
1 
 

LIU-IEI-FIL-A--14-01652--SE 

 

Pantsättning av bostadsrätt 
En analys av rättsläget enligt denuntiationsprincipen 

Pledge of tenant-owners  
An analysis of the legal situation according to the principle of notification 

 
 

 
Anneli Karlström 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Höstterminen 2013 / Vårterminen 2014 

 
Handledare: Emil Elgebrant 

 
 

 
 
 

Masteruppsats  
Affärsjuridiska Masterprogrammet 

 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
 

 

 

  



2 
 

Sammanfattning 

Det saknas formkrav för erhållande av sakrättsligt skydd vid pantsättning av bostadsrätter 

varför det i praxis har utvecklats att föreningen ska underrättas, denuntieras, i analogi med 

31§ SkbrL. Det saknas även formkrav på denuntiationens utformning, vem som är behörig att 

motta den eller krav på formell prövning av pantsättningens giltighet. Föreningen har endast 

ett lagstadgat krav enlig BRL att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning.  

Varje förening har en egen lägenhetsförteckning vilket innebär att det saknas ett enhetligt och 

tillförlitligt register över samtliga bostadsrätter så som finns för fast egendom. Hanteringen av 

pantsättningar av bostadsrätter handläggs således många gånger av personer på ideell basis 

och med skiftande kompetens, dessutom hanteras varje denuntiation manuellt. Det 

förekommer därför att anteckningar om pantsättningar inte är korrekt införda i 

lägenhetsförteckningarna, vilket innebär att panträtten inte är sakrättsligt skyddad. Av den 

anledningen har flertalet statliga utredningar gjorts i syfte att inrätta ett statligt register över 

bostadsrätter. Tyvärr har förslagen inte lett till någon lagändring, bl.a. med hänsyn till 

integritetsintressen, varför problemen kvarstår. 

Vid en jämförelse med det statliga fastighetsregistret framstår nuvarande ordning för 

pantsättning av bostadsrätter som tämligen rättsosäker och icke transparent. Flertalet andra 

kreditobjekt med höga ekonomiska värden är starkt reglerade vad det gäller det sakrättsliga 

skyddet vid pantsättning, t.ex. fast egendom och finansiella instrument. Bostadsrätter betingar 

ofta höga ekonomiska värden och utlåningen med bostadsrätter som säkerhet uppgår till drygt 

600 mdr kronor.  

Rättsekonomiska lagregler har som ändamål att tillvarata samhällets resurser på bästa sätt, 

vilket talar för att nuvarande ordning bör förändras.  För att komma till rätta med problemen 

bör ett statligt register över bostadsrätter införas. Registret bör likna registret över fast 

egendom för att uppnå transparens och regleringen bör likna det regelverk som JB stipulerar 

för att uppnå rättssäkerhet. Ett sådant register skulle dessutom stärka bostadsrätten som 

kreditobjekt.  

Avtalsprincipen bör införas vid överlåtelser av bostadsrätter såsom gäller för fast egendom, 

men inte vid pantsättningar eftersom borgenärers behov av publicitet inte tillgodogörs. Ett 

register över bostadsrätter skulle medföra att registreringsprincipen kan införas vid 

pantsättning, panträtten blir sakrättsligt skyddad när pantsättningen registreras. Alternativt kan 
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denuntiationsprincipen behållas för det fall det anses att föreningen är underrättad när 

registrering av panthavare har gjorts.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid pantsättning av fast egendom är traderingen av pantbrev tämligen okomplicerad. 

Lantmäteriet tillhandahåller ett elektroniskt pantbrevssystem, PBS, vilket flertalet banker och 

bolåneinstitut är anslutna till.1 Pantbreven kan flyttas elektroniskt mellan kreditgivarna och 

pantobjektet är sakrättsligt skyddat när pantbrevet har flyttats till kreditgivarens/panthavarens 

arkiv. Systemet är effektivt och välfungerande och har ett tydligt och rättssäkert regelverk. 

Vid pantsättning av bostadsrätter är processen betydligt mer rättsosäker, delvis därför att 

pantsättningar i de flesta fall hanteras manuellt av ideella krafter i en bostadsrättsförening. För 

att en pantsättning av en bostadsrätt ska vara sakrättsligt skyddad tillämpas 31 § SkbrL om 

denuntiation till bostadsrättsföreningen. Det är inte möjligt att ta ut en inteckning i 

bostadsrätter, varför kreditgivaren måste skicka en skriftlig underrättelse till föreningen om att 

bostadsrätten är pantsatt. Föreningen har en skyldighet enligt BRL att anteckna i föreningens 

lägenhetsförteckning att lägenheten är pantsatt. Däremot saknas reglering i BRL både i fråga 

om formkrav för det sakrättsliga skyddet samt formkrav på denuntiationens utformning. Inga 

krav ställs heller på formell prövning av pantsättningens giltighet. Avsaknad av reglering kan 

medföra att anteckningarna om pantsättningen inte införs korrekt i föreningens 

lägenhetsförteckning. 

I bostadsrättsföreningens förteckning över lägenheterna i fastigheten ska varje lägenhet ha ett 

eget unikt nummer för att kunna identifiera rätt lägenhet. Lantmäteriet har upprättat ett eget 

register över bostadsrätter och hyresrätter för att kunna föra folkbokföringsstatistik.2 Registret 

och föreningens förteckning stämmer inte överens vilket skapar förvirring och risk för 

förväxling av lägenhetens identitet, både vid upprättande av köpavtal vid försäljning av 

bostadsrätten och vid upprättande av pantavtal när bostadsrätten pantsätts.  Den mänskliga 

faktorn och brist på rutiner och/eller kunskap hos föreningen bidrar ofta till att anteckningen 

inte blir korrekt införd i föreningens lägenhetsförteckning. 

Det saknas även ett enhetligt och offentligt register för bostadsrätter med tillförlitliga 

uppgifter om ägare, uppgifter om lägenheters identitet samt uppgifter om eventuella 

pantsättningar så som finns för fast egendom. Nuvarande system för pantsättning av 

bostadsrätter är bristfälligt och inte transparent och tar onödiga resurser i anspråk samt risken 

för att rättsförluster ska uppstå är överhängande. På så sätt inverkar systemet menligt på 

                                                                 
1
 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Hantera-pantbrev/Pantbrevssystemet 

2
 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformat ion/Lagenhetsregistret/Syfte 
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bostadsrätter som kreditobjekt. Bostadsrätter utgör ett betydande värde som kreditobjekt och 

har således en viktig funktion på såväl bostadsmarknaden som kreditmarknaden. 

Denuntiationsprincipen vid pantsättning av bostadsrätt förefaller vara gammeldags i ett 

modernt samhälle och är i behov av reformering.  

1.2 Problemformulering 

o Är nuvarande system för pantsättning av bostadsrätter tillförlitligt och 

rättsekonomiskt?  

o Bör denuntiationsprincipen ersättas med antingen traditionsprincipen, 

registreringsprincipen eller avtalsprincipen vid pantsättning av bostadsrätter?  

1.3 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete har varit att utreda huruvida nuvarande ordning för 

pantsättning av bostadsrätter fungerar och vilka brister ordningen innebär. Vidare har syftet 

varit att föreslå ett rättssäkert och mer tillförlitligt system för pantsättning av bostadsrätter än 

nuvarande omoderna system som grundar sig på en ordning som praktiskt handläggs via ett 

pappersbaserat system. 

Min arbetshypotes har varit att denuntiationsprincipen, vid pantsättning av bostadsrätter, bör 

ersättas samt att det förefaller märkligt att nuvarande ordning för pantsättning av bostadsrätter 

inte omfattas av liknande starka regleringar som andra kreditobjekt, vilka också betingar höga 

ekonomiska värden. Min utgångspunkt har därför varit att klarlägga hur principen har kommit 

till uttryck i svensk rätt men även att klarlägga hur och varför traditionsprincipen, 

avtalsprincipen samt registreringsprincipen används vid olika kreditobjekt. Mitt syfte med 

redogörelsen över andra kreditobjekt har varit att belysa deras ekonomiska värde, det 

omfattande regelverk tillgångarna omgärdas av samt det myndighetsansvar som föreligger.  

1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt 

Materialet som har studerats är den lagstiftning och praxis som främst denuntiationsprincipen 

har utvecklats ur. Vidare har jag studerat motivuttalanden i förarbeten samt doktrin och 

rättsvetenskapliga artiklar för att klargöra hur utvecklingen av de olika principerna har skett. 

De två viktigaste utredningarna som jag har studerat är SOU 1998:80 och Ds 2007:12, vilka 

specifikt behandlar pantsättning av bostadsrätt.  

 Jag har använt mig av både en deskriptiv metod för att belysa rättsläget som det ser ut med 

nuvarande ordning och en jämförande metod med normativa inslag för att kunna föra ett de 
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lege ferenda resonemang. Jag har också använt båda metoderna för beskrivning av och 

jämförelse av olika kreditobjekt för att stärka min arbetshypotes samt vilka principer som 

används vid pantsättning av objekten.  

1.4.2 Andra uppsatser 

Jag har funnit några stycken kandidatuppsatser som behandlar problematiken med 

pantsättning av bostadsrätter, dock med olika inriktningar. Jennie Fasth och Sara Karlsson har 

skrivit om problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt och har även gjort en 

jämförelse med dansk rätt för pantsättning av andelslägenheter.3 Nicole Maser skrev om 

pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt där tyngdpunkten i arbetet var det sakrättsliga 

momentet, förmånsrättsordningen samt medlemskapsfrågan.4 Roger Lindholm har gjort en 

jämförande studie mellan pantsättning av bostadsrätter och pantsättning av ägarlägenheter.5 

Samtliga uppsatser har liknande drag med mitt arbete vad det gäller att belysa bristerna med 

pantsättning av bostadsrätter, dessutom har vi i vissa fall använt oss av samma rättskällor. 

Däremot har ingen av författarna nämnvärt belyst frågan om denuntiationsprincipens vara 

eller icke vara, vilket mitt arbete till stor del behandlar.  

1.4.3 Andra källor 

Utöver rättskällorna har jag använt elektroniska källor, såsom hemsidor på Bolagsverket, 

Energimyndigheten, Lantmäteriet, Mäklarsamfundet samt Svenska Bankföreningen för 

sammanställning av viss statistik över bostadsrätters belåningsgrad samt statistik över andra 

kreditobjekts värde. Statistiken har jag använt för att styrka min hypotes att bostadsrätter, 

liksom annan lös egendom som representerar höga ekonomiska värden, bör omfattas av ett 

starkt regelverk. Jag har även, via mejl intervjuat Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska 

Bankföreningen, Mats Snäll utvecklingschef på Lantmäteriet, samt muntligen Pegos 

Celentini, jurist på Danske Bank. De har bidragit till att belysa fler aspekter angående 

bristerna med nuvarande ordning för pantsättning av bostadsrätter samt bidragit till fler 

infallsvinklar i mitt de lege ferenda resonemang. Dessutom har jag samtalat helt kort med 

Gustav Gellerbrant på Justitiedepartementet för att få en bakgrund till varför de valt att inte gå 

vidare med de skrivelser som inkommit angående inrättandet av ett centralt 

bostadsrättsregister. 

                                                                 
3
Fasth, J. och Karlsson, S. Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt.  2012. (Det framgår inte av 

uppsatsen vid vilken fakultet arbetet har bedriv its. )  
4
 Maser, N. Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt- en utredning kring brister, problem och lösningar, 

Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, 2011.  
5
 Lindholm, R. Pantsättning av bostad – en jämförelse mellan två system, Lunds Universitet, 2011. 
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1.5 Avgränsning  

I detta arbete har jag fokuserat på pantsättning av bostadsrätter och dess rättsverkan, men 

överlåtelse av bostadsrätt har ingått som en naturlig del. Tomträtter och ägarlägenheter som 

kreditobjekt har inte undersökts närmare, då dessa behandlas i princip som fast egendom. 

Uppsatsen begränsas till att avhandla bostadsrätter upplåtna till privatpersoner avsedda till 

permanentboende. Av det skälet kommer inte juridiska personer eller bostadsrättslokaler 

behandlas. Diskussionen om avtalsprincipen generellt ska införas i svensk sakrätt har jag i 

stort sett utelämnat, därför att den diskussionen oftast rör köp av lös egendom som är knutna 

till ett fysiskt föremål. Märkning som sakrättsmoment har inte beskrivits. Slutligen har jag i 

mitt arbete utgått från att de avtal som nämns är obligationsrättsligt korrekta, varför dessa 

frågor inte kommer att behandlas. 

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund av ämnet och dess frågeställning. Mitt syfte med 

arbetet återfinns i kapitlet och den metod jag har använt. Slutligen ges en kort beskrivning av 

hur avgränsning har skett samt uppsatsens disposition.  Kapitel två behandlar hur panträtt 

upplåts i fast och lös egendom med fokus på bostadsrätt, kapitlet domineras dock av de 

problem som kan uppstå vid pantsättning av bostadsrätt. Problemen har belysts utifrån den 

rättsverkan de ger upphov till. Vidare beskriver kapitlet bostadsrätten som kreditobjekt utifrån 

dess värde och betydelse. Problematisering och analys följer löpande i texten,  vilket 

genomsyrar hela uppsatsen, varför jag har valt att inte ha ett specifikt kapitel för analys. I 

tredje kapitlet återfinns de principer inom svensk rätt för uppkomst av sakrättsligt skydd. 

Kapitlet innehåller även en redogörelse för hur flertalet kreditobjekt, som inte är knutna till ett 

fysiskt föremål, uppnår sakrättsligt skydd samt en kort beskrivning av dess ekonomiska 

betydelse. Kapitel fyra återger tidigare utredningar som specifikt har behandlat ämnet 

pantsättningar i bostadsrätt med fokus på delbetänkandet utredarna lämnade. Remissyttrande 

från Svenska Bankföreningen och Mäklarsamfundet har beskrivits i korthet. Som avslutning 

på kapitlet har även några av de motioner och pågående arbeten redovisats som fortfarande 

gör ämnet aktuellt. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om sammanfattande slutsatser. 
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2. Panträtt i fast och lös egendom 

2.1 Inledning 
För att panträtt ska vara fullbordad ska fyra kriterier vara uppfyllda. Ett pantavtal ska 

upprättas vilket svarar för en huvudfordran samt pantobjektet ska gå att identifiera för att 

panträtten ska vara upplåten och obligationsrättsligt giltig. För sakrättsligt skydd krävs 

dessutom ett sakrättsmoment i form tradition, denuntiation, registrering eller avtalet ensamt 

för att panträtten ska vara fullbordad.6 Mer om de sakrättsliga momenten behandlas i nästa 

kapitel. 

Panträtt kan upplåtas på två olika sätt, dels genom handpanträtt, dels genom underpanträtt 

(s.k. hypotekarisk panträtt).7 Huvudregeln är att pant endast kan upplåtas i form av 

handpanträtt och det sakrättsliga momentet i pantsättningen är tradition eller 

besittningsövergång. Pantobjektet ska traderas, överlämnas, i pantsättarens ”hand”. 

Grundläggande regler om handpant i lös egendom återfinns i 10 kap. 1§ HB och kan knappast 

sägas vara omfattande; ”sätter man i pant guld, silver, eller vad det helst är i lösören; göre 

det med tvenne vittnen, eller tage där å handskrift av honom, som panten i händer får.” I 

fråga om lös egendom är det i de flesta situationer en praktisk genomförbar metod. I andra 

situationer är det inte möjligt att tradera panten, t.ex. fartyg, fast egendom eller tillgångar som 

inte är knutna till ett fysiskt föremål. I dessa fall används konstruktionen med hypotekarisk 

pantsättning där traderingen ersätts med publicitet. d.v.s. tredje man ska ges möjlighet att 

förstå att egendomen är pantsatt genom att uppgifterna kungörs. 8 Ulf Jensen menar att 

möjligheten för borgenären, vid upprättande av pantavtal, att ta reda på om egendomen redan 

är pantsatt till någon annan är en förutsättning för hypotekarisk panträtt.9   

2.2 Fast egendom 
Fast egendom definieras i de inledande bestämmelserna i JB och dess fjärde kapitel reglerar 

formkraven vid förvärv av fast egendom. Fast egendom kan identifieras genom ett 

elektroniskt fastighetsregister, som Lantmäteriet tillhandahåller vilket innehåller ca 3,2 milj. 

objekt, alla med unika fastighetsbeteckningar.10 Ytterligare ett register tillhandahålls av 

Lantmäteriet, ett elektroniskt pantbrevsregister, PBS, som består dels av ett 

                                                                 
6
 Millqvist, G. Sakrättens grunder, s. 166-167. 

7
 Grauers, F. Fastighetsköp, s.23.  

8
 A.a. s.23  

9
 Jensen, U. Panträtt i fast egendom, s.25.  

10
 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter 



12 
 

handläggningssystem, dels ett pantbrevsregister. 11 Lag (1994:448) om pantbrevsregister 

reglerar vad registret över de inteckningar förenade med elektroniska pantbrev innehåller. 

Panthavare kan efter ansökan ansluta sig till registret, enligt 14 §, vilken också stadgar vilka 

krav som ställs på sökanden vad det gäller teknisk utrustning, betalningsformer för 

stämpelskatt, krav på lämplighet etc. Ingressen på Lantmäteriets hemsida är tydlig; 

”Lantmäteriets uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning – samt 

hålla reda på vad fastigheterna innehåller, vilka ägarna är och i vilka banker de är pantsatta.”12 

Upplåtelse av panträtt i fast egendom regleras i 6 kap. JB och inteckningsförfarandet regleras i 

22 kap. JB. Regelverket är omfattande och inskrivningsförfarandet noga preciserat. Panträtten 

anses upplåten, enligt stadgandet i 6 kap. 2§ JB, genom att fastighetsägaren överlämnar ett 

fysiskt pantbrev till borgenären eller ett datapantbrev anses överlämnat när borgenären har 

registrerats som pantbrevshavare i pantbrevsregistret. Finns delvis obelånade pantbrev, s.k. 

ägarhypotek, kan dessa pantsättas i andrahand. Vid borgenärsbyte används denuntiation då 

pantbreven befinner sig utanför gäldenärens besittning. 13 

2.3 Bostadsrätt 
En bostadsrättsförening har som ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med 

bostadsrätt. Bostadsrätten är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av en sådan 

upplåtelse. En upplåtelse får endast ske till medlemmar i föreningen. Vid överlåtelse av 

bostadsrätt måste förvärvaren bli medlem i föreningen för att få utöva bostadsrätten, enligt 6 

kap. 1 § BRL. Det är respektive bostadsrättförenings ansvar att föra en förteckning över de 

lägenheter i fastigheten som är upplåtna med bostadsrä tt enligt 9 kap. 8 § BRL. Lagrummet 

stadgar att förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads - eller kortsystem.  

Vissa formkrav för överlåtelseavtalet finns i 6 kap BRL men några formkrav för pantsättning 

stipuleras inte, mer än att pantsättningen genast ska antecknas samt datum för anteckningen.14 

Någon formell prövning av panträttens giltighet görs inte. BRL saknar även reglering om hur 

underrättelsen ska ske, vem som är behörig att motta och underteckna underrättelsen, samt 

formkrav för denuntiationens utformning. Svenska Bankföreningen tillhandahåller dock en 

mall som banker och kreditinstitut kan använda sig av, se Figur 115.  

                                                                 
11

 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Hantera-pantbrev/Pantbrevssystemet 
12

 http://www.lantmateriet.se/Fastigheter 
13

 Jensen, U. Panträtt i fast egendom, 162 
14

 9 kap. 10 § 3-4 st. BRL 
15

 2 st. exemplar skickas per post till föreningen, varav ett exemplar undertecknas av företrädare för fören ingen 

och returneras till panthavaren, enligt Pegos Celentini, Danske Bank. 
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För de fall av överlåtelser eller pantsättningar av sådan lös egendom som på olika sätt 

påminner om enkla fordringar har det i praxis ansetts motiverat med en analog tillämpning av 

31 § SkbrL.16 I 10 § SkbrL stadgas att vad som sagts om överlåtelse, gäller även för 

pantsättning. Således krävs en underrättelse till föreningen att bostadsrätten är pantsatt för att 

sakrättsligt skydd ska uppkomma.  

2.3.1 Problem 

Bristen på formkrav på denuntiationens utformning samt brist på kunskap och/eller rutiner 

hos de personer i bostadsrättsföreningen, eller förvaltarna, som ansvarar för anteckningarna i 

lägenhetsregistret kan medföra flertalet felaktigheter vid införandet av anteckningen i 

föreningens lägenhetsregister. Några felaktigheter som kan uppkomma är följande : 

Panthavarens identitet antecknas inte korrekt: Om panthavarens identitet inte antecknas 

korrekt, så existerar panten men den blir anonym om panthavarens identitet inte kan 

fastställas. Det är endast panthavaren som kan underrätta föreningen om att panträtten har 

upphört att gälla. En framtida köpare kan således inte lösa eller överta panten därför att denne 

helt enkelt inte vet vem som innehar panträtten. Det här problemet beror i många fall på den 

mänskliga faktorn i kombination med att det inte alltid är enkelt att fastställa, speciellt om 

pantnoteringen är av äldre datum, vem som är panthavare.  

Något som kan ligga till grund för problemet är att bankkoncernernas verksamhet är för den 

oinvigde inte helt okomplicerad. Strukturen i koncernerna följer ett visst mönster, med ett 

moderbolag och flertalet dotterbolag med olika ändamål i verksamheterna. Verksamheterna 

kan delas upp i bank, bolån, fondbolag, värdepappersrörelse, livförsäkring och finansbolag, 

flertalet med skilda namn på bolaget.17 Verksamheterna bank och bolån bedrivs ibland genom 

skilda dotterbolag, ibland i ett gemensamt bolag. T.ex. Nordea AB bedriver 

bankverksamheten genom dotterbolaget Nordea Bank AB och verksamhet för bolån genom 

Nordea Hypotek AB medan Skandinaviska Enskilda Banken AB bedriver både bank och 

bolån genom banken. Oftast är kreditgivaren vid bostadslån ett bostadsinstitut, de tre största 

instituten är Swedbank Hypotek, Stadshypotek AB och Nordea Hypotek, men kreditgivningen 

kan även ske genom den traditionella banken. Okunskap om de olika förhållandena mellan 

                                                                 
16

  T.ex. i NJA 1971 s. 66 fastslog HD att ”underrättelse om överlåtelse av bostadsrätt fordras för att uppnå 

sakrättsligt skydd”, principen framgår även av NJA 1992 s. 6 
17

 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden s.69 Tabell 6. Dock ska t illäggas till tabellen en notering 

från boken; ”Företagen grupperar inte själva sina bolag enligt ovanstående, därför täcker ibland ett bolag flera 

verksamheter. Koncernerna har även fler bo lag än vad som kartlagts ovan.” 
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banker och bolåneinstitut samt deras namn och namnbyten under åren, skapar förvirring som 

kan öka risken för förväxlingar.  

Förkortningar i firman är lätta att förväxla, såsom SHB och SEB (Svenska Handelsbanken AB 

respektive Skandinaviska Enskilda Banken AB) likaså DB och DnB Nor (Danske Bank 

Sverige Filial respektive Den Norske Bank, namnändrat numera till DNB ASA filial Sverige). 

Likaså kan det råda okunskap om att bolåneinstitutet Stadshypotek AB är ett dotterbolag till 

Svenska Handelsbanken AB eller att Spintab AB numera heter Swedbank Hypotek. En trolig 

orsak till att förkortningarna inte återges korrekt kan vara att de personer som hanterar 

underrättelserna för in anteckningarna manuellt. En jämförelse kan göras med det nationella 

fastighetsregistret för fast egendom och PBS i vilka varje bank/kreditinstitut, som är anslutna 

till registret, har ett eget unikt ingivarnummer . Det innebär således att förväxlingar i princip 

är uteslutna, oavsett namnändringar eller omstruktureringar.  

För att en bostadsrättsförening ska ha rätt att utöva sin legala panträtt, enligt stadgandet i 7  

kap. 31 § BRL, ska föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om 

bostadsrättsinnehavaren har obetalda avgifter till föreningen. Försummar föreningen sin 

underrättelseskyldighet har föreningen inte företräde till betalning framför panthavaren. 

Förfarandet förutsätter således att panthavaren är känd. Ett register som minimerar risken för 

förväxlingar av panthavarens identitet skulle följaktligen även trygga föreningens legala 

panträtt vid exekution eller konkurs. 

Panten antecknas inte alls: Det förekommer att pantsättningen inte noteras över huvud taget 

på grund av den mänskliga faktorn, trots giltig denuntiation. Det sagda innebär inte att 

panträtten är ogiltig, men den blir inte synlig för tredje man. Bostadsrätten riskerar alltså att 

bli dubbelpantsatt.  Det innebär att en framtida godtroende förvärvare efter förvärvet kan 

finna att bostadsrätten är belastad med en dold panträtt eller att en kreditgivare beviljar en 

kredit i tron om att bostadsrätten i övrigt är ograverad. Det anses inte möjligt att göra ett 

godtrosförvärv av bostadsrätter, vilket betyder att om panträtten är dold, är bostadsrätten 

fortfarande pantsatt för säljarens krediter.18 Vid en exekution är det således säljarens 

borgenärer som har företräde i förmånsrättsordningen.  

Felaktig datering: Om datering inte införs korrekt får det betydelse för förmånsrättsordningen 

vid en ev. realisation av panten då den första anteckningen har företräde. Dagen för 

anteckning ska anges, enligt 9 kap. 10 § sista st. BRL men det framgår inte av lagrummet 
                                                                 
18

  Vilket framkom av rättsfallet NJA 1992 s. 6 
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huruvida tidpunkten för det obligationsrättsliga pantavtalets datum ska antecknas eller inte, 

eller om datumet när denuntiationshandlingen undertecknades är det aktuella datumet. Det är 

därför betydelsefullt för bevisfrågan att tradition, eller som i förevarande situation 

denuntiation, manifesteras på sätt som i efterhand går att säkerställa om och när pantsättning 

har skett. Reglerna för inteckning i fast egendom är i JB tydliga; inteckning äger företräde i 

förhållande till annan inteckning efter den tidsföljd de sökes. 19  

Äldre, inaktuella anteckningar: Nuvarande system att skicka underrättelser pappersledes och 

inte elektroniskt medför att det både för kreditgivare och föreningar är praktiskt svårt att ha en 

överblick och kontroll över alla aktuella och inaktuella pantsättningar. Kreditgivare ska skicka 

en underrättelse till föreningen när panträtten har upphört, men det är inte alltid det görs eller 

antecknas. En anledning till det torde vara att den enorma mängd dokument som ska arkiveras 

inte låter sig göras på ett lättöverskådligt sätt. Äldre anteckningar förekommer därför i 

lägenhetsregistren. När den nye kreditgivaren får kännedom om en äldre anteckning måste 

denne be den förste kreditgivaren skicka en underrättelse till föreningen att panträtten har 

upphört att gälla. En förutsättning för det förfarandet är att den förste kreditgivaren är känd. 

Föreningens skyldighet att även avnotera en pantsättning medför en risk på så sätt att 

föreningen inte kan avgöra om begäran av avnotering gjorts av därtill behörig person.  

Felaktigt angivet lägenhetsnummer: Om uppgiften om lägenhetens nummer antecknas 

felaktigt innebär det att pantobjektet inte är korrekt identifierat. Problemet uppstår främst för 

att det stundtals råder förvirring om vilket nummer lägenheten har. Föreningen har en egen 

förteckning över numrerade lägenheter i sitt register medan Lantmäteriet har upprättat ett 

nationellt lägenhetsregister för samtliga bostäder i Sverige i syfte att underlätta för SCB att 

enklare och billigare producera hushålls- och bostadsstatistik.20 Lantmäteriets 

lägenhetsnummer är fyrsiffriga och de två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden 

ligger på. De två sista anger bostadens placering inom våningsplanet. Lantmäteriets register 

och föreningens förteckning är helt skilda från varandra och föreningen bestämmer själv hur 

lägenheterna ska numreras i fastigheten. En del förvaltare, t.ex. Riksbyggen, brukar dessutom 

konvertera föreningens nummer till egna interna lägenhetsnummer. Ofta uppstår förvirringen 

                                                                 
19

  Inteckningar som sökes på samma inskrivningsdag ger lika rätt, se 17 kap. 6 § JB. 
20

  http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/Syfte   Med hjälp av registret 

kan SCB ta fram statistik utan att genomföra de omfattande folk- och bostadsräkningarna som tidigare har 

genomförts vart femte år.   

http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/Syfte
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redan när ägaren ska uppge lägenhetsnumret till mäklaren eller kreditgivaren vid överlåtelse 

respektive pantsättning.21 

Det kan diskuteras hur förmånsrätten skulle påverkas om pantobjektet är felaktigt identifierat.  

Specialitetsprincipen anger att objektet ska gå att identifiera och vara individualiserat för att 

erhålla sakrättsligt skydd.22 En fråga att ställa är om rätten att utöva bostadsrätten ska 

bedömas som fungibel egendom eller generiskt bestämd egendom. Lägenheten i sig torde nog 

ses som generiskt bestämd egendom, d.v.s. lägenheten ska gå att identifiera och vara 

individualiserad, för att specialitetsprincipens identitetskrav ska anses vara uppfyllt. Om 

andelen i föreningen, med tillhörande nyttjanderätt till bostadsrätten, i stället ses som fungibel 

egendom skulle det kunna medföra ett slags redovisningsansvar för föreningen att hålla 

andelen skild från övriga andelar. Så gäller för annan fungibel egendom, såvida egendomen 

inte kan ses som homogen, d.v.s. identisk egendom som t.ex. är för handen vid pantsättning 

av olja i en oljecistern eller spannmål i en silo.23  

Oavsett om bostadsrätten anses som fungibel eller generisk egendom har föreningen, som 

tidigare nämnts, ett lagstadgat ansvar att föra en korrekt lägenhetsförteckning. Det är 

kredittagarens skyldighet att ställa god pant, det kan diskuteras om det även innebär att ställa 

rätt pant. 24 I så fall faller ansvaret på kredittagaren/bostadsrättsinnehavaren, vilket knappast 

skulle ge någon utdelning för borgenären vid en exekution. Någon skadeståndsskyldighet 

torde inte existera för föreningen i det här läget, varför den ev. rättsförlust borgenären skulle 

lida i nämnda situation inte kan kompenseras.25 För det fall att den förste panthavaren har 

bättre rätt, men lägenhetsnumret är felaktigt angett i pantförskrivningen, och nästa panthavare 

har korrekt identitet i pantavtalet borde rimligtvis siste panthavaren få bästa rätt till panten, 

givet att denuntiation har skett på erforderligt sätt.  

 Det här problemet är i princip uteslutet vid pantsättning av fast egendom av den enkla 

anledningen att fastighetsregistret pekar ut all fast egendom med unika beteckningar som 

dessutom är kopplade till ägarens person- eller organisationsnummer. Vidare har 

                                                                 
21

 Eftersom föreningen har en skyld ighet att anslå Lantmäteriets lägenhetsnummer på en synlig plats i 

byggnaden, ligger det nära till hands, enlig min uppfattning, att ägaren uppfattar det numret som det korrekta, 

vilket är felaktigt. Det korrekta numret är det som fören ingens lägenhetsförteckning anger. 
22

 NJA 2009 s. 500 
23

 NJA 2010 s. 709 
24

 Enligt TR:s domskäl i Mål nr T 7585-02, vilket i och fö r sig inte är prejudicerande. Å andra sidan verkar det 

inte finnas något uttalande i just den frågan från högre instans. 
25

 Se reg lerna om skadestånd i10 kap. 1§ BRL och 13 kap 1§ Lag (1987:667) om ekonomiska fö reningar.  
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inskrivningsmyndigheten gentemot innehavare av rättigheter ett skadeståndsansvar vid 

felaktigheter vilka kan härledas till myndigheten.26 

Två lägenheter slås samman: Det förekommer att två lägenheter i en fastighet slås samman, 

skälet kan vara för att upplåta en större bostadslägenhet. Ibland skapas ett nytt 

lägenhetsnummer för den nya lägenheten, ibland behålls båda numren i föreningens 

lägenhetsförteckning och betecknas t.ex. ”lägenhet nummer 23+ 24”, vilket ytterligare kan 

skapa förvirring om det korrekta lägenhetsnumret. Därför förekommer det att antingen enbart 

det gamla lägenhetsnumret eller det nya anges i pantavtalet och/eller köpeavtalet. För de fall 

det gamla numret uppgetts uppstår samma problem som i föregående exempel, pantobjektet är 

inte korrekt identifierat och pantupplåtelsen torde inte anses fullbordad. 27   

2.3.2 Praxis 

Praxis på området är inte så omfattande vad det gäller de specifika problem som har 

redovisats ovan. I brist på lagregler angående denuntiationens utformning har ansvaret i praxis 

ansetts ligga på kreditgivarens axlar. Det är åtminstone min slutsats av rättsfallet NJA 1994 s. 

668, vilket citeras till vissa delar nedan: 

Såvitt framgår av utredningen har bostadsrättsföreningen inte, före de kontakter som 

Svensk Fastighetskredit (SFK) tog med föreningen i aug 1989, haft anledning anta att 

SFK:s panträtt skulle ha upphört. Frågan är då vilka slutsatser föreningen kunde dra 

med hänsyn till de handlingar som man erhöll från SFK. Allmänt sett är det angeläget 

att underrättelser om pantsättning utformas så, att det inte råder någon tvekan om 

innebörden. 

Att starka krav på tydlighet upprätthålls får antas ligga inte minst i kreditgivarnas 

intressen. I det aktuella målet har bostadsrättsföreningen inte, på grundval av de 

handlingar den mottog från SFK, kunnat dra några säkra slutsatser när det gällde att 

avgöra om det var fråga om en ny pantsättning eller ej. 

Det kan inte anses ha ålegat bostadsrättsföreningen att ta kontakt med SFK för att 

förvissa sig om den rätta innebörden av denuntiationen. I stället har SFK, som hade 

särskilda kunskaper i kredithantering och lätt hade kunnat ge denuntiationen en tydlig 

utformning, fått finna sig i att denuntiationen gavs den innebörd som låg närmast till 

hands.  

                                                                 
26

 Se reg lerna om rättelse och skadestånd i 19 kap. 22 § resp. 37 § JB. 
27

 Se även utredarnas sammanfattning i SOU 1998:80 s. 14, där fler exempel på felaktigheter beskrivs. 

Problemen utvecklas ytterligare på s. 97 ff.  
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Det framstår som ett ensidigt ansvar att kreditinstitutet åläggs, med sina ”särskilda kunskaper 

i kredithantering”, att utforma denuntiationen tydligt så att inga missförstånd kan ske. Det 

borde i så fall finnas motsvarande ansvar för föreningen, att kontakta kreditgivaren vid 

tveksamheter. Det är också intressant att domarna ställer sig frågan vilka slutsatser föreningen 

kunde dra utifrån de handlingar föreningen erhållit. Det kan tolkas som att föreningen ska 

tolka och avgöra om pantsättningen är korrekt eller att det är rätt gäldenär etc. Av domskälen 

framgår att föreningen inte kunde avgöra det i det aktuella målet. Det framstår som märkligt 

att föreningen ändå inte åläggs någon som helst skyldighet att kontakta kreditgivaren för att 

säkerställa att panträttens fullbordan blir korrekt.  

Ett justitieråd var skiljaktigt och anförde: 

Att ålägga föreningen en skyldighet att vid tveksamhet om underrättelsens riktiga 

innebörd begära ett förtydligande eller en förklaring kan dock inte komma i fråga. Inte 

heller kan brister i föreningens hantering av de erhållna handlingarna och därav 

följande missförstånd tillmätas någon betydelse för frågan huruvida en denuntiation 

skett och pantsättningen fått verkan. Oklarheter och otydligheter måste i stället ytterst 

drabba parterna i kreditförhållandet. 

Det är anmärkningsvärt att ett justitieråd anser att inte ens brister i föreningens hantering och 

därav följande missförstånd ska tillmätas någon betydelse för det sakrättsliga skyddet, utan 

det ska ytterst drabba parterna i kreditförhållandet. I synnerhet med tanke på att ena 

avtalsparten oftast är en privatperson och att konsumentens intressen ofta är ett skyddat 

intresse i många andra sammanhang. Om föreningen brister i hanteringen av pantnoteringar så 

strider det dessutom direkt mot det straffsanktionerade stadgandet i 10 kap. 3§ 6 p. BRL. 

Vidare anförde justitierådet angående vad föreningen bort ha insett:  

Underrättelsen till bostadsrättsföreningen kan på grund av de översända handlingarnas 

oförenlighet sägas ha varit i viss mån missledande. Med hänsyn till panträttens 

betydelse för SFK och till att den direkt till bostadsrättsföreningen ställda 

underrättelsens huvudsakliga meddelande är, att SFK medgivit Ellhå (motpart, min 

anm.) övertagande av ett lån, måste föreningen ändock antas ha insett, att fråga var 

endast om ett byte av gäldenär och att den redan gällande panträtten bestod. 

Justitierådet verkar anse att föreningen, vid oklarheter, ska göra någon slags bedömning eller 

tolkning av de handlingar den har framför sig för att uppfylla rekvisitet ”antas ha insett”. Det 

innebär i så fall att de personer som hanterar underrättelserna ska ha ganska god kännedom 
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om sakrätt samt inse att det ”endast” var ett gäldenärsbyte som var aktuellt. Dessutom ska de i 

så fall även ha kännedom om att panträtt består vid överlåtelser. Jag tvivlar starkt på att den 

kunskapen finns hos flertalet föreningar, däremot kan det finnas god kunskap hos de 

ekonomiska förvaltare som många föreningar anlitar. Fastighetsinskrivningen har däremot en 

skyldighet att göra en formell prövning av de handlingar de handlägger och vid en jämförelse 

hur myndigheten ska hantera oklara ärenden vid inteckning av fast egendom är det regelverket 

klart och tydligt.28  

Föreningen har alltså ingen skyldighet att göra någon formell prövning av panträttens 

giltighet, vilket också bidrar till problemen. Om den skyldigheten skulle finnas, skulle 

föreningen även behöva ha reglerna om samtycke vid överlåtelse och pantsättning klara för 

sig. I NJA 1995 s. 478 ägde ett par en bostadsrätt gemensamt, varvid mannen pantsatte sin 

andel som säkerhet för en kredit, utan kvinnans samtycke. Senare kom bostadsrätten att 

utmätas för mannens skuld, varför kvinnan yrkade att pantsättningen var ogiltig med 

hänvisning till sambolagens regler om samtycke vid överlåtelse och pantsättning. Domarna 

resonerade enligt nedan:  

Härvid bör till en början beaktas att indragningsregeln är tillämplig i fråga om fast 

egendom. Beträffande sådan egendom uppkommer emellertid i princip inte några 

olägenheter av nyss angivet slag. Inskrivningsmyndigheten är nämligen skyldig att 

kontrollera att make eller sambo har samtyckt till inteckning i de fall då detta behövs.  

I fast egendom uppkommer följaktligen ”inte några olägenheter” därför att JB stipulerar en 

skyldighet för myndigheter att göra en formell prövning innan ansökan om lagfart eller 

inteckning beviljas. 

2.3.3 Kreditobjektets betydelse och värde 

Bostadsrätter betingar ofta minst lika höga värden som fast egendom, speciellt i 

storstadsområden. Motivuttalandet till 7 kap 31 § BRL ger stöd för bostadsrätten som 

kreditobjekt, ”genom den underrättelseskyldighet som föreslås i förevarande paragraf, kan en 

panthavare alltså förebygga att en ökande skuldbörda till bostadsrättsföreningen urholkar 

pantens värde”.29 Även inför vissa ändringar i BRL ansågs det viktigt att stärka bostadsrätten 

som kreditobjekt och för att kreditmarknaden ska fungera väl angavs som villkor att 

pantsättning av bostadsrätter ger kreditgivarna ett betryggande skydd. 30  Det anfördes ”att så 

                                                                 
28

 Se reg lerna om avslag och vilandeförklaring i 22 kap. 3-4 §§ JB. 
29

 Prop. 1981/82:169 s. 88 
30

 Prop. 1995/96:17 s. 28. 
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sker ligger i både de presumtiva bostadsrättshavarnas och bostadsrättsföreningarnas 

intresse.” Vidare ansågs det vara en förutsättning att panträtten stiftas på ett sätt som 

garanterar panthavarens rätt vid en realisation av panten. Om inte denna förutsättning 

föreligger ansågs det kunna innebära att kredit inte lämnas eller lämnas med sämre villkor än 

vad som annars skulle ha skett.  

Bostadsrättens betydelse och värde har även belysts i praxis, i NJA 1995 s. 478 där domarna 

uttalade följande: 

I dagens samhälle är en bostadsrätt för många människor en viktig tillgång, som ofta 

representerar ett betydande förmögenhetsvärde. Detta värde är framför allt knutet till 

innehavet av en lägenhet i ett bostadshus. Som förmögenhetstillgång är bostadsrätten 

därför nära besläktad med äganderätten till en fastighet.  

Redan 1995 ansågs det alltså att en bostadsrätt representerar ett betydande ekonomiskt värde. 

Följande statistik från Svenska Bankföreningens hemsida visar utvecklingen av utlåning med 

bostadsrätter som säkerhet.31 Nästan 70 % av de svenska hushållen äger sin bostad och av 

dessa har 96 % ett bostadslån. Hushållens totala lån med bostäder som säkerhet uppgick i 

december 2012 till svindlande 2333 mdr kronor varav 1664 mdr utgörs av lån för småhus och 

615 mdr för lån till bostadsrätter. I slutet av 2009 var motsvarade utlåning 1441 mdr kronor 

för småhus och 464 mdr för bostadsrätter. Som jämförelsetal kan nämnas att 1996 utgjordes 

drygt 26 mdr kronor av den totala bostadsutlåningen med bostadsrätter som pantobjekt, elva 

år senare har utlåningen med bostadsrätt som säkerhet tiofaldigats till ca 265 mdr kronor.  

Värde för utlåning med bostadsrätter som säkerhet:  

År 1996 2007 2009 2012 

Mdr Kronor 26 265 464 615 

Tabellen är sammanställd av Anneli Karlström. 

Bolån med bostadsrätter som säkerhet ökar snabbare än lån med småhus som säkerhet och 

enligt Svenska Bankföreningen finns flera förklaringar. Dels har det byggts fler bostadsrätter 

sedan 90-talet, dels har fler hyresrätter omvandlats till bostadsrätter under senare år. En annan 

viktig faktor är att bostadsrätter i dag omsätts snabbare än småhus vilket medför att 

                                                                 
31

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf/$file/Bolånem

arknaden_aug%202013.pdf   

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf/$file/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf/$file/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf


21 
 

prisökningarna på bostadsrätter i hög grad slår igenom i ökade bolån. 32 Antalet 

bostadsrättsföreningar uppgår till ca 20000 st. med omkring en miljon lägenheter som är 

upplåtna med bostadsrätt, ca 10 % av dem överlåts under ett år. Under 2011 såldes 

bostadsrätter till ett värde av 125 mdr kronor med ett snittvärde på ca 1,35 milj. kronor.33  

  

                                                                 
32

 http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/864F60E4F2003D78C1257BF100405732?OpenDocument  
33

 Mejlkontakt med Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankföreningen. Svar inkom via e-post 2014-01-20. 
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3. Sakrättsligt moment 

3.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs och analyseras de olika principerna för erhållande av sakrättsligt 

skydd. Som tidigare beskrivits är traditionsprincipen huvudregel i svensk sakrätt, som 

alternativ till tradition används denuntiationsprincipen eller registreringsprincipen i de 

situationer tradition inte kan ske. De alternativa principerna syftar till att uppfylla samma 

funktion som traditionskravet, d.v.s. besittningsövergången eller rådighetsavskärandet skapar 

publicitet eller offentlighet vilket möjliggör kontroll av att rättshandlingen verkligen har 

genomförts.34. Avtalsprincipen är närmast en motsats till traditionsprincipen eftersom varken 

besittningsövergång eller rådighetsavskärande inträffar, utan avtalet ensamt ger sakrättsligt 

skydd. 

3.2 Traditionsprincipen 
Traditionsprincipen som grund för förvärvarens skydd mot överlåtarens borgenärer har under 

lång tid haft en stark ställning i svensk sakrätt. 35 Principen har utarbetats ur praxis och 

grundas närmast på en motsatsvis tolkning av LkL36 vilken stadgar; ”vill den,”…”att vad han 

tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av dennes 

konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med 

förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift.” Köparen som lämnar kvar 

lösöre i säljarens vård måste alltså styrka köpet genom kungörelse i ortstidning samt registrera 

köpet hos KFM och 30 dagar efter registrering erhåller köparen separationsrätt i den köpta 

egendomen. Bestämmelserna i LkL är således ett undantag från traditionsprincipen.  Enligt 

förarbetena till 49 § KKL verkar dock LkL knappast ha använts vid konsumentköp, utan 

övervägande registreringar har då bestått av säkerhetsöverlåtelser.37 

Ändamålet med traditionsprincipen är omdiskuterat i doktrinen. Marcus Johansson skriver i 

en artikel att skälet till att traditionsprincipen vid överlåtelser infördes i 1845 års 

lösöresköpsförordning var att tradition ansågs motverka skenöverlåtelser och därmed 

borgenärsbedrägerier.38 Av samma skäl infördes krav på underrättelse i SkbrL vid överlåtelse 

                                                                 
34

 Millqvist, G. Sakrättens grunder, s. 39.  
35

 Se t.ex. NJA 1997 s. 660, ”Fallet med flytdockan” vilken ansågs vara lösöre. ”Beträffande sådan egendom har 

i svensk rätt sedan länge upprätthållits den principen att det krävs tradition av egendomen för att förvärvaren ska 

erhålla skydd mot överlåtarens borgenärer.” Vidare framgår av rättsfallet att ”traditionsprincipen får anses vara 

så fast förankrad i svensk rätt att det knappast kan komma i fråga att helt eller delv is överge principen utan stöd i 

lag.”  
36

 SOU 1995:11 s. 134.  
37

 SOU 1995:11 s. 142 
38

 Johansson, M. Ändamålsenliga sakrättsmoment- om rådighet, sken och rådighetssken. 
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och pantsättning av enkla skuldebrev och fordringar. Andra skäl har historiskt sett varit att 

tradition även underlättar kreditvärdering, främjar allmän omsättning, tryggar panthavarens 

ställning samt skapar ordning och reda i omsättningslivet då det är enkelt att bedöma huruvida 

tradition skett eller inte. Enligt hans mening borde ändamålet fokuseras på de önskvärda 

konsekvenser tradition ger upphov till, inte historiska ändamål. Vid utformningen av ett 

sakrättsmoment bör nämligen förutsägbarheten vara ett viktigt ändamål, menar Johansson.  

Jag delar Johanssons åsikt angående förutsägbarheten, men det beror naturligtvis på ur vems 

perspektiv betraktelsen sker och vilken typ av egendom som avses. Köpare i allmänhet har 

med stor sannolikhet inte kännedom om den rättsverkan kravet på tradition medför och som 

ovan sagt, LkL verkar inte fylla någon funktion ur ett konsumentperspektiv. Ser man däremot 

till borgenärernas rätt så borde tradition alternativt publicitet vara en fö rutsättning för att 

överhuvudtaget upplåta panträtt. 

Per Henriksson anser att ett skäl till traditionsprincipen är att traditionskravet leder till att 

rådigheten avskärs vilket innebär att panthavare ges möjlighet att lättare realisera panten.39 

Enligt hans mening är panthavarens trygghet inte ett tillräckligt starkt skäl att upprätthålla 

traditionskravet, han menar att kreditgivare reglerar en högre kreditrisk vid ett ”sämre” 

pantobjekt genom att erbjuda sämre villkor. Henrikssons uppfattning är att traditionskravet i 

stället ska vara ett incitament för pantsättaren att ställa en god pant som enkelt kan realiseras.  

I en artikel av f.d. justitierådet Torkel Gregow skriver han att syftet med tradition är att  

motverka skentransaktioner och i äldre tid var även ett syfte med traditionskravet ett sätt för 

kreditgivare att bedöma en kredittagares förmåga att betala genom att studera de objekt denne 

omger sig med. Det sistnämnda syftet, menar Gregow, har ingen aktualitet längre då 

betalningsförmågan inte grundar sig på vad en gäldenär äger. Fördelen med 

traditionsprincipen, menar Gregow, är att om ingen besittningsövergång har skett behövs 

ingen prövning av huruvida avtalet är reellt eller ett skenavtal och inte heller om betalning har 

skett vid utmätning och konkurs.40  

Göran Millqvist anser att besittningen skapar legitimation för besittaren och skapar publicitet 

och utgör ett viktigt rekvisit både för omsättningsskydd och borgenärsskydd. 41  
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 Henriksson, P. Den dynamiska sakrättens syfte. 
40

 Gregow, T. Avtalsprincipens fördelar.  
41

 Millqvist, G, Sakrättens grunder, s 39.  
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Borgenärsskyddet som motiv till traditionskravet får stöd även i praxis, av rättsfallet NJA 

1987 s.3 framgår att utan traditionsprincipen skulle det finnas ”mycket stora svårigheter att 

tillvarata borgenärernas rätt” och i rättsfallet NJA 2008 s. 684 anförde justitierådet Torgny 

Håstad att det ursprungliga syftet med traditionsprincipen var att ge publicitet åt överlåtelsen.  

Håstad ifrågasätter emellertid traditionsprincipens fortsatta existens och menar att kravet på 

tradition inte kan anses vara sakligt motiverat för att kreditgivare ska kunna lita på att det 

lösöre som kredittagaren äger vid kreditgivningen också utgör underlag vid exekution. Håstad 

anser att traditionskravet inte heller är motiverat vid dubbelöverlåtelser, köparen bär ju risken 

och ska därför inte lida skada vid säljarens insolvens. Han menar att principen är anpassad 

efter insolventa personer med avsikt att bedra sina borgenärer. Borgenärerna kan således 

tillgodogöra sig både lösöret och köpeskillingen och han ställer sig frågan vilket empiriskt 

underlag som motiverar regeln.  

Författarna verkar således har relativt olika uppfattningar om ändamålet med 

traditionsprincipen, dock verkar de vara ense om att det ursprungliga syftet var att skapa 

publicitet åt överlåtelsen eller pantsättningen och därmed förhindra skenöverlåtelser. Fördelen 

med principen är även att exekutioners effektivitet främjas men på bekostnad av köpare som 

gjort ett verkligt förvärv.  

3.3 Avtalsprincipen 

Innan införandet av traditionsprincipen medförde avtalet ensamt sakrättsligt skydd vilket kan 

utläsas i motiven till skuldebrevslagen.42 Dock verkar inte avtalsprincipen ha haft en stark 

ställning om man lägger märke till orden ”om ock ej enhällig”.  

En ligt en i äldre t id allmän, om ock ej enhällig, uppfattning medförde ett  köpeavtal rörande löst 

gods av vad slag som helst redan i och för sig »övergång av äganderätten» till godset, vilket  

innebar, bland annat, att detta ej kunde åtkommas av säljarens borgenärer. 

I nästa stycke anfördes att genom lösöresköpsförordningens, numera LkL, införande ställdes 

som villkor för fredande från utmätning, samt utsträcktes till att gälla i konkurs, antingen 

tradition eller köpets kungörande: 

Genom de åren 1835 och 1845 t illkomna s.k. lösöreköpsförordningarna bröts nämnda princip så 

till vida, att dessa förordningar såsom villkor för sålda »lösörens» fredande från utmätning för 

säljarens skuld uppställde antingen tradition eller köpets kungörande i viss ordning, en regel som 

genom lag den 14 juni 1907 utsträcktes att gälla även fredande i säljarens konkurs.  

 

                                                                 
42

  SOU 1935:14 s. 96. 
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”Nämnda princip” är givetvis ett uttryck för avtalsprincipen. Olika meningar synes råda 

huruvida lösöresköpsförordningen ska vara tillämplig på löpande skuldebrev eller inte: 

Från nu antydda olika utgångspunkter kommer man i den fråga det nu gäller -frågan om den rätt 

som vid köp av löpande skuldebrev tillkommer köparen - till olika resultat allt eftersom dylika 

skuldebrev anses falla utanför gällande lösöreköpsförordning eller vara underkastade dess 

bestämmelser. I fö rra fallet är själva köpeavtalet till fy llest för köparens fredande mot 

borgenärerna, i det senare erfordras tradition eller sådant publikationsförfarande som 

förordningen avser. 

Faller löpande skuldebrev utanför förordningen är själva köpeavtalet alltså ”till fyllest”, d.v.s. 

då gäller avtalsprincipen, i annat fall krävs tradition eller offentlighet.  

År 2002 ersattes traditionsprincipen av avtalsprincipen vad det gäller konsumentköp. Torkel 

Gregow var särskild utredare när avtalsprincipen infördes i 49 § KKL och anger som motiv 

till införandet att den naturliga regeln för en köpare som har avtalat och erlagt betalning också 

ska har rätt till den köpta egendomen, även om egendomen tillfälligt lämnats kvar hos 

säljaren. Han menar att kravet på tradition är ett hårdhänt sätt att komma till rätta med 

skentransaktioner och en trubbig metod för det syftet samt att, trots traditionsprincipens starka 

ställning i svensk sakrätt, principen inte är känd bland allmänheten och därmed uppfattas som 

orättvis vid seriösa transaktioner.43 Traditionsprincipens stora nackdel är just att den är 

tämligen okänd bland allmänheten, något som framgår av förarbetena till nämnda lagrum. 44 

I ett äldre rättsfall, vilket gällde köp av andel i lösöre, framkom att dåvarande 

lösöresköpsförordningen inte var tillämplig. I domstolen anfördes att redan avtalet ger 

sakrättsligt skydd vid den typen av förvärv.45 I rättsfallet NJA 1987 s.3 hade en travtränare 

sålt en andel i en travhäst vilken fortfarande stod kvar i tränarens stall vid travtränarens 

konkurs. Domarna anförde som stöd för avtalsprincipen just vid köp av andel i lösöre, då 

överlåtelsen förutsätter att tradition inte kan ske, skulle en annan ordning i många fall försvåra 

eller rent av förhindra andelsöverlåtelser.  Vidare kan utläsas av domskälen att avtalsprincipen 

vid andelsköp, ”anses främja intresset av en behörig omsättning.” Det kan även anföras starka 

skäl för att kräva besittningsändring eller motsvarande åtgärd, ansåg domarna, för att 

motverka skenöverlåtelser och därigenom förhindra borgenärsbedrägerier. Om inte tradition 
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 Gregow, T. Avtalsprincipens fördelar. 
44

 SOU 1995:11 s. 147 samt Den dynamiska sakrättens syfte, Per Henriksson menar att motiven är främst av 

rättssociologiska skäl och är av samma åsikt som Gregow. Han menar att konsumenter sällan har kännedom om 

traditionskravet och att det då skulle vara oväntat och oskäligt att, trots betalning, inte få äganderätten till den 

köpta egendomen. 
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 NJA 1916 s. 656. 
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skulle krävas, skulle det vid konkurs och utmätning ”möta mycket stora svårigheter att 

tillvarata borgenärernas rätt.” Rättsfallet ger återigen stöd för borgenärsskyddet och domarna 

fann borgenärsskyddet väga tyngre än omsättningsskyddet och upphävde därmed 

avtalsprincipen vid andelsköp i 1916 års rättsfall. 

3.4 Registreringsprincipen 

Tradition kan ersättas av registrering och kungörelse enligt LkL, eller vid speciella slag av 

lösöre, registrering i särskilda register. Registrering förutsätte r dock lag som tillåter 

registrering. Vid registrering som sakrättsmoment är läget annorlunda jämfört med 

traditionskravet på så sätt att lagstiftaren avgör vad som krävs i registreringshänseende för att 

godtas som sakrättsligt moment.46 LkL föreskriver att registrering av köpet ska ske hos KFM 

inom åtta dagar, men köparens separationsrätt inträder inte förrän 30 dagar har gått efter 

registreringen. Inträffar utmätning eller konkurs hos säljaren inom nämnda tid är egendomen 

således inte fredad för säljarens borgenärer. Nedan följer en redogörelse av sådan egendom 

vilka inte är knutna till fysiska föremål och som således förutsätter att tradition inte kan ske 

utan istället omfattas av specifika lagar vilka stadgar krav för det sakrättsliga momentet.  

3.4.1 Kontoförda instrument 

Genom aktiekontolagen (1989:827) infördes ett dokumentlöst system för aktier i sådana 

aktiebolag för vilka Euroclear (dåvarande VPC) för aktiebok. Aktiekontolagen ersattes så 

småningom av LKF. Kontosystemet omfattar inte bara aktier utan även andra värdepapper 

avsedda för omsättning. De rättsverkningar som var förenade med värdepapperen härleds 

istället till kontoregistreringen hos Euroclear och stadgas numera i 6 kap. LKF. Systemet 

innebär en dematerialisering av aktiebreven, d.v.s. aktiebreven existerar inte längre i fysisk 

form. Innan dematerialiseringen av finansiella instrument var aktiebreven således tvungna att 

överlämnas fysiskt vid försäljning och pantsättning och varje transaktion i ett sådant system 

krävde en individuell hantering av värdepappret. Redan på 1960-talet stod det klart att den 

pappersbaserade hanteringen av värdepapper på den finansiella marknaden inte var hanterbar 

på en modern finansmarknad eftersom metoden var ineffektiv, kostsam och riskfylld. 47 År 

2011 omsattes 46,2 mdr stycken aktier på Nasdaq OMX Stockholm till ett värde av 3684 mdr 

kronor.48  
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Nuvarande pappersbaserade system vid pantsättning av bostadsrätter kan liknas med 

dåvarande system för värdepapper, varje denuntiation hanteras manuellt av både kreditgivare 

och föreningar/förvaltare, ofta också flertalet gånger för samma underrättelse. Det torde också 

stå klart för de flesta parter, utom möjligtvis för pantsättaren själv, att dagens system med 

denuntiation, är en ineffektiv, kostsam och riskfylld metod. En dematerialisering av 

denuntiationer vore att föredra. Dagens metod har förvisso inte lett till stora rättsförluster eller 

ekonomiska förluster, men det har nog knappast med systemets tillförlitlighet att göra, utan 

snarare med att en ev. utmätning eller konkurs sällan sammanfaller med det faktumet att just 

den utmätningsbara lägenheten dessutom inte har blivit sakrättsligt skyddad på ett korrekt sätt.  

3.4.2 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat system som ska öka elproduktionen från förnybara 

energikällor.49 Första kapitlet i LEC definierar elcertifikat som ett bevis som har utfärdats och 

som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats. Tredje kapitlet stadgar att 

certifikaten ska registerföras elektroniskt av en kontoförande myndighet samt vid överlåtelse 

och pantsättning skall överlåtelsen respektive pantsättningen snarast registreras på 

förvärvarens certifikatkonto.50 Vid dubbeldisposition äger den första registreringen företräde 

enligt 3:11 LEC, under förutsättning att förvärvaren var i god tro. För varje megawattimme en 

elproducent producerar enligt kraven i LEC, tilldelas ett certifikat. Efterfrågan skapas genom 

att alla elleverantörer är skyldiga att köpa en viss kvot certifikat i förhållande till deras 

försäljning. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har delat ansvar för systemet och är 

tillsynsmyndighet respektive kontoföringsmyndighet.51 

Under perioden 1 april till 31 mars omsattes ca 49,4 milj. elcertifikat på spotmarknaden till ett 

värde av ca 8,3 mdr kronor. Styckpriset låg på ca 168 kronor vilket var ett lågt pris det året, 

normalpriset är ca 200 kronor per certifikat.52 

3.4.3 Utsläppsrätter 

I de inledande bestämmelserna i LHU definieras en utsläppsrätt som rätten att släppa ut 

växthusgaser. Med utsläpp av växthusgaser förstås frigörande i atmosfären av koldioxid, 

dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför klimatpåverkan. Det ska finnas en nationell 

förteckning över de anläggningar som omfattas av krav på tillstånd för utsläpp samt det antal 
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utsläppsrätter som är fördelade utan betalning, enligt 3 kap. LHU. Enligt 4 kap. samma lag 

ska ett unionsregister föras som innehåller bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter. 

Bestämmelserna finns i registerförordningen.53 Förordningen syftar till att upprätta ett 

unionsregister för hantering av unionens utsläppshandelssystem i enlighet med direktiv 

2003/87 EG. Direktivets syfte är att på ”ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt 

minska utsläppen av växthusgaser.” Artikel 19 i direktivet reglerar de krav som ställs på 

medlemsstaterna angående det register som varje nation ska hålla. Registret ska upprättas och 

föras i syfte att se till att utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätterna 

redovisas korrekt. Redovisningen ska ske i ett standardiserat och säkert system av register i 

form av elektroniska databaser.  

Rättsverkan av registrering framgår av 4 kap. 14 § LHU, en kontoinnehavare anses ha rätt att 

förfoga över de utsläppsrätter som finns registrerade på innehavarens konto, men regler om 

pantsättning saknas i lagen. Några sakliga skäl till varför lagstiftaren valt att särbehandla 

utsläppsrätter genom att inte möjliggöra pantsättning med sakrättslig verkan saknas, enligt 

Emil Elgebrant.54 Lagen är i stora delar lik LKF, men i 4 kap. 1§ sista stycket LHU uttrycks 

explicit att LKF inte är tillämplig. Trots att pantsättning av utsläppsrätter med sakrättslig 

verkan inte är möjlig (obligationsrättsligt är pantsättning möjlig) har jag ändå valt att ge en 

överblick över det omfattande regelverk som reglerar handeln med utsläppsrätter. Varken 

elcertifikat eller utsläppsrätter har hanterats som pappersbaserade handelsobjekt och en 

anledning till det anses främst vara att främja en effektiv omsättning. 55 

3.4.4 Immaterialrättsliga tillgångar 

De immaterialrättsliga egendomsslagen är en särskild kategori lös egendom som kan 

betecknas som en individuell rätt, en slags ensamrätt. Exempel på immaterialrättsliga 

egendomsslag är patenträtt, varumärkesrätt, upphovsrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt.56 

Obligationsrättsligt skydd uppnås vid avtalsslutet men sakrättsligt skydd vid pantsättning 

torde inte vara möjligt då lagstöd saknas, förutom vid patenträtt och varumärkesrätt. Panträtt i 

patent regleras i 95 § PL, panträtten fullbordas genom registrering av pantavtalet. Har panträtt 

upplåtits till flera, har den upplåtelsen som först inkom till patentmyndigheten företräde. När 

ansökan om registrering av panträtt inkommer till myndigheten medför det samma 

rättsverkningar som när en panthavare får besittning till lös sak, enligt stadgandet i 102 § PL.  
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Panträtt i ett registrerat varumärke uppkommer på samma sätt som för patent, genom 

registreringen av pantavtalet och den först inkomna upplåtelsen ger företräde, enligt 7 kap. 2 § 

VML. Vidare stipuleras i 10 § samma kapitel att panträtten består även om egendomen 

förvärvas av annan. Inom EU har medlemsstaternas varumärkesrätt till stor del harmoniserats 

genom ett omfattande varumärkesdirektiv.57 Handläggande myndighet för båda 

egendomsslagen är Patent- och registreringsverket.  

3.4.5 Företagshypotek 

Företagshypotek definieras i de inledande bestämmelserna i LFH som en säkerhetsrätt, 

således inte en panträtt. Näringsidkare som bedriver rörelse kan inteckna ett visst belopp i viss 

egendom som tillhör rörelsen, t.ex. varulager och maskiner som näringsidkaren sedan kan 

upplåta företagshypotek i. Liksom för inteckning i fast egendom utgår stämpelskatt vid uttag 

av företagsinteckning, f.n. 1 % av inteckningsbeloppet. 4 kap. LFH beskriver 

inteckningsförfarandet hos Bolagsverket som är inskrivningsmyndighet.58 Det ska föras ett 

inteckningsregister över inskrivningarna, som ska ge offentlighet åt informationen i registret. 

Som bevis för godkänd företagsinteckning erhåller pantsättaren ett företagsinteckningsbrev, 

skriftligt eller elektroniskt. Hypoteket upplåts genom att näringsidkaren överlämnar 

inteckningsbrevet som säkerhet för en fordran eller när borgenären, vid elektroniska hypotek, 

är registrerad som inteckningshavare i registret. Det krävs ett särskilt tillstånd från 

Bolagsverket för att bli registrerad som inteckningshavare och kraven regleras enligt 12 § lag 

om inteckningsbrevsregister.59 Det sakrättsliga skyddet uppnås således antingen genom 

tradition eller registrering, beroende på om inteckningsbrevet är fysiskt eller inte.  

Några gemensamma nämnare kan urskiljas i de registerförda pantobjekten, enligt min 

uppfattning. De betingar höga ekonomiska värden, de är omgärdade av ett starkt regelverk 

med myndigheter med tillsynsansvar samt det ställs krav på att vara registerförare för de 

elektroniska system som tillhandahålls. Vid en jämförelse med bostadsrätter betingar de 

förvisso ett högt ekonomiskt värde, men där upphör likheterna. Det saknas formella lagkrav i 

BRL vem i föreningen som får hantera pantsättningarna, det ställs inga krav på varken 

kompetens eller teknisk utrustning och det saknas även tillsynsansvar för att säkerställa att 

rättsförluster inte uppstår. 
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 89/104/EEG, EGT 1989 L 040 
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 http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/inteckningar  
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 SFS 2008:1075 
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3.5 Denuntiationsprincipen 

Denuntiationsprincipen synes ha införts i svensk rätt samtidigt som traditionsprincipen. I 

motivuttalandet inför införandet av 31 § SkbrL anfördes:60 

Nära till hands ligger däremot att såsom villkor för överlåtelsens verkan  mot borgenärerna kräva 

att gäldenären, genom överlåtarens eller förvärvarens  försorg, erhåller underrättelse — 

»denuntiation» — om överlåtelsen. En dylik denuntiation fyller det syfte som i fråga om löpande 

skuldebrev och lösören ligger till grund för traditionskravet: den faktiska möjligheten att förfoga 

över den tillgång det gäller överflyttas genom åtgärden från överlåtaren till förvärvaren. Jämlikt  

10 § kommer stadgandet i förevarande paragraf att äga tillämpning även å pantsättning av enkelt 

skuldebrev.  

Uttalandet syftar nog i första hand på lös egendom i allmänhet, bostadsrätter torde knappt ha 

existerat i någon större omfattning på den tiden. Som tidigare redovisats, har det i praxis 

ansetts motiverat med en analog tillämpning av 31 § SkrbL. Av praxis framgår även syftet 

med denuntiation; publicitet samt att rådigheten avskärs. 61 Parallellen till enkla fordringar 

består i att det finns en prestationsskyldig utomstående, föreningen, som måste veta vem som 

har legitimation att fysiskt och rättsligt disponera över bostadsrätten. 62  

Denuntiation tillämpas även när pantobjektet befinner sig i tredjemans besittning, tradition 

ersätts då enligt reglerna i PantL. T.ex. vid sekundärpantsättning av finansiella instrument, 

elcertifikat eller löpande skuldebrev.63 

Lagberedningen synes ha insett redan vid tillkomsten av SkbrL att en analogisk tillämpning 

av denuntiationskravet i 31 § skulle få sin största tillämpning på fordringar utanför 

skuldebrevområdet, att döma av uttalandet nedan:64 

Bestämmelserna i nu förevarande kapitel torde komma att erhålla sin största betydelse på 

indirekt väg, nämligen genom analogisk t illämpning på fordringar, vilka icke grundas på 

skuldebrev. Vidare: Av synnerlig betydelse för fordringar utanför skuldebrevsområdet bliva de i 

31 § intagna bestämmelserna om förutsättningarna för överlåtelses giltighet mot överlåtarens 

borgenärer. 
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 SOU 1935:14 s. 115 
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 Bl.a. i NJA 1986 s. 217 framgår följande: ”Kravet på underrättelse - denuntiation - tjänar två syften. Det ena är 

att pantsättningen skall b li känd fö r andra än parterna och därmed kunna kontrolleras av utomstående. 

Därigenom försvåras helt diktade eller till sin tidpunkt oriktigt angivna transaktioner till skada för borgenärerna. 

Det andra är att pantsättaren genom denuntiationen skall avskäras från möjligheten att förfoga över det pantsatta” 
62

 Millqvist, G. Sakrättens grunder s. 145-146. 
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 Walin, G., Millqvist G., Persson A., Panträtt, s. 43. 
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 SOU 1935:14 s. 109 
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Rättsfallet NJA 1988 s. 257 ger bekräftelse på att denuntiationsprincipen har, utanför 

skuldebrevslagens direkta tillämpningsområde, fått en vidsträckt användning, ”så vidsträckt i 

själva verket att denuntiationsprincipen numera framstår som huvudregel.” 

 

Ett problem med denuntiationsprincipen vid pantsättning av bostadsrätt är på det sätt den 

manifesteras. Panthavarens enda bevis är en skriftlig bekräftelse från föreningen att panten är 

antecknad. Det finns inga legala krav på att föreningen ska skicka bekräftelse, endast att de 

ska anteckna panten, vilket innebär att det blir upp till panthavaren själv att se till att 

säkerställa bevisfrågan. Frågan uppstår om det uppenbarar sig vid ett utmätningsförfarande, 

där flera borgenärer hävdar bästa rätt, att denuntiation inte har skett på erforderligt sätt.  

Denuntiation prövas självständigt, vilket innebär att den underliggande rättshandlingen inte 

prövas. d.v.s. sakrättsmomentet prövas först för bestämmande om sakrättsligt skydd.65 En 

fördel med förfarandet är att en effektiv exekution främjas, men på bekostnad av en 

panthavare som har ett pantavtal med bästa rätt.  

För det fall avtalsprincipen skulle vara det sakrättsliga momentet vid pantsättning av 

bostadsrätter skulle således en sedan lång tid gällande ordning som vilar på principiell grund 

överges. I sak bör det inte innebära några väsentliga invändningar mot det sagda i fall de 

praktiska fördelar som uppnås överväger nackdelarna, särskilt som nuvarande ordning medför 

praktiska nackdelar. Dock bör behovet av publicitet vid hypotekarisk panträtt belysas, en 

borgenär är med all sannolikhet intresserad av att veta om bostadsrätten är pantsatt sedan 

tidigare, vilket talar för att avtalsprincipen kan vara svår att tillämpa i nämnda situat ion. 

Risken för missbruk torde vara överhängande och vid ett utmätningsförfarande kan 

situationen bli oöverskådlig om det visar sig att bostadsrätten är dubbelpantsatt. Vid 

överlåtelser däremot skulle avtalet ensamt kunna ge sakrättsligt skydd, så som gäller för 

överlåtelser av fast egendom. Då minimeras dessutom risken för rättsförluster som med 

nuvarande ordning kan uppstå mellan tidpunkterna för avtalsslutet och beviljande av 

medlemskap i föreningen.66 För att uppnå publicitet vid pantsättning av bostadsrätter, om inte 

denuntiation ska vara sakrättsligt moment, återstår registreringsprincipen. Det torde dessutom 
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 HD i NJA 2007 s. 413: ”Trad ition liksom registrering enligt lösöreköpslagen är moment fristående från den 

bakomliggande rättshandlingen. Detta medför att det vid bedömning av frågan om trad ition har skett i princip 

inte skall prövas, huruvida en överlåtelse i det enskilda fallet utgör en skenrättshandling eller annars skett i 

undandragande syfte. Sådana omständigheter skall i stället beaktas vid en bedömning av den bakomliggande 

rättshandlingens giltighet (jfr 4 § lösöreköpslagen) eller v id en tillämpning av återvinningsbestämmelsen i 4 kap. 

5 § konkurslagen.” 
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 6 kap. 5 § BRL stadgar: ”En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap 

i bostadsrättsföreningen.” 
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vara en logisk rättsordning då andelen i en bostadsrättsförening inte är fysisk i den 

bemärkelsen. För att införa registreringsprincipen krävs någon form av register över 

bostadsrätter som uttryckligen anges avse pantsättning.  I nästa kapitel redovisas i stora drag 

de tidigare utredningar som har gjorts i syfte att ge förslag på hur ett centralt 

bostadsrättsregister kan utformas.  
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4. Utredningar och tidigare förslag 

4.1 Bostadsrättsregister, delbetänkandet.  
Frågan om att upprätta ett offentligt register för bostadsrätter har belysts flertalet gånger. 

Redan år 1994 uttalades i en departementspromemoria att nuvarande system för 

pantsättningar av bostadsrätter är otillfredsställande och en betydligt mer betryggande ordning 

skulle erhållas om panträtten fullbordades genom införandet av ett offentligt register för 

bostadsrätter.67 I ytterligare en departementspromemoria föreslogs det att det skulle upprättas 

ett statligt register över bostadsrätter.68 År 1996 beslutade regeringen att tillsätta en utredning 

för att se över frågorna om förvärv och pantsättning av bostadsrätter samt lämna ett förslag till 

ett offentligt register över bostadsrätter.69 Syftet med utredningen var att förbättra 

bostadsrätterna som kreditobjekt samt förtydliga rättsläget. Utredarna ansåg det också vara 

viktigt att systemet blir modernt, rationellt och billigt. Utredarna lämnade två tänkbara förslag 

på modeller för pantsättning av bostadsrätter, inteckningsmodellen och 

pantsättningsmodellen. 

4.1.1 Inteckningsmodellen 

Den här modellen är snarlik den modell som används för inteckningar i fast egendom. 

Förslaget gick ut på att en inteckning i en bostadsrätt innebär att ett visst beloppsintervall 

reserveras, som ett slags fiktivt pantbrev, som kan användas som säkerhet gentemot en 

kreditgivare. Ordningen med pantbrev var emellertid inte en nödvändig följd av 

inteckningsmodellen, pantbrevet skulle t.ex. kunna ersättas av registrering av 

beloppsintervallet. Precis som i modellen med fast egendom kan överhypotek uppstå. Vid 

pantsättning av överhypotek (s.k. andrahandspantsättning) föreslog utredarna att använda 

samma modell som för fast egendom som sakrättsligt moment.70  Utredarna fann att modellen 

med inteckningssystem liknande det för fast egendom var att föredra, men med slopande av 

ett fiktivt pantbrevssystem. Problemen med förmånsrätt, överhypotek, inaktuella anteckningar 

etc. kan lösas med samma rättsregler som JB stipulerar.71  

Jag tycker det här förslaget är nästintill optimalt av flera anledningar. Främst ur 

rättsäkerhetssynpunkt då nuvarande ordning är erkänt bristfällig och icke transparent, men 

även för att bostadsrätter i dag utgör en minst lika viktig del av bostadsmarknaden och 
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kreditmarknaden som fast egendom utgör. Av dessa anledningar bör man sträva efter att 

jämställa boendeformen bostadsrätt med boendeformen fast egendom.  

4.1.2 Pantsättningsmodellen 

Modellen gick ut på att registrera själva pantsättningen, dock gav utredarna tre olika varianter 

av registreringen. Första varianten var en pantsättningsmodell utan belopp som innebar att 

endast uppgifter om panthavaren registreras, ungefär liknande uppgifter som antecknas i dag i 

lägenhetsregistret. Den andra varianten innebar att även uppgiften om kreditens storlek förs in 

i registret, en pantsättningsmodell med belopp således. Det tredje alternativet kan benämnas 

som en pantsättningsmodell med maximibelopp, maximibeloppet är då ett belopp som 

kapitalskulden inte kan överstiga. Som sakrättsligt moment föreslogs att antingen behålla 

denuntiationsprincipen eller att införa en annan ordning, t.ex. att registreringen ger sakrättsligt 

skydd. 

Utredarna fann att de första två alternativen var svåra att genomföra och kostsamma p.g.a. den 

stora mängd information som skulle behövas överföras till registret. De fann också att 

registret skulle innehålla uppgifter om skuldens storlek, vilket anses vara känslig information 

ur integritetssynpunkt. Vidare var inte informationen om de aktuella skuldbeloppen så 

intressanta om man inte vet hur pantavtalen ser ut. Dessutom löste det inte frågorna om 

förmånsrätt på ett realistiskt sätt. I det tredje alternativet diskuterades att angivande av 

maximibeloppet skulle vara en förutsättning av pantsättningens giltighet och gälla som 

sakrättsligt skydd. Konsekvensen skulle då bli att sakrättsligt skydd endast kan uppnås om 

maximibeloppet anges, vilket utredarna kom fram till skulle vara samma sak som 

inteckningsmodellen. 72 

4.1.3 Sakrättsligt skydd 

Utredarna föreslog att sakrättsligt skydd vid överlåtelse av bostadsrätt skulle som huvudregel 

uppnås redan genom avtalet, såsom gäller för fast egendom. Ett starkt skäl för införandet av 

avtalsprincipen vid överlåtelser var att det medför säkerhet samt skapar ett rationellt och 

billigt system för bostadsrättshavaren. Visserligen uppkommer en avvikelse från vad som 

gäller för lös egendom, anförde utredarna, men i gengäld uppnås likhet med vad som gäller 

för fast egendom. Som sakrättsmoment för pantsättning av bostadsrätt ansåg dock utredarna 

att registrering av inteckningshavare skulle vara det relevanta momentet, därför att 

registrering är mest fördelaktigt vid införandet av ett centralt bostadsrättsregister jämfört med 

denuntiations- eller traditionsprincipen. Vid andrahandspantsättning föreslog utredarna att 
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denuntiation skulle behållas. Registrering av överlåtelser och pantsättning ska även föregås av 

en formell prövning liknande den som inskrivningsmyndigheten har skyldighet att göra enligt 

reglerna i JB. 73 

Jag delar utredarnas uppfattning huruvida det sakrättsliga skyddet ska uppkomma, förslaget 

liknar reglerna för fast egendom vilket jag anser bör eftersträvas för att uppnå att 

boendeformen bostadsrätt jämställs med boendeformen fast egendom. Jag anser även att det 

skulle införas, i enlighet med förslaget, en formell prövning vid överlåtelser och 

pantsättningar av bostadsrätter. På så sätt skulle flertalet av de redovisade problemen upphöra.  

4.1.4 Särskilt yttrande 

Företrädare för HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) anförde i ett 

särskilt yttrande att förslaget om ett bostadsrättsregister införs ska avstyrkas. Även att de 

ansåg att utredarna gjort en mycket bra utredning och funnit lösningar på flera svåra frågor, 

såsom systemet med inteckningar, fann de att fördelarna med ett register inte är så stora så att 

registret bör införas. Ett skäl var att kostnaderna som Lantmäteriet förväntas ta ut inte går att 

bedöma på ett realistiskt sätt i nuläget vilket skapar osäkerhet om den verkliga kostnaden. Ett 

annat skäl som företrädarna anförde var bostadsrättshavarnas rätt till integritet och menade att 

många av dem värdesätter att uppgifterna om köpeskilling samt ev. pantsättning inte är 

allmänt tillgängliga. Inte heller grundtanken om att stärka bostadsrätten som kreditobjekt 

anser gruppen vara ett tillräckligt starkt skäl, de menar att ökad efterfrågan på bostadsrätter i 

sig stärker kreditobjektet och att de räntepåslag som oftast görs på bostadsrättskrediter inte 

automatiskt försvinner med införandet av ett register. 74  

4.2 Projektgruppens rapport 

Ca fem år efter delbetänkandet verkar företrädarna för bostadsrättsorganisationerna ändrat 

uppfattning i frågan om införandet av ett register. Svenska Bankföreningen bildade nämligen 

tillsammans med bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och SBC en projektgrupp 

vars syfte var att verka för en reform avseende överlåtelse och pantsättning av bostadsrätter 

genom införandet av ett centralt bostadsrättsregister. Projektgruppen överlämnade en rapport 

till Justitiedepartementet 2003 vars innehåll främst fokuserade på hur överlåtelse och 

pantsättning bör ske, medan frågor om godtrosförvärv och exekution inte besvarades. 

Emellertid framhöll gruppen att samverkan bör ske med berörda myndigheter i dessa frågor. 

Huvudpunkterna i rapporten var: 
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 Rättsläget är relativt klarlagt med få fall av rättsförluster eller ekonomiska förluster. 

Däremot upplevs systemet vara administrativt omständligt och svåröverskådligt vilket 

kan innebära latenta operativa risker på bostadsmarknaden.  

 Projektgruppen föreslår en modell som bygger på nuvarande lägenhetsregister men 

med komplettering av bl.a. uppgifter om bostadsrättshavaren, tid igare denuntiationer, 

typ av fång, köpeskilling, uppgifter om panthavare och ev. förvaltare samt uppgifter 

om inskränkningar i bostadsrättshavarens förfoganderätt.  

 Registerhanteringen bör byggas upp som en elektronisk databas med möjlighet att 

göra elektroniska överföringar. För rätten att vara registerförare krävs regler som 

hanterar t.ex. IT- lösningar, kompetens och försäkringsskydd. Gruppen har pekat på 

aktiekontosystemet som en modell hur ett bostadsrättsregister kan konstrueras.  

 Huvudmannaskapet för registret kan anförtros en organisation eller förening med 

medlemmar från en bostadsrättsorganisation och kreditgivare. 

 Det behövs ingen förändring av att denuntiation ska utgöra det sakrättsliga momentet. 

Däremot skall det införas formkrav på underrättelsen. För de fall de finns en förvaltare 

ska underrättelsen alltid ske till denne. 75 

4.3 Bostadsrättsregister, kompletteringen.  

Utredningen behandlar de två tidigare förslagen, Bostadsrättsregistret, Betänkandet (se 4.1) 

och projektgruppens rapport (se 4.2).76 Uppdraget att biträda Justitiedepartementet i frågan 

om ett bostadsrättsregister gick till hovrättsrådet Björn Karlsson. Karlsson kom fram till att 

om något förslag skulle väljas så är betänkandet att föredra, då det är det mest heltäckande 

förslaget som väl täcker nuvarande brister. Dock anser han att betänkandet är väl ingripande 

och fokuserar mest på prövning av förvärv samt registrering av bostadsrätter. Enligt hans 

mening är det inte oklara ägarförhållanden eller överlåtelserna som är problemet, utan 

pantsättningen av bostadsrätterna är det centrala. Han föreslår därför ett eget alternativ som i 

korthet beskrivs nedan: 

 Ett bostadsrättsregister skall inrättas och lyda under Lantmäteriets 

personuppgiftsansvar. Lantmäteriet ska bygga upp registret och ha ansvar för 

personuppgifter. Informationen i ett bostadsrättsregister kan liknas vid den 

informationen det statliga fastighetsregistret innehåller. Det talar för ett statligt 

huvudmannaskap och personuppgiftsansvar. 
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 Registret ska skötas av föreningarna och kreditinstituten. Registret ska innehålla 

uppgifter om bostadsrätten, bostadsrättshavaren, pantsättning och förvärv. Överlåtelser 

ska registreras av föreningen eller förvaltaren och pantsättningar ska registreras av 

kreditinstituten. 

 Nuvarande pantsättningsmodell skall behållas, men kreditinstituten ska både registrera 

och avregistrera pantsättningen. Det sakrättsliga momentet ska alltjämt vara 

denuntiation, föreningen anses underrättad om pantsättningen genom registreringen.  

 Registret bör finansieras av kreditgivare och andra användare. En avgift om 50 kronor 

föreslås tas ut varje gång någon använder registret. Det bör inte föranleda högre 

kostnader för bostadsrättshavaren då registret skulle innebära förenklingar för samtliga 

användare. 

4.3.1 Bankföreningen 

Bankföreningen angav följande remissyttrande till utredningen. 77 

 Föreningen ansluter sig till de utgångspunkter utredaren angett och anser att förslaget 

lämpar sig väl som underlag för utformning av ett register. 

 Föreningen delar utredarens förslag angående registreringsåtgärderna, däremot bör 

Lantmäteriet ansvara för registrering och avregistrering av panträtter som innehas av 

annan än ett kreditinstitut.  

 Tidigare noteringar ska bevaras för att i efterhand kunna klarlägga förhållandena om 

bostadsrättsinnehavaren kommer på obestånd.  

 Föreningen anser att de exekutionsrättsliga reglerna anpassas till de regler som gäller 

för exekution i fast egendom. 

4.3.2 Mäklarsamfundet 

Mäklarsamfundet var positiv till utredningen och gav följande svar i sitt remissyttrande.78  

 Samfundet anser att behovet av ett bostadsrättsregister är stort och tillstyrker 

utredarens förslag av inrättandet av ett centralt register under statligt huvudmannaskap 

och med Lantmäteriet som personuppgiftsansvarig.  

 Mäklarsamfundet ställer sig positivt till en modifierad pantsättningsmodell med 

registrering vid källan, d.v.s. kreditgivarna, samt att sakrättsligt skydd uppkommer vid 

registreringen.  Genom registrering vid källan främjas en effektivare hantering 
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 http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/pdf/j_dep_bostadsrattsregister-

nagra_modeller_for_registrering.pdf 

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/J070831y.pdf/$file/J070831y.pdf
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samtidigt som tillförlitligheten till uppgifterna ökar. Bostadsrättsföreningarna bör 

lämnas utanför hanteringen av pantsättningarna.  

 Det bör införas en skyldighet för kreditgivarna att avnotera panten när pantsättningen 

upphört att gälla. Dröjsmål med avnotering ska sanktioneras.  

 För de fall bostadsrätten pantsätts som säkerhet för kredit hos en privatperson, förordar 

samfundet en lösning där bostadsrätts- eller panthavaren, mot en avgift, kan vända sig 

till en mäklare, ett kreditinstitut eller direkt till Lantmäteriet för biträde av 

pantregistrering. 

 Samfundet förordar att bostadsrättsregistret på sikt ska ersätta lägenhetsregistret som 

därmed avskaffas. 

Med tanke på att fler och fler överlåtelser av bostadsrätter sker på distans mellan bank- 

mäklare- bank, som en följd av dagens moderna IT-samhälle, så har jag full förståelse att både 

Svenska Bankföreningen och Mäklarsamfundet ställer sig positiva till förslaget.  

Mäklarsamfundets förslag om att på sikt avskaffa Lantmäteriets lägenhetsregister tycker jag är 

ett utmärkt förslag, det skulle eliminera de problem som förväxlingarna av lägenheternas 

identitet skapar. Eller åtminstone göra registren samstämmiga, om ett avskaffande inte är 

aktuellt. Däremot anser jag inte att registret ska skötas av föreningen och/eller kreditgivarna, 

jag anser att Lantmäteriet ska ha huvudmannaskapet för ett register på liknande sätt som 

fastighetsregistret handläggs för att garantera informationens riktighet. Det skulle dessutom 

vara ett konsekvent sätt att handlägga pantsättningar för båda boendeformerna.  

 

Nästan tio år efter SOU 1998:80 tog således Justitiedepartementet återigen upp frågan om 

inrättandet av ett centralt bostadsrättsregister genom Ds 2007:12. Frågan verkar kvarstå 

huruvida lösningen ska bestå av ett statligt bostadsrättsregister med Lantmäteriet som 

huvudman eller ett bostadsrättsregister som handläggs främst av aktörerna på marknaden. 

Båda alternativen har, enligt min uppfattning, sina för- respektive nackdelar. Fördelen med ett 

statligt register som administreras av Fastighetsinskrivningen, så som sker för fast egendom, 

är att informationens riktighet är statligt garanterad och med ett skadeståndsansvar som borgar 

för att rättsförluster inte uppstår. Bostadsrätter stärks då som kreditobjekt, i likhet med fast 

egendom, finansiella instrument, immaterialrättsliga tillgångar etc. vilket borde anses vara en 

fördel för samtliga parter, inte minst på kreditmarknaden. Ytterligare en fördel tror jag är att 

ett statligt register skulle säkerställa en likformig hantering av bostadsrätter, vilket knappast 

kan sägas ske med nuvarande ordning på grund av hanteringen i stort är beroende av ideella 
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arbetsinsatser i bostadsrättsföreningarna. Vidare skulle konsumentskyddet stärkas, om man 

betänker att de flesta som köper bostadsrätt är privatpersoner, genom att riskerna för felaktiga 

noteringar minimeras. Min uppfattning är att de privatpersoner som förvärvar/pantsätter sin 

bostadsrätt troligen är omedvetna om de rättsförluster dagens system kan medföra.  

 

Åtskillig tid har under åren spenderats för att komma med förslag till lösningar på de problem 

nuvarande ordning medför. Frågan är fortfarande aktuell och flera enskilda motioner har 

väckts i frågan. Claes-Göran Brandin (S) anförde i motion 2009/10C:226 att ett statligt 

bostadsrättsregister skulle effektivisera bostadsmarknaden och öka tryggheten för både 

kreditgivare och bostadsrättsinnehavare. Brandin reagerade på att civilutskottet i sitt 

betänkande 2008/09:CU33 anförde att ”frågan om inrättande av ett centralt 

bostadsrättsregister är inte en prioriterad fråga inom Justitiedepartementet.” Detta duger inte, 

menade Brandin och avslutade sin motion med ”genom ett statligt register för pantsättning av 

bostadsrätter kan bostadsrättens ställning stärkas.”  

 

Anita Brodén (FP) ansåg i sin motion 2013/14C:408 att likheterna mellan en bostadsrätt och 

villafastighet är stora när det gäller såväl ägarbyten som pantsättning. Därför bör ett register 

vara uppbyggt på ungefär samma sätt som dagens inskrivningsregister för fast egendom. 

Vidare anför hon att ”precis som gäller för villafastigheter bör alla kostnader för hållande av 

register bekostas av bostadsrättsägarna genom avgifter vid ägarbyten och pantsättning.”  

 

Jag delar Brodéns åsikt att jämställa bostadsrätt med fast egendom, det framstår som märkligt 

att bostadsrätter omges av ett så pass svagt regelverk som det är i dagsläget. Däremot är det 

inte så att kostnaderna för fastighetsregistret finansieras av villaägare, som hon anför, registret 

finansieras av användarna. Så här svarar Lantmäterie t på min fråga hur ett kommande 

bostadsrättsregister bör finansieras79: 

Vi har idag avgiftsfinansiering för användning av information i fastighetsregistret och 

pantbrevsregistret. Vi är inte direktfinansierade i inskrivningsverksamheten (registrering av 

lagfart, inteckningar etc.) men ärendena är belagda med avgifter. Det är därför rimligt att 

användarna av ett register för registrering av pant i bostadsrätter finansierar detta genom 

avgifter.  

                                                                 
79

 Mejlkontakt med Mats Snäll, utvecklingschef och jurid isk expert, på Lantmäteriet. Svar inkom via e-post 

2014-01-10. 
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Justitiedepartementet meddelade i mars 2013 att de inte går vidare i frågan om ett 

bostadsrättsregister och hänvisade till integritetsskäl samt den stora mängden EU-frågor.80 

Efter ett kort telefonsamtal med Gustaf Gellerbrant på Justitiedepartementet fick jag 

uppfattningen att integritetsfrågan ska vägas mot samhällsnyttan samt att EU-frågan är en 

fråga om att prioritera resurser, d.v.s. vilka frågor departementet ska prioritera att arbeta 

med.81 Gellerbrant menade att man generellt sett från departementets sida är restriktiv till att 

bygga nya register med hänsyn till integritetsfrågor. Jag tycker det är en bra grundinställning, 

men jag anser ändå att ett centralt register över bostadsrätter skulle vara en samhällsnytta som 

uppväger frågan om integritet.  

Svenska Bankföreningen arbetar fortfarande med frågan om ett centralt bostadsrättsregister, 

men även möjligheten till ett register i privat regi.82 Problemet med ett privat register blir nog 

att få samtliga föreningar att ansluta sig till registret, vilket talar för att en lagändring är att 

föredra. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. 

  

                                                                 
80

 Mejlkontakt Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankföreningen. Svar inkom via e-post 2014-01-20. 
81

 Detta är alltså min uppfattning och slutsats av samtalet, Gellerbrant uttalade sig generellt och i allmänna 

ordalag. Prioritetsfrågan är också en intressant fråga, men lämnas utan avseende därför att frågan inte ryms inom 

uppsatsens tidsram. 
82

  Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankfören ingen. Svar inkom v ia e-post 2014-01-20. ”Vi är nu i färd 

med att utreda om vi kan bygga upp ett register i privat regi . I det sammanhanget ska vi låta utreda om det 

fordras lagändringar för att ett sådant register ska kunna tillgodose bankernas primära syfte, nämligen att 

uppnå sakrättsligt skydd för sin pant.” 
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5. Sammanfattande slutsatser 
Som tidigare redovisats så har borgenärsskyddet varit i stort sett det starkaste skälet till 

traditionsprincipen, eller alternativ till denna. Att tillvarata borgenärernas rätt är, enligt min 

uppfattning, ett omhuldat och skyddat intresse. Och med all rätt, kreditmarknaden och 

bostadsmarknaden skulle knappast fungera om borgenärerna inte kan säkra sina krediter på ett 

betryggande sätt. Däremot anser jag att nuvarande ordning för pantsättning av bostadsrätter 

inte tillvaratar borgenärernas rätt på ett betryggande och tillfredsställande sätt, med tanke på 

de problem och risker som ordningen innebär. Bristerna med systemet inverkar även menligt 

på bostadsrätten som kreditobjekt på så sätt att kreditgivarnas behov av information och 

överblick vid kreditprövningen försvåras med nuvarande system. Bankerna och 

kreditinstituten blir bakbundna av den bristfälliga regleringen kring pantsättningsförfarandet 

och dessutom är de många gånger utlämnade till arbetsinsatser och kompetenser på ideell 

basis. Att banker och kreditinstitut tillämpar gällande rätt är en sak, men i förevarande 

situation tvingas de även ta ett relativt ensidigt ansvar för bristerna i lagstiftningen, vilket i 

slutänden drabbar privatpersoner/konsumenter. Inte minst har praxis utvisat att ansvaret för 

t.ex. denuntiationens utformning tillhör kreditgivarna, vilket rimligtvis borde innebära att de 

även ska ha möjlighet att säkerställa att pantnoteringen blir antecknad korrekt.  

Det kan också understrykas att kravet på denuntiation som a lternativ till tradition har 

tillkommit under en tid då de ekonomiska förhållandena i samhället var helt andra och 

betydligt mer okomplicerade än dagens samhälle. Bostadsrätter har genomgått en stor 

förändring, både vad det gäller som boendeform och som kreditobjekt. De har ökat i antal och 

omsättningen har ökat markant vilket har medfört att de även stigit i värde. De kan många 

gånger betinga minst lika höga värden vid försäljnings- och/eller pantsättningstillfället som 

fast egendom. Bostadsrätter framstår också, som tidigare nämnts, minst lika viktiga som 

boendeform för många människor på samma sätt som boendeformen fast egendom. Med 

tanke på de lagstadgade krav som uppställs för att vara registerförare eller ansluten till 

registret hos t.ex. Bolagsverket, PBS och Euroclear bör liknande krav ställas för hantering av 

pantsättningar. Det sagda talar för att hanteringen bör omfattas av ett starkare regelverk med 

en statligt garanterad information, liknande det regelverk som omgärdar fast egendom. I vart 

fall bör hanteringen inte skötas av ideella krafter, vars ansvar trots allt är begränsat.  

Utifrån det resonemanget bör således föreningarna befrias från hanteringen av pantsättningar.  

Men för att komma till rätta med problemen krävs alltjämt någon form av register över 

bostadsrätter. Frågan är om antingen bankerna/kreditinstituten i samverkan med de andra 
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aktörerna på marknaden ska skapa ett register i privat regi, eller om registret ska skötas med 

ett statligt huvudmannaskap. Något som talar för ett register i privat regi är att banker är 

specialister på att värdera, övervaka och hantera kreditrisker samt hantera stordriftsfördelar. 

Trots det är min uppfattning att ett privat register är det minst lämpliga av förslagen, främst 

för att det troligen inte utan lagstöd kommer att få samtliga föreningar att ansluta sig till 

registret, speciellt inte de små föreningarna som inte har förvaltare, vilka också är dem som 

bankerna har mest problem med.  

Ett statligt register som är direkt avgiftsfinansierat och bygger på att användarna betalar för 

den information de använder är ett transparent och tydligt sätt att bedriva offentlig verksamhet 

på, i de fall användarkretsen är begränsad och systemet inte gynnar alla. Så bedrivs 

fastighetsregistret och högst sannolikt bedrivs övriga register på liknande sätt vilka 

myndigheter är huvudmän för och/eller har tillsynsansvar för. Ett statligt register skulle 

garantera informationens riktighet vilket skulle skapa trygghet för samtliga parter. Jag anser 

att fördelarna framförallt är att risken för rättsförluster minimeras samt att tryggheten ökar för 

alla parter genom ett system som säkerställer en likformig hantering av bostadsrätter. 

Dessutom uppnås transparens vilket måste anses vara en fördel vid kreditgivningen och 

motverkar borgenärsbedrägerier. Om föreningarna befrias från hanteringen av pantsättningar 

undanröjs flertalet av nuvarande problem.  

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det dessutom slöseri med samhällets resurser att inte 

skärpa regleringen för pantsättning av bostadsrätter. Dagens omoderna metod är ineffektiv 

och riskfylld och tar stora resurser i anspråk p.g.a. alla de felaktigheter som ideligen uppstår, 

jämfört med den effektiva infrastrukturen och välfungerande lagstiftningen som omgärdar de 

tidigare redovisade kreditobjekten. Som bekant kan lägenhetsförteckningen bestå av 

”betryggande lösblads – eller kortsystem” enligt 9 kap 8 § BRL, vilket måste anses vara ett 

högst omodernt och rättsosäkert system att hantera säkerheter för ca 600 mdr kronor.  

Påfallande många lagregler som omgärdar tidigare redovisade kreditobjekt har som ändamål 

att tillvarata samhällets resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom omgärdas de av ett 

myndighetsansvar vilket ökar rättssäkerheten.  Med tanke på den ökade omsättningen som 

bostadsrätter genomgått samt den utveckling av det ekonomiska värdet på bostadsrätter som 

förmögenhetsobjekt, framstår nuvarande ordning som lika svårhanterad och ineffektiv som 

den pappersbaserade hanteringen av finansiella instrument framstod för 50 år sen.  
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Jag ser heller inte att frågan om integritet bör vara en begränsning om man ser till 

samhällsnyttan ett statligt register medför. Ett register skulle i princip bestå av samma 

uppgifter som fastighetsregistret och PBS består av och som Lantmäteriet har 

personuppgiftsansvar för. Frågan om integritet torde inte vara en begränsning vid den 

avvägningen. Med tanke på min tidigare redogörelse av de register som redan existerar vid 

pantsättning av kreditobjekt med höga ekonomiska värden, har jag svårt att dela 

Justitiedepartementets inställning i den här frågan. Lagstiftaren kan dessutom utforma 

regelverket på samma sätt för vad som gäller pant i fast egendom, snarlika reglerna i JB. 

Enligt min uppfattning kan det knappast vara skillnad hur resonemang om integritet förs 

beroende på vilken boendeform det är frågan om. Rimligen bör man kunna motivera, och få 

acceptans för, att det skulle noteras i stort sett motsvarande uppgifter i ett lägenhetsregister 

som i fastighetsregistret, bl.a. för att överlåtelser och pantsättningar av bostadsrätter måste 

kunna ske under samma betryggande former som vid överlåtelser och pantsättningar av fast 

egendom. 

Som sakrättsligt moment vid överlåtelser av bostadsrätter bör avtalsprincipen införas, såsom 

gäller för fast egendom. För att komma runt problemen med dagens pappersbaserade system 

vid pantsättningar krävs någon form av centralt register över bostadsrätterna, liknande det 

som finns för fast egendom. Traditionsprincipen gäller vid pantsättning av fast egendom, som 

tidigare nämnts, på så sätt att sakrättsligt skydd uppnås när pantbreven har överlämnats, eller 

vid elektroniska pantbrev anses de överlämnade när pantbreven registreras. Det sistnämnda 

innebär inte att registreringsprincipen tillämpas på elektroniska pantbrev, vilket förstås av 

rekvisitet ”överlämnade”.  

För bostadsrätter återstår frågan huruvida en pantsättning skulle kunna registreras. Min 

uppfattning är att det bör finnas någon form av beloppsintervaller i enlighet med tidigare 

utredningar. I vart fall torde traditionsprincipen vara utesluten om man inte skapar ett fiktivt 

pantbrevssystem för bostadsrätter liknande det systemet som gäller för fast egendom, vilket 

torde orsaka onödiga kostnader. Jag anser inte att avtalsprincipen vid pantsättning är lämplig 

av den anledningen att borgenärers behov av publicitet inte tillgodogörs på ett 

tillfredsställande sätt. Denuntiationsprincipen skulle i sak kunna behållas så som Björn 

Karlsson föreslog i sin utredning, om lagstiftaren anser att föreningen anses underrättad när 

pantsättningen registreras. Det framstår dock som tillkrånglat att alltjämt behålla denuntiation 

enligt analogin i SkbrL, om det införs ett centralt register vari pantsättningarna registreras.  
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Då återstår registreringsprincipen och som tidigare sagt, en förutsättning är någon form av 

register för att ens kunna registrera pantsättningen. På så sätt skulle systemet vara snarlikt 

systemet för fast egendom där sakrättsligt skydd uppnås när borgenären har registrerats som 

panthavare i pantbrevsregister. Dessutom skulle bostadsrätten som kreditobjekt stärkas genom 

en starkare reglering kring det sakrättsliga skyddet vilket även skulle stärka borgenärsskyddet 

vilket har varit de ursprungliga syftena i flertalet förarbeten. 

Jag återger min problemformulering som lyder: 

o Är nuvarande ordning för pantsättning av bostadsrätter tillförlitligt och 

rättsekonomiskt?  

o Bör denuntiationsprincipen ersättas med antingen traditionsprincipen, 

registreringsprincipen eller avtalsprincipen vid pantsättning av bostadsrätter?  

På min första fråga bedömer jag nuvarande ordning som icke tillförlitligt av de skäl jag 

tidigare redovisat. Däremot uppstår inte anmärkningsvärt stora rättsförluster vilket till största 

delen är bankernas och kreditinstitutens förtjänst men kan knappast tillskrivas själva 

”systemet”. Systemet är dessutom inte rättsekonomiskt, det grundar jag främst på jämförelsen 

med hur finansiella instrument hanterades på 60-talet. Att hantera pantsättningar med ett 

belåningsvärde om drygt 600 mdr kr manuellt och med ett pappersbaserat system framstår 

som synnerligen oekonomiskt ur ett samhällsperspektiv. Dessutom tar nuvarande ordning 

fortfarande resurser i anspråk, inte bara de resurser som krävs för att upprätthålla systemet 

dagligdags, utan även i form av att många intressenter fortfarande driver frågan i form av 

enskilda motioner och i form av det pågående projekt Svenska Bankföreningen bedriver.  

Svaret på min andra fråga är att åtminstone avtalsprincipen är utesluten vid pantsättningar 

därför att, som framhållits, kravet på borgenärers behov av publicitet måste tillgodogöras. I 

annat fall kommer högst troligt kreditmarknaden störas för de fall borgenärerna inte kan säkra 

sina krediter och följden av det är att bostadsmarknaden försvåras betydligt.  

Denuntiation och registrering är, som redovisats, endast alternativ till tradition. Ändamålet 

med principerna är detsamma, att skapa publicitet åt rättshandlingen. För att 

traditionsprincipen ska vara aktuell krävs ett fiktivt pantbrevssystem, liknande det som 

existerar för fast egendom, vilket verkar vara ett onödigt tillkrånglat sätt att registrera 

pantsättningar i bostadsrätter. Denuntiation kan i sak behållas, givet att föreningen anses 

underrättad när registrering sker. Det kan verka lite förvånande att min slutsats är att 
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denuntiationsprincipen kan behållas. Under arbetets gång har jag insett att det inte är 

denuntiationsprincipen i ”sig” som är problemet, inte heller analogin till 31 § SkbrL. Det 

centrala problemet är istället avsaknaden av ett register som möjliggör att på ett effektivt och 

rättsäkert sätt säkerställa det sakrättsliga skyddet vid pantsättning av bostadsrätter. Min 

uppfattning är ändå att registrering ska vara det sakrättsliga momentet, vilket förutsätter en lag 

som tillåter registrering. 
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http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/Syfte  

Hämtad 2014-01-06 kl.16.15. 

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/pdf/j_dep_bostadsrattsre

gister-nagra_modeller_for_registrering.pdf Hämtad 2014-01-13 kl.10.30. 

www.swedishbankers.se Hämtad 2013-12-09 kl. 11.49 

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.p

df/$file/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf Svenska Bankföreningen, Bolånemarknaden i 

Sverige. Publicerad September 2012. Hämtad 2014-01-23 kl. 10.22.  

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/864F60E4F2003D78C1257BF100405732?Ope

nDocument Hämtad 2014-01-24 kl 9.40 

http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/J070831y.pdf/$file/J070831y.pdf  

Hämtad 2014-01-17 kl.14.20. 

6.5 Övriga källor 
Muntlig kontakt med Pegos Celentini, jurist på Danske Bank, Sverige Filial.  

http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/inteckningar
http://www.energimyndigheten.se/elcertifikat%20Hämtad%202014-01-05%20kl.11.20.
https://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Elcertifikat2013_SE_TA_130705.pdf%20%20Hämtad%202014-01-10
https://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Elcertifikat2013_SE_TA_130705.pdf%20%20Hämtad%202014-01-10
http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/Syfte%20%20Hämtad%202014-01-06
http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/Syfte%20%20Hämtad%202014-01-06
http://www.swedishbankers.se/
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf/$file/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf/$file/Bolånemarknaden_aug%202013.pdf
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/J070831y.pdf/$file/J070831y.pdf%20%20Hämtad%202014-01-17%20kl.14.20
http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/J070831y.pdf/$file/J070831y.pdf%20%20Hämtad%202014-01-17%20kl.14.20
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Mejlkontakt med Mats Snäll, utvecklingschef på Lantmäteriet. Svar inkom via e-post 2014-

01-10.  

Mejlkontakt med Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankföreningen. Svar inkom via e-

post 2014-01-20. 

Telefonkontakt med Gustaf Gellerbrant på Justitiedepartementet. 2014-01-10. 
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Figur 1 

 


