen av bostadsrättshavare och hyresrätten ombildats till en 
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bostadsrätt är ombildningen att anse som slutförd. Bostadsrättsföreningen tar över driften av 

fastigheten från säljaren och bostadsrättshavarna har bostadsrätten som de fritt kan överlåta 

om de så önskar. 
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6. Författarens avslutande reflektioner och synpunkter 
 

Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt är oftast en mycket god affär för de blivande 

bostadsrättshavarna, varför fenomenet ombildning har spridit sig över landet och kommit att 

omfatta stora ekonomiska värden. Tyvärr är vägen, från att vara hyrestagare till att bli 

bostadsrättshavare, ganska lång och kantad av en rad problem. Det råder en osäkerhet på 

marknaden om hur en ombildning skall gå till, vilket i sig inte är så konstigt då fenomenet 

ombildning innehåller en rad ”moment tjugotvå” som är allt annat än lättlösta, i vart fall i 

praktiken. Med hänsyn tagen till hur vanligt ombildningar har blivit och vilka värden som 

finns knutna till just ombildning, finner jag det märkligt att området inte är mer reglerat än 

vad det är. Vad avser vissa problem, vilka jag pekat på i min analys, ger varken lagtext, 

rättspraxis eller doktrin några egentliga svar. Frågan måste då ställas: Vad kommer att hända 

vid en eventuell försämring av den svenska ekonomin? Kommer samtliga parter i de 

ombildningar som gjorts runt om i landet att ha uppnått de rättsverkningar som de avsåg att 

uppnå när de gick in i ombildningsproceduren? Enligt min uppfattning är svaret på den frågan 

troligen nej. Kanske är detta inte riktigt sett ur bostadsrättshavarens och 

bostadsrättsföreningens synvinkel; att bostadsrättshavaren skulle ”förlora” sin bostadsrätt för 

att den till exempel blivit upplåten vid fel tidpunkt torde inte utgöra någon realistisk risk, ej 

heller att bostadsrättsföreningens köp av fastigheten skulle ogiltigförklaras. Jag tror däremot 

att det finns en uppenbar risk att svaret är nej, sett ur kreditgivarens synvinkel. Det råder en så 

pass stor osäkerhet kring pantsättning av bostadsrätt vid ombildning att det garanterat finns 

kreditgivare ute i landet som ”sitter med” en rad ogiltiga eller i vart fall mycket tveksamma 

pantsättningar. Hur dessa kommer att stå sig vid ett eventuellt konkursförfarande kan ingen 

svara på, utan det kan endast framtiden utvisa. 

 

Vad som däremot inte bör anstå till framtiden är att lagstiftaren träder in och tar sitt ansvar. 

Som fenomenet ombildning ser ut idag, torde det i praktiken vara näst intill omöjligt att 

genomgöra en ombildning, som sett ur samtliga inblandade parters synvinkel, inte brister på 

någon punkt, eller där någon ”genväg” inte används. Rör ombildningen ett fåtal lägenheter, 

ökar visserligen möjligheten för att allt skall bli korrekt. Dock anser jag att en ombildning 

måste kunna genomföras på ett bra sätt oavsett om det är tre eller tre hundra lägenheter som 

skall ombildads. Problemen kring ombildningen borde inte vara något som det åvilar de 

inblandade parterna att lösa, tvärtom borde det ansvaret falla på lagstiftaren. Genom 
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lagändringar kan fenomenet ombildning gå från att vara ett juridiskt svåröverskådligt område 

till att bli ett mer klart och lättöverskådligt, något som jag är övertygad om att samtliga 

inblandade parter skulle välkomna.  
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