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Sammanfattning  
 

Under de senaste året har i media uppmärksammats att konsumentskyddet vid köp av 

bostadsrätt är bristfälligt och att köp av bostadsrätt kan innebära ett stort ekonomiskt 

risktagande för konsumenten. Bostadsrätt är en populär boendeform och köp av 

bostadsrätt i en byggmästarbildad bostadsrättsförening är vanligt förekommande. En 

byggmästarbildad bostadsrättsförening skiljer sig från en ”vanlig” 

bostadsrättsförening eftersom det är ett byggföretag som är initiativtagare till 

bildandet av föreningen och det är representanter från byggföretaget som utgör 

föreningens styrelse under byggnadsprojektet.  

 

Ett sådant köp har visat sig vara förknippat med risker för konsumenten p.g.a. 

bostadsrättslagen i vissa avseenden är dåligt anpassad till denna särskilda typ av 

bostadsrättsförening. I NJA 2013 s.117 har den byggande styrelsen, med stöd av 

associationsrättsliga regler och samtyckesprincipen, undgått ansvar för beslut som 

varit till föreningens och medlemmarnas nackdel. Även andra problem förknippade 

med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar har uppmärksammats, däribland 

riskerna med s.k. förhandsavtal och jäv bland intygsgivare.  

 

I uppsatsen studeras aktuell lagstiftning på området och genom försök att identifiera 

bristerna i lagstiftningen, redogörs varför det föreligger särskilda risker för 

konsumenten vid köp av bostadsrätt i en byggmästarbildad bostadsrättsförening. 

Studien ligger till grund för den sammanfattande slutsatsen i vilken författarna 

föreslår att bostadsrättslagen särskilt ska reglera byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar, för att förstärka konsumentskyddet.    
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Förkortningar   

 

BRL  Bostadsrättslagen (1991:614) 

EFL   Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar  

FML   Fastighetsmäklarlagen (2011:666) 

MFL   Marknadsföringslagen (2008:486)  

BRF   Bostadsrättsförordningen (1991:630)   

HSB  Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening  

SBC   Sveriges BostadsrättsCentrum AB 

FAR  Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare  

Definitioner  

 

Konsument I uppsatsen avses en fysisk person som avser 

köpa en bostadsrätt. 

Förhandstecknare  I uppsatsen avses en fysisk person som har 

tecknat förhandsavtal.  

Bostadsrättshavare  I uppsatsen avses en fysisk person som äger en 

bostadsrätt och är medlem i en 

bostadsrättsförening. 

Befintlig bostadsrättsförening Med befintlig bostadsrättsförening avses i denna 

uppsats en bostadsrättsförening som är etablerad 

sedan en tid tillbaka och i vilken en 

årsredovisning finns att tillgå. 

De lege lata Resonemang med stöd i den gällande rätten.1 

De lege ferenda Resonemang utan stöd i gällande rätt om hur 

gällande rätt borde vara.2  

 

 

  

   

                                                        
1  Strömholm, Stig, Lex lata, Nationalencyklopedin, 2015. 
2  Strömholm, Stig, Lex ferenda, Nationalencyklopedin, 2015. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund   

Under det senaste året har media uppmärksammat Boverkets 3 och 

branschorganisationers efterfrågan på ett skärpt konsumentskydd i bostadsrättslagen.4 

Trots den ändring som skedde av fastighetsmäklarlagen år 2011 kvarstår problemet 

med bristande konsumentskydd. Ändringen innebar bl. a. att kraven på mäklarens 

objektsbeskrivning och skyldigheten att informera om föreningens ekonomi skärptes.5 

Förmågan att bedöma hållbarheten i bostadsrättsföreningens ekonomi varierar från 

konsument till konsument. Saknar konsumenten de kunskaper som krävs för att 

bedöma hållbarheten riskerar denne att hamna i en utsatt ekonomisk situation. Skulle 

exempelvis en bostadsrättsförening gå i konkurs förlorar bostadsrättshavaren sin 

bostadsrätt men har rätt att bo kvar som hyresgäst. Om föreningen har stora skulder 

finns det dock en risk att bostadsrättshavaren ur konkursboet inte får ut sin erlagda 

insats.6  

Det finns anledning att undersöka om även bostadsrättslagen behöver ändras för att ge 

konsumenten ett bättre skydd. Främst har uppmärksammats den byggande styrelsens 

ansvar för fattade beslut, jäv bland intygsgivare och latent skatteskuld till följd av 

paketering.7    

I NJA 2013 s.117 framställde bostadsrättsföreningens medlemmar 

skadeståndsanspråk gentemot den byggande styrelsens ledamöter. Bakgrunden var att 

styrelsen till nackdel för föreningen underlät att göra en prisjustering i samband med 

att utförandet av entreprenaden ändrades. Medlemmarna yrkade skadestånd för den 

ekonomiska förlust som styrelsen hade åsamkat föreningen.8  

Vidare finns, inom fastighetsrätten, möjlighet att skatteplanera genom en s.k. 

paketering. Förfarandet innebär att ett bolag placerar en fastighet i ett bolag inom 

                                                        
3 Hellekant, Johan, Boverket kräver ny bostadsrättslag, SvD, 2014-07-24.  
4 Hellekant, Johan, Mäklarsamfundet kräver lagöversyn, SvD, 2014-12-02.  
5 Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666), 2012.  
6 Lundén, Björn och Bokelund Svensson, Ulf, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, 15.Uppl., 

Näsviken: Björn Lundén Information AB, 2013, s 289.    
7 Hellekant, SvD, 2014-07-24.   
8 NJA 2013 s.117. 



7 

 

samma koncern. Detta bolag avyttras sedan och realisationsvinsten blir skattefri för 

det säljande bolaget. Skatteskulden blir latent hos bostadsrättsföreningen som ska 

betala den vid en eventuell avyttring av fastigheten.9  

Boverket har ifrågasatt organisationen av intygsgivare eftersom intygsgivarna både 

väljs ut och betalas av byggföretagen. Boverket menar att det finns anledning att se 

över organisation eftersom det föreligger stor risk för jäviga beslut.10 

1.2 Problemformulering 

Varför finns det risker förknippade med köp av bostadsrätt i en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening? Vilka är bristerna i aktuell lagstiftning som resulterat i det 

bristande konsumentskyddet och hur skulle bristerna kunna avhjälpas?  

 

1.3 Syfte  

Uppsatsen riktar sig främst till konsumenter och har till syfte att ur ett 

konsumentperspektiv identifiera bristerna i aktuell lagstiftning och redogöra varför 

det föreligger särskilda risker för konsumenten vid köp av bostadsrättsrätt i 

byggmästarbildad bostadsrättsförening. Vidare är syftet att ge förslag på hur 

konsumentskyddet kan förstärkas.  

 

1.4 Metod  

Med utgångspunkt i rättskälleläran kommer grunden för informationsinhämtning vara 

lagtext, praxis och doktrin. Bostadsrätt är lös egendom och köp av bostadsrätt regleras 

i köplagen (1990:931). Enligt en redovisning de lege lata kommer för uppsatsen 

relevanta rättsregler presenteras. Bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens 

respektive rättigheter och skyldigheter regleras främst i bostadsrättslagen (1991:614), 

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och bostadsrättsförordningen 

(1991:630). Därutöver hänvisas till fastighetsmäklarlagen (2011:666), 

årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och 

                                                        
9 Hellekant, SvD, 2014-07-24.   
10 Hellekant, SvD, 2014-07-24.   
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marknadsföringslagen (2008:486). Genom hänvisning till avgörandet NJA 2013 s.117 

och MD 2010:11 redogörs för konsekvenser av den bristande lagstiftningen. Doktrin 

som kommer att studeras är litteratur, artiklar, skrivelser och intervjuer med två 

verksamma fastighetsmäklare. Informationen från intervjuerna kommer att användas 

som underlag för att presentera en sammanställning av fastighetsmäklarnas 

uppfattning av konsumentens förmåga att förstå föreningens ekonomiska underlag. 

Genom ett resonemang de lege ferenda avses syftet med uppsatsen uppfyllas.  

 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att ur ett konsumentperspektiv identifiera risker förenade med 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar, som konsumenten bör vara uppmärksam 

på och hur en sådan förening skiljer sig från en befintlig bostadsrättsförening. För att 

ge läsaren en helhetsbild av situationen presenteras tre s.k. typfall. Att behandla 

samtliga tre typfall skulle innebära en ytlig redogörelse, varför främst behandlas köp 

av bostadsrätt i en byggmästarbildad bostadsrättsförening. Av de problem som nämns 

i problembakgrunden avgränsas uppsatsen till den byggande styrelsens ansvar och jäv 

bland intygsgivare, således behandlas inte paketering vid ombildning i uppsatsen. 

Eftersom framställningen berör regleringen av bostadsrätter i Sverige kommer endast 

svensk rätt att behandlas.  

 

Viktigt att anmärka är att BRL inte är tillämplig på bostadsföreningar som bildats före 

bostadsrättslagens tillkomst och som inte har omregistrerats till 

bostadsrättsföreningar. Uppsatsen kommer inte närmare att beskriva skillnaden 

mellan bostadsföreningar och bostadsrättsföreningar eftersom det faller utanför 

uppsatsens syfte.11 

 

Intervjuer kommer att hållas med två fastighetsmäklare, fastighetsmäklaren är 

visserligen bara en av många inblandade aktörer vid nyproduktion och valet att 

begränsa intervjuerna till fastighetsmäklare görs med hänsyn till att det är denne som 

konsumenten har mest kontakt med och anses kunna ge den mest rättvisande bilden 

av konsumentens kunskaper.  

 

                                                        
11 Grauers, Folke, Nyttjanderätt Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, 14. Uppl., Lund: Juristförlaget, 2014, s 194. 
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Processen vid nyproduktion skiljer sig åt mellan de olika byggföretagen på 

marknaden. Ett aktuellt förhandsavtal från Skanska Nya Hem AB finns som bilaga 2 

för att ge läsaren en uppfattning om hur ett förhandsavtal kan se ut. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis behandlas i kap. 2 bostadsrätten som företeelse och tre typfall av 

bostadsrättsföreningar särskiljs för att underlätta den kommande framställningen. 

Därefter följer en redogörelse av bostadsrättslagen ur ett historiskt perspektiv. 

 

 I kap. 3 presenteras bostadsrättsföreningen ur ett associationsrättsligt perspektiv 

genom en redogörelse av lagen om ekonomiska föreningar, styrelsens arbete och 

årsredovisningen.  

 

I kap. 4 behandlas nybildning genom en redogörelse för byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar och förfarandet vid nybildning av bostadsrättsförening. 

Därutöver redogörs för de olika avtalen, kostnadskalkyl, ekonomisk plan och 

intygsgivarens roll.  

 

I kap. 5 redogörs för fastighetsmäklarens förpliktelser enligt fastighetsmäklarlagen 

och hur lagstiftaren haft för avsikt att förstärka konsumentskyddet genom införandet 

av nya FML år 2011. Fastighetsmäklarens uppfattning av konsumentens förmåga att 

förstå det ekonomiska underlaget presenteras genom en sammanställning av intervjuer 

med fastighetsmäklare.  

 

Kap. 6 ägnas åt att redogöra för Boverkets skrivelse och i kap. 7 hänvisas till praxis 

genom rättsfallsreferat av NJA 2013 s.117 och MD 2010:11.  

 

I kap. 8 analyseras de förhållanden som har presenterats i referensramen för att 

identifiera bristerna i lagstiftningen och risker förenade med byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar och utifrån ett resonemang de lege ferenda avses uppsatsens 

syfte uppfyllas.  
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Avslutningsvis i kap. 9 besvaras uppsatsens problemformuleringar och en slutsats 

presenteras. 
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2 Köp av bostadsrätt  

2.1 Inledning  

Uttrycket ”att köpa lägenhet” innebär vanligtvis inte att konsumenten köper en 

lägenhet utan att denne köper en andel i en bostadsrättsförening i vilken denne 

ansöker om medlemskap. Medlemmarna i en bostadsrättsförening äger andelar i 

föreningens tillgångar och blir därmed även begränsat ansvariga för föreningens 

skulder, det är därför viktigt att konsumenten redan innan köpet granskar 

årsredovisningen för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi.12  

 

Köp av bostadsrätt är för många den största investeringen i livet men konsumentens 

bristande kunskap samt det bristande konsumentskyddet kan innebära att köpet blir ett 

stort ekonomiskt risktagande med hänsyn till den ofta höga skuldsättningsgraden. Den 

höga skuldsättningsgraden kan delvis förklaras av att bostadsrättsföreningars 

finansiering av anskaffning av fastigheter ser annorlunda ut idag jämfört med 1990-

talet. Idag är det vanligtvis medlemmarna i bostadsrättsföreningen dvs. 

konsumenterna som finansierar anskaffningen av bostadsrättsföreningens fastighet. 

Konsumenten tecknar ett banklån med bostadsrätten som säkerhet och 

räntekostnaderna är avdragsgilla. Fram till 1990-talet var det däremot 

bostadsrättsföreningen som tecknade merparten av lånet med hela fastigheten som 

säkerhet.13      

 

2.2 Bostadsrättsförening 

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

föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt”.14 En bostadsrättsförening drivs 

till självkostnad och avsaknaden av vinstsyfte är ett viktigt karaktärsdrag.  

 

I och med köpet och medlemskapet i den ekonomiska föreningen innehar 

bostadsrättshavaren en nyttjanderätt till lägenheten på obegränsad tid.15 För att 

                                                        
12 Borätt forum, Borättsköpare står utan skydd, 2015-02-09. 
13 Borätt forum, Borättsköpare står utan skydd, 2015-02-09.  
14 Gleisner, Ann-Sophie, Bostadsrättsförening, Nationalencyklopedin, 2015.  
15 Borättupplysning Skåne, Borätt-köparskolan.  
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förtydliga innebörden av upplåtelse och överlåtelse följer en kort redogörelse av 

begreppen. Första gången som en bostadsrättsförening upplåter lägenheten med 

bostadsrätt kallas det upplåtelse. Om den ursprungliga bostadsrättshavaren säljer eller 

på annat sätt avhänder sig sin bostadsrätt, kallas det överlåtelse. Vid nyproduktion och 

ombildning handlar det således om upplåtelse: En lägenhet upplåts en gång men kan 

överlåtas vid flera tillfällen.16  

 

2.3 De tre typfallen av bostadsrättsföreningar  

Beroende på i vilken bostadsrättsförening konsumenten avser köpa bostadsrätt ser 

situationen olika ut. Oavsett om det rör sig om ett köp av bostadsrätt i en nybildad 

eller befintlig förening är det viktigt att konsumenten bildar sig en uppfattning om 

föreningen. Det handlar således inte bara om bostadsrättens skick och köpeskillingen 

utan även om styrelsens förvaltning av föreningen och dess ekonomi. Det underlag 

som ligger till grund för konsumentens bedömning av föreningens ekonomi, skiljer 

sig åt beroende på i vilket stadium bostadsrättsföreningen befinner sig. I uppsatsen 

särskiljs tre olika typfall av köp av bostadsrätt. Det kan ske i en befintlig 

bostadsrättsförening, vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt samt vid en 

nybildning av bostadsrätter.17  

 

Vid köp av bostadsrätt i en befintlig bostadsrättsförening är det främst föreningens 

årsredovisning som ligger till grund för konsumentens bedömning av föreningens 

ekonomi.18 Vid köp av bostadsrätt vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, finns 

det ännu ingen årsredovisning utan istället är det den ekonomiska planen som utgör 

underlag för bedömningen.19 Det tredje och sista typfallet är nybildad 

bostadsrättsförening och ofta sker köpet i ett tidigt stadium. Underlaget utgörs 

inledningsvis av en kostnadskalkyl och först i ett senare skede upprättas en 

ekonomisk plan.20 Den ekonomiska planen ska registreras vilket är en förutsättning 

för att bostadsrättsförening ska kunna upplåta lägenheterna med bostadsrätt.21  

                                                        
16 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 45. 
17 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 16. 
18 Borättupplysning Skåne, Borätt-köparskolan. 
19 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 37. 
20 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 34. 
21 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 38. 
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2.4 Bostadsrättslagen ur ett historiskt perspektiv   

År 1930 infördes den första bostadsrättslagen även om bostadsrätten som företeelse 

har funnits sedan slutet av 1800-talet. Bostadsföreningar bildades i större tätorter som 

en reaktion på den höga hyresnivån vilken var ett resultat av den fria hyressättningen i 

kombination med bostadsbristen. I takt med att antalet bostadsföreningar ökade 

ansågs att det fanns behov av speciallagstiftning och år 1930 infördes 

bostadsrättslagen.22 Innan bostadsrättslagens tillkomst var det 1895 års lag om 

registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet och senare 1911 års lag om 

ekonomiska föreningar som reglerade bostadsföreningarnas verksamhet.23
  

 

Vid bostadsrättslagens tillkomst fanns det flera olika föreningsformer och bolag som 

upplät lägenheter med nyttjanderätt. Syftet med BRL var att “trygga medlemmarnas 

rätt till sina bostäder och hindra tillkomsten av osunda bostadsföretag”.24 De 

föreningar som upplät lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning blev 

bostadsrättsföreningar i och med bostadsrättslagens tillkomst och de enda som 

fortsättningsvis fick upplåta nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Sedermera ansågs att 

upplåtelseformerna hyra och bostadsrätt var tillräckliga och att bostadsrätt var den 

upplåtelseform som var bäst lämpad vid samägande. Genom ett förbud i lagen 

(1968:702) om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt m.m. förbjöds övriga föreningar 

och bolag att upplåta andelsrätt innebärande tidsbegränsad besittning eller hyra av 

bostadslägenhet.25  

 

Bostadsmarknaden utvecklades och byggnadsprojekten blev större och därmed 

behövdes en mer tidsenlig lagstiftning.26 Fram till år 1971 reglerades 

bostadsrättsföreningar i BRL endast i de avseende reglerna om bostadsrättsföreningar 

avvek från de allmänna reglerna i EFL. 1971 års BRL var uttömmande och hänvisade 

till tillämpliga delar i EFL, liksom nu gällande BRL. Värt att anmärka är att 1971 års 

lagstiftning förbjöd förhandsavtal, något som numera är tillåtet och vanligt 

förekommande.27 Bakgrunden till förbudet var att lagstiftaren ville förhindra att 

                                                        
22 Grauers, Nyttjanderätt Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s 193.   
23 Nilsson Hjorth, Bob och Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen, En kommentar, 5 uppl., Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2014, s 

17. 
24 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 17. 
25 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 17. 
26 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 17. 
27 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 18. 
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förhandstecknare, i förhållande till byggföretagen, trots sitt ekonomiska engagemang 

saknade rätt till insyn i föreningen och möjlighet att påverka beslutsfattandet. Denna 

nackdel ansågs väga tyngre än byggföretagens behov av inflytande för att kunna 

bedriva en rationell byggnadsverksamhet.28  

 

I samband med att priserna på bostadsrätter steg kraftigt under 1980 -talet ansågs det 

motiverat från bostadssocial synpunkt att se över BRL.29 Översynen ledde till viss 

lagändring och år 1986 tillsattes en bostadsrättsutredning vars arbete redovisades i 

betänkandet SOU 1988:14. Bostadsrättsutredningen utgjorde till stor del grund för 

prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag. I utskottsbetänkandet 1990/91: 

BoU13 behandlar bostadsutskottet de sakliga förändringarna i den nya BRL som 

antogs av riksdagen år 1991.30 En för uppsatsen relevant förändring var att 

förhandsavtal blev tillåtet, skäl till lagändringen var utvecklingen av 

bostadsmarknaden och ”boendes möjligheter att kunna påverka utformningen av sina 

lägenheter”.31      

 

Likaså utökades föreningarnas möjlighet att neka juridiska personer medlemskap.  

I utskottsbetänkandet till 1991 års BRL ansågs det motiverat att utöka 

bostadsrättsföreningars möjlighet att neka juridiska personer medlemskap i 

föreningen. Bostadsförsörjningsskäl talade för detta, eftersom exempelvis en 

bostadsrätt som endast används som övernattningslägenhet för anställda, innebär att 

endast ett tillfälligt nyttjande tillgodoses och inte ett permanent. 

Bostadsrättsföreningens syfte är att bereda bostäder åt medlemmar, här får antas att 

det är företrädesvis permanentbostäder som avses. De anställda i en juridisk person är 

inte medlemmar i föreningen och varken de eller den juridiska personen får antas ha 

samma intresse i föreningen eller delta i föreningens angelägenheter på samma sätt 

som en permanent bostadsrättshavare.32 

  

                                                        
28 SOU 1988:14. Översyn av bostadsrättslagen m.m., s 120.  
29 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 19. 
30 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 20-21.  
31 SOU 1988:14, s 122. 
32 1990/91: BoU 13. Ny bostadsrättslag  
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3 Bostadsrättsföreningar ur ett associationsrättsligt perspektiv 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bostadsrättsföreningar ur ett associationsrättsligt perspektiv 

för att i analysen kunna tydliggöra den associationsrättsliga problematiken förenade 

med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar.  

 

3.2 Lagen om ekonomiska föreningar  

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och enligt 1:1 BRL är även lagen 

om ekonomiska föreningar, EFL, tillämplig i den utsträckning som anges i 9-10 kap. 

BRL. 9:12 BRL hänvisar till 6 kap. EFL om föreningens ledning som innehåller 

generella bestämmelser om hur styrelsen bildas och dess roll. För uppsatsen relevanta 

lagrum kan särskilt nämnas jävsregeln i 6:10 EFL och generalklausulen i 6:13 EFL.  

 

Enligt 6:10 EFL får en styrelseledamot ”inte handlägga frågor rörande avtal mellan 

honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan 

föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara 

stridande mot föreningens”.  

 

Enligt 6:13 EFL får styrelsen ”inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är 

ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för 

föreningen eller annan medlem”.   

 

Både jävsregeln och generalklausulen är regler som är till för att skydda föreningens 

medlemmar. Dock kan dessa medlemsskyddsnormer åsidosättas om samtliga 

medlemmar i föreningen samtycker till beslutet. Detta följer av samtyckesprincipen 

vilken är en vedertagen associationsrättslig princip.33             

                                                        
33 Arvidsson, Niklas, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd särskilt om förhållandet mellan samtyckesprincipen och 

associationsintresset, SvJT 2014, s 653-661.   
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3.3 Styrelsens roll och ansvar  

3.3.1 Allmänt om bostadsrättsföreningars styrelse  

Styrelsen tecknar föreningens firma och som föreningens representant ingår den avtal 

för föreningens räkning, 6:11 EFL. Som verkställande organ är styrelsen ansvarig för 

bokföring, administrativt arbete och den löpande förvaltningen av fastigheten, 6:6 

EFL. Dock är det föreningsstämman, dvs. deltagandet på stämman av föreningens 

medlemmar som är föreningens högst beslutade organ.34 Föreningsstämman fattar 

många av de viktiga besluten rörande föreningen och på den ordinarie 

föreningsstämman utses styrelsen och revisorerna.35 På föreningsstämman beslutar 

stämman om huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av 

föreningen under det gångna året.36 Beviljas styrelsen ansvarsfrihet, avsäger sig 

föreningen möjligheten att väcka skadeståndstalan mot styrelsen eller dess ledamöter 

för sådant stämman tagit del av.37 Medlemmarnas delaktighet på föreningsstämman 

kan aldrig medföra att de blir ansvariga utan det är alltid styrelsen som är ansvarig för 

beslut som har fattats.38 

 

3.3.2  Krav på styrelsens ledamöter  

Det är endast fysiska personer som kan utses till styrelseledamöter. Ett vanligt krav är 

att det endast är medlemmar i föreningen som kan utses till ledamöter, sådana krav 

anges i föreningens stadgar.39  

 

3.3.3 Styrelsens beslutfattande 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften, eller annat antal som föreskrivs i stadgarna, 

av styrelseledamöterna är närvarande. Genom kallelsen till mötet får 

styrelseledamöterna information, och har möjlighet att bilda sig en uppfattning om, 

det underlag utifrån vilket beslut fattas. Kallelsen måste därför ha kommit samtliga 

ledamöter tillhanda inom tidsfristen, 6:9 EFL.40   

 

                                                        
34 Lundén, Björn, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, Näsviken: Björn Lundén Information AB, 2014, s 18.   
35 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 16. 
36 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 91. 
37 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 94.  
38 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 18.  
39 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 29.  
40 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 66. 
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Liksom i andra associationer gäller i bostadsrättsföreningar principen att 

styrelseprotokollen inte är offentliga. Lagstöd för bestämmelsen saknas och detta 

följer av en allmänt vedertagen princip. Protokollen är således inte tillgängliga för 

någon utanför styrelsen med undantag för föreningens revisor. Föreningsstämman kan 

dock bestämma att protokollen ska vara offentliga.41       

 

3.3.4 Styrelsens ansvar  

Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och styrelseledamöterna blir i regel inte 

personligen ansvariga för föreningens förpliktelser. Dock kan styrelsens ledamöter bli 

personligen ansvariga i händelse av överträdelse av lag, stadgar eller 

föreningsstämmobeslut.42 Ledamöterna ska följa stadgarna och har en lojalitetsplikt 

gentemot föreningen, vilken innefattar en upplysningsplikt om styrelseledamoten är 

jävig. Därutöver finns ett sekretesskrav vilket innebär att ledamöterna har 

tystnadsplikt vad gäller föreningen och dess angelägenheter.43  

 

3.4 Överlåtelseavtal  

I jämförelse med andelsrätten i en ekonomisk förening, innebär andelsrätten i en 

bostadsrättsförening inte att andelshavaren återfår sin medlemsinsats vid utträde ur 

föreningen. Andelshavaren får däremot en ersättning när han genom exempelvis 

försäljning överlåter bostadsrätten.44  

 

Till skillnad från upplåtelse där prövning av konsumentens medlemskap sker innan 

upplåtelsen, sker prövning av medlemskap efter överlåtelsen har ägt rum.45 

Överlåtelsen regleras i ett skriftligt köpeavtal mellan den befintliga 

bostadsrättshavaren och konsumenten enligt 6:4 BRL. Av avtalet ska framgå vilken 

lägenhet som avses, köpeskilling och avtalet ska undertecknas av båda parter. 

Bostadsrättshavaren ska meddela föreningen om överlåtelsen och det är först när 

konsumenten blir medlem i föreningen som avtalet är fullföljt.46 Enligt 2:3 BRL har 

den som förvärvat en bostadsrätt genom överlåtelse rätt till inträde i föreningen om 

                                                        
41 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 66.  
42 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 79.  
43 Lundén & Bokelund, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, s 80.  
44 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 32-33. 
45 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 32-33. 
46 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 300-301. 
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denne uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna. Den som nekas 

inträde i föreningen kan enligt 2:10 BRL överpröva beslutet i hyresnämnden.      

   

3.5 Årsredovisningen  

3.5.1 Allmänt om årsredovisningen 

En bostadsrättsförening ska enligt 9:26 BRL precis som andra ekonomiska föreningar 

följa reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen, ÅRL. Det finns inget 

undantag utan alla ekonomiska föreningar måste varje år upprätta en årsredovisning.47 

 

Vanligtvis anlitar bostadsrättsföreningen en bokföringsfirma som upprättar 

årsredovisningen, men det är föreningen som är skyldig att se till att den upprättas och 

att den skrivs under.48 Årsredovisningen ska inte bara vara tillgänglig för föreningens 

medlemmar. Kreditgivare eller konsumenter kan vara intresserade av att följa 

föreningens ekonomi, därför ska årsredovisningen vara offentlig och Bolagsverket 

kan alltid kräva in den från föreningen.49 

 

När årsredovisningen har upprättats ska den granskas av en eller flera revisorer, 

antalet revisorer beror på föreningens storlek. Revisorn ska ha årsredovisningen 

tillhanda senast en månad innan föreningsstämman för att granska den under två 

veckor. Därefter ska den återlämnas till föreningen.50   

 

Årsredovisningen ger en bild av föreningens ekonomi. Har föreningen dålig ekonomi 

finns det en risk att de behöver höja avgiften vilket kan innebära att bostadsrättens 

marknadsvärde minskar och i värsta fall att konsumenten tvingas flytta.51 

 

                                                        
47 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 199-200. 
48 Slorach, Martina, Bostadsrätt – En handbok för styrelsen, Stockholm: Martina Slorach och Sanoma Utbildning AB, 2015, 

 s 204-205.    
49 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 199-200. 
50 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 199-200. 
51 Borättupplysning Skåne, Borättköparskolan. 
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3.5.2 Årsredovisningens innehåll  

Hur en årsredovisning ska utformas går inte att utläsa ur lagen, det viktiga är att den 

är tydlig och ger en rättvisande bild över föreningens ekonomi. Utformningen ska 

vara enhetlig för att underlätta en jämförelse med föregående års årsredovisningar.52 

Dock föreskrivs i 2:1 ÅRL att årsredovisningen ska innehålla en balansräkning, en 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För att lättare förstå 

årsredovisningen och bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi bör 

konsumenten noggrant läsa föreningens förvaltningsberättelse. I den berättar styrelsen 

hur de förvaltat fastigheten under året och vilka som har varit de viktigaste 

händelserna. Balansräkningen och resultaträkningen är ofta svårare för en ovan 

konsument att tyda eftersom de innehåller många poster och i siffror visar föreningens 

ekonomi. Ofta finns det noter tillhörande varje post som förklarar mer ingående vad 

posterna innehåller. Olika föreningars balans- och resultaträkning kan skilja sig åt och 

poster kan slås ihop eller ha olika benämningar.53  

 

Det är vanligt att konsumenten, istället för att granska resultaträkningen, endast 

försäkrar sig om att årets resultat är positivt och gärna med ett stort belopp. Dock är 

ett negativt resultat inte synonymt med att föreningen har dålig ekonomi. Har 

föreningen gjort en stor investering genom exempelvis ett omfattande 

renoveringsarbete är årets resultat ofta negativt.54  

 

Ett annat vanligt misstag är att konsumenten bildar sig en uppfattning om fastighetens 

värde utifrån balansräkningen. Beloppet stämmer nämligen sällan med fastighetens 

verkliga värde. Poster som är viktiga att ha i beaktning för att bilda sig en uppfattning 

om föreningens ekonomi är räntekostnader och skulder. Ränteläget kan förändras 

drastiskt och föreningens kostnader kan då öka markant trots att räntan endast går upp 

en procentenhet.55 

  

                                                        
52 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 199-200. 
53 Borättupplysning Skåne, Borättköparskolan. 
54 Borättupplysning Skåne, Borättköparskolan. 
55 Borättupplysning Skåne, Borättköparskolan. 
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4 Nybildning  

 

4.1 Förfarandet vid nybildning av bostadsrättsförening  

Vid nybildning av bostadsrättsföreningar bildas föreningen vanligtvis av byggmästare 

dvs. byggföretag eller av organisationer som HSB, Riksbyggen eller SBC. Ett sällsynt 

alternativ som inte kommer att behandlas närmare i uppsatsen, är att privatpersoner 

nybildar en bostadsrättsförening vilken köper eller bygger ett hus.56  

 

4.1.1 Byggmästarbildad bostadsrättsförening   

Ett byggföretag bildar en bostadsrättsförening genom att tillsätta en s.k. byggande 

styrelse. Styrelseledamöterna i den byggande styrelsen är ofta anställda av, eller 

delägare i, byggföretaget. Styrelseledamöterna har sällan för avsikt att vid 

färdigställandet förvärva en lägenhet med bostadsrätt.57  Bostadsrättsföreningen 

registreras hos Bolagsverket, den existerar således formellt och kallas ofta för en 

skrivbordsförening. Byggföretaget bygger bostadshus åt bostadsrättsföreningen och 

föreningen säljer i sin tur bostadsrätterna till konsumenter.58 Bostadsrättshavarna blir 

medlemmar i föreningen och vid föreningsstämman avgår den byggande styrelsen och 

en ny styrelse tillsätts av medlemmar ur föreningen.59  

 

4.1.2 Bostadsrättsföreningar bildade av HSB, Riksbyggen eller SBC  

En bostadsrättsförening kan även bildas av de kooperativa organisationerna HSB och 

Riksbyggen för de hus som organisationerna bygger. De som köper bostadsrätt i en 

sådan förening är vanligtvis medlemmar i HSB eller Riksbyggen och har under 

medlemskapet sparat poäng vilka ger dem förtur vid köp av bostadsrätt. Bildas 

bostadsrättsföreningen av någon av organisationerna är föreningen skyldig att i viss 

mån följa organisationernas bestämmelser. Bolaget Sveriges bostadsrättscentrum, 

SBC, bedriver liknande verksamhet som HSB och Riksbyggen med den skillnaden att 

föreningarna i förhållande till SBC självständigt bestämmer över förvaltningen.60  

                                                        
56 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 16.  
57 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 174.  
58 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 16. 
59 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 174.  
60 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 16.  
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4.2 De olika avtalen vid nybildning  

 

4.2.1 Bokningsavtal  

Vanligt förekommande är att ett byggföretag i ett tidigt skede av processen, ofta redan 

innan byggnation har påbörjats, undersöker intresset på marknaden. Mellan 

konsumenten och bostadsproducenten upprättas ett bokningsavtal och ibland ska en 

bokningsavgift erläggas. Genom bokningsavtalet erhåller konsumenten ett 

turordningsnummer och fördelningen av lägenheter sker antingen enligt en 

turordningslista eller lottning.61  

 

Bokningsavtal regleras inte i lag och avsaknaden av formkrav för sådana avtal innebär 

att konsumenten bör vara uppmärksam på avtalets innehåll. Av avtalet bör framgå vad 

som ska gälla i händelse av att någon av parterna inte fullföljer avtalet, och om en 

bokningsavgift ska erläggas vad denna avser. Huvudregeln är att bokningsavtal inte är 

bindande. Om bokningsavgift har erlagts kan det dock bli aktuellt för frånträdande 

part att utge skadestånd om så framgår av avtalet. I jämförelse med avtal som ingås i 

ett senare skede i processen avser bokningsavtalet inte en specifik bostadslägenhet i 

det hus som ska uppföras.62  

 

4.2.2 Förhandsavtal  

I ett senare skede, inte nödvändigtvis innebärande att byggnation har påbörjats, kan en 

bostadsrättsförening teckna ett förhandsavtal med konsumenten.63 Förhandsavtal kan 

även tecknas vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Avtalet reglerar parternas 

ömsesidiga förpliktelser: bostadsrättsföreningen ska upplåta en specifik lägenhet med 

bostadsrätt och förhandstecknaren ska förvärva lägenheten med bostadsrätt. 

Förhandsavtal måste uppfylla de formkrav som anges i 5:3 BRL. Avtalet ska vara 

skriftligt och innehålla uppgifter om: parternas namn, avsedd lägenhet, tidpunkt för 

upplåtelsen, eventuella erlagda förskott och beräknade avgifter. Underlag för de 

beräknade avgifterna är kostnadskalkylen vilken ska vara godkänd av två 

intygsgivare.64  

 

                                                        
61 Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012. 
62 Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012.  
63 Bilaga 2, Förhandsavtal Skanska Nya Hem AB.  
64 Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012 
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Huvudregeln är att förhandsavtal är bindande men enligt 5:8 BRL får 

förhandstecknaren frånträda avtalet om: ”Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt 

senast vid inflyttningen; upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker 

inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller de avgifter som 

skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och 

förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den 

dag då han fick kännedom om den högre avgiften”. Skulle förhandstecknaren av 

annan anledning inte fullfölja förhandsavtalet kan denne bli skadeståndsskyldig 

gentemot föreningen.65 

 

Det finns möjlighet att överlåta förhandsavtalet till make eller sambo. Möjligheten till 

överlåtelse är begränsad till make eller sambo för att förhindra en olämplig handel 

med förhandsavtal. Finansieringssituationen försvåras för den som vill använda 

förhandsavtalet som säkerhet för lån eftersom det enligt 5:6 BRL inte är tillåtet att 

pantsätta förhandsavtalet.66   

 

4.2.3 Upplåtelseavtal  

Upplåtelseavtalet är det slutliga avtal som tecknas mellan bostadsrättsföreningen och 

konsumenten enligt vilket lägenheten upplåts med bostadsrätt. En förutsättning för 

upplåtelsen är att konsumenten efter styrelsens godkännande har blivit medlem i 

föreningen, enligt 1:3 BRL. Föreningen är enligt 2:9 BRL skyldig att bevilja 

konsumenten medlemskap om denne har tecknat ett förhandsavtal.67  

 

Enligt 4:7 BRL kan upplåtelseavtalet tecknas först när bostadsrättsföreningen har 

upprättat en ekonomisk plan som har registrerats hos Bolagsverket. Upplåtelseavtalet 

ska uppfylla formkraven i 4:5 BRL. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter 

om: parternas namn; den avsedda lägenheten; insats; årsavgift och eventuell 

upplåtelseavgift.68 Vid nybildning kan en upplåtelseavgift bli aktuell, om en 

värdeökning av bostadsrätten har skett från det att insatsen betalades, till dess att 

lägenheten upplåts.69      

                                                        
65 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 34-35. 
66 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 34-35. 
67 Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012. 
68 Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012.  
69 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 74. 
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4.3 Kostnadskalkyl  

 
Vid tecknandet av förhandsavtal finns det sällan en ekonomisk plan. Istället finns det 

en kostnadskalkyl vilken ligger till grund för beräkningen av uppgifterna som anges i 

förhandsavtalet som exempelvis insatsen, årsavgiften och eventuell upplåtelseavgift. 

Beräkningarna är prognoser av framtida kostnader men de ska vara så nära de 

verkliga kostnaderna som möjligt. Är det så att de verkliga kostnaderna blir väsentligt 

högre än vad som anges i kostnadskalkylen har konsumenten rätt att frångå 

förhandsavtalet enligt 5:8 BRL.70 Kostnadskalkylen ska innehålla i princip samma 

uppgifter som den ekonomiska planen, se avsnitt 4.4.2, dock föreligger inget 

registreringskrav för kostnadskalkylen.71 

 

4.4 Ekonomisk plan  

 

4.4.1 Vad är en ekonomisk plan? 

En ekonomisk plan är ett dokument med information om bostadsrättsföreningen och 

dess verksamhet. Planen upprättas av föreningens styrelse och ska registreras hos 

Bolagsverket innan föreningen får upplåta bostadsrätter.  Den ekonomiska planen ska 

liksom kostnadskalkylen, granskas av två intygsgivare innan den registreras hos 

Bolagsverket.72 Detta eftersom det är en komplicerad uppgift att granska och förstå 

planens innehåll och den enskilda konsumenten bedöms sakna möjlighet att själv 

bedöma den ekonomiska hållbarheten. Vid registreringen av bostadsrättsföreningen 

gör Bolagsverket ingen materiell granskning av den ekonomiska planens innehåll utan 

endast en formell granskning.73 Enligt 3:5 BRL ska den ekonomiska planen vara 

offentlig och tillgänglig för var och en som vill ta del av den.  

 

4.4.2 Vad innehåller en ekonomisk plan?  

Den ekonomiska planen ska innehålla sådana uppgifter som är av betydelse för att den 

ekonomiska hållbarheten i bostadsrättsföreningen ska kunna bedömas. Om en uppgift 

                                                        
70 Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar, 1995:6 ändrad genom 2007:2, s 33.    
71 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 34.    
72 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 86-87. 
73 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 91-92. 
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är preliminär ska det anges, det kan exempelvis handla om beräkningar av 

månadsavgift och driftskostnader. I 1 § BRF anges vilka uppgifter den ekonomiska 

planen ska innehålla och enligt 7 § BRF lämnar Boverket allmänna råd om 

utformningen av ekonomiska planer. De allmänna råden är inte bindande utan är 

endast rekommendationer om tillämpningen av gällande bestämmelser.74  

 

Utöver information om bostadsrättsföreningen och fastigheten, ska den ekonomiska 

planen innehålla uppgifter om föreningens kostnader för, och finansiering av, 

anskaffning av byggnader likväl som löpande kostnader och intäkter.75 I den 

ekonomiska planen anges även den insats och månadsavgiften som konsumenten ska 

betala till föreningen och andra kostnader som exempelvis konsultarvoden ska 

anges.76  

 

Sedan år 2003 ska den ekonomiska planen innehålla en ekonomisk prognos och en 

känslighetsanalys enligt BRF 1 § 2 st. Syftet med prognosen och känslighetsanalysen 

är att försöka förutspå hur föreningen kommer att stå sig mot yttre påverkan som 

ränteförändringar och inflation under de närmaste åren.77  

 

Inträffar det nya händelser som har väsentlig betydelse för föreningens verksamhet 

ska en ny ekonomisk plan upprättas och registreras enligt 3:4 BRL. Detta ska göras 

innan föreningen upplåter nya bostadsrätter. Enstaka upplåtelser som inte är av 

väsentlig betydelse kräver ingen ny ekonomisk plan inte heller om det har tillkommit 

nya uppgifter men ingen ny bostadsrätt ska upplåtas.  

 

4.4.3 Intygsgivare 

Det finns 67 intygsgivare i Sverige, dessa är utvalda av Boverket och har behörighet 

att utfärda intyg över kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Intygsgivaren ska vara 

väl insatt i byggbranschen och förvaltning av bostadsrättsfastigheter. Intygsgivarnas 

behörighet lämnas för viss tid, dock högst tre år. Vid upprättande av ekonomisk plan 

                                                        
74 Boverkets allmänna råd, 2007:2, s 3.  
75 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 89. 
76 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 88-89. 
77 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 88-89.  
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är det bostadsrättsföreningens styrelse som väljer och tar kontakt med intygsgivaren.78 

Intygsgivarna ska kontrollera att kriterierna i 3:2 BRL är uppfyllda.  

Enligt 3:2 p.1 BRL ska intygsgivarna kontrollera att förutsättningarna i 1:5 BRL är 

uppfyllda. 1:5 BRL föreskriver att det ska finnas minst tre lägenheter avsedda att 

upplåtas med bostadsrätt. Om det rör sig om flera hus ska de ligga ”så nära varandra 

att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna”. 

 Enligt 3:2 p.2 BRL ska intygsgivarna kontrollera att de i den ekonomiska planen 

”lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar” 

som exempelvis köpekontrakt.  

Avslutningsvis enligt 3:2 p.3 BRL ska intygsgivarna kontrollera “att gjorda 

beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar”. De 

ska med hänsyn till rådande omständigheter på orten och de beräknade insatserna och 

avgifterna bedöma om det går att upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Bedömningen 

av hållbarheten avser föreningens ekonomiska stabilitet på sikt och grundas på den 

ekonomiska prognosen och känslighetsanalysen.79     

4.4.4 Jäv bland intygsgivare 

Intygsgivaren får inte delta vid upprättandet av den ekonomiska planen eller genom 

anställningsförhållande delta i bildandet av bostadsrättsföreningen. Om intygsgivaren 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, åsidosätter sina skyldigheter vid fullgörandet av sitt 

uppdrag kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen enligt 

10:1 a BRL. Med hänsyn till att den ekonomiska planen grundar sig på prognoser 

gäller enligt BRL att skadestånd kan bli aktuellt först vid intygsgivares allvarliga 

felbedömningar.80  

 

Så sent som i mars i år publicerade skribenten Johan Hellekant en artikel i Svenska 

Dagbladet i vilken representanter från Bolagsverket, Institutet för fastighetsrättslig 

forskning och FAR kommenterar den kritik, som Boverket riktat mot organisationen 

av intygsgivare och att förekomsten av jäv underminerar konsumentskyddet.81  

                                                        
78 Bolagsverket, Ekonomisk plan- Bostadsrättsförening, 2013.  
79 Hjorth & Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, s 92. 
80 Lundén & Bokelund, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, s 41-42. 
81 Hellekant, Johan, Nya larm: Bostadsrätterna ett laglöst ”Klondike”, SvD, 2015-03-10.  
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Bolagsverket ser oroväckande på att en fjärdedel av de ekonomiska planer som inkom 

till Bolagsverket för registrering under år 2014 inte uppfyllde formaliakraven. 

Bolagsverket gör endast en formell granskning. Det är sannolikt menar Bolagsverket, 

att intygsgivare även godkänner planer som inte är hållbara. I artikeln framförs även 

kritik mot förekomsten av jäv till följd av intygsgivarens beroendeställning såsom 

uppdragstagare i förhållande till uppdragsgivarna, byggföretagen.82   

  

                                                        
82 Hellekant, SvD, 2015-03-10.  
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5 Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedling av 

bostadsrätter  

5.1 Inledning  

Vid köp av bostadsrätt är det vanligtvis en fastighetsmäklare som förmedlar 

upplåtelsen eller överlåtelsen mellan två parter. I prop. 2010/11:15 till den nya 

fastighetsmäklarlagen, FML, nämns i skälen för regeringens förslag att ”huvudsyftet 

med fastighetsmäklarlagstiftningen är att enskilda personer- både säljare och köpare- 

ska få ett tillfredsställande skydd och känna trygghet när en fastighetsmäklare 

förmedlar affären”.83 I skälen nämns även att kritik har riktats mot fastighetsmäklare 

vid fullföljandet av förmedlingsuppdraget. Särskilt vid förmedling av nyproducerade 

bostadsrätter då konsumenten anser att fastighetsmäklaren har brustit i sin 

upplysningsplikt.84 

 

5.2 Fastighetsmäklarlagen  

Fastighetsmäklaren ska enligt 8 § FML iaktta god fastighetsmäklarsed innebärande att 

denne ska ta tillvara säljarens och köparens intresse. I och med 2011 års FML, 

infördes i 8 § 2 st. FML bestämmelsen om att fastighetsmäklaren särskilt ska beakta 

uppdragsgivarens ekonomiska intressen.85  

 

I propositionen till den nya lagen framgår att ”det bör säkerställas att konsumenter har 

tillgång till den information från fastighetsmäklaren som de behöver”.86 

Fastighetsmäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet skärptes och i 16 § 2 st. 

infördes en bestämmelse om att fastighetsmäklaren skriftligen måste upplysa köparen 

om dennes undersökningsplikt och vad den innebär. Innebörden av 

undersökningsplikten för bostadsrätter framgår av 20 § köplagen medan den för 

fastigheter framgår av 4:19 jordabalken.87   

 

                                                        
83 Prop. 2010/11:15 med förslag till ny fastighetsmäklarlag, s 17. 
84 Prop. 2010/11:15, s 17.  
85 Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen, 2012. 
86 Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen, 2012. 
87 Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen, 2012. 
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Nytt var även ändringen av 18 § om objektsbeskrivningen, innehållet i 

objektsbeskrivningen för fastigheter och bostadsrätter regleras numera var för sig. 

Objektsbeskrivning skärptes ytterligare genom att krav infördes på att driftskostnader 

och uppgift om gemensamhetsanläggningar ska anges. Fastighetsmäklarens 

upplysningsplikt begränsas till nuvarande driftskostnader och därtill relaterade ev. 

framtida förhållanden som denne har kännedom om.88   

5.3 Fastighetsmäklarnas uppfattning av konsumentens situation  

5.3.1 Inledning  

Nedan följer en sammanställning av de åsikter vilka förmedlades vid intervjuer med 

två fastighetsmäklare verksamma vid två separata fastighetsmäklarbyråer i Linköping. 

En av fastighetsmäklarna är anställd på en fastighetsmäklarbyrå och förmedlar främst 

befintliga bostadsrätter. Den andra fastighetsmäklaren är kontorschef på en 

fastighetsmäklarbyrå och förmedlar främst nyproducerade bostadsrätter och 

fastigheter. Med hänsyn till att de åsikter som förmedlas i sammanställningen skulle 

kunna uppfattas som stötande av konsumenten och kan få negativa konsekvenser på 

fastighetsmäklarnas vidare förmedling, har fastighetsmäklarna givits möjligheten att 

vara anonyma. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3.          

 

5.3.2 Sammanställning av intervjuer 

Fastighetsmäklarna påpekar att deras roll är att verka för säljarens ekonomiska 

intressen. Konsumentens intresse för, och förmåga att förstå, juridisk och ekonomisk 

information om bostadsrättsföreningen är väldigt varierande från konsument till 

konsument. Fastighetsmäklarna menar, att vid visningar är vissa konsumenter 

huvudsakligen intresserade av, och har frågor om, lägenhetens interiör och 

planlösning. Därutöver finns det ett fåtal konsumenter som är intresserade av 

föreningens ekonomi, granskar årsredovisningen och vill prata med föreningens 

ordförande personligen. Det generella intrycket är dock att gemene konsument inte 

förstår årsredovisningen och fastighetsmäklarna upplever att konsumenten ställer få 

frågor om ekonomin och tar för lätt på den ekonomiska aspekten. Enligt 

fastighetsmäklarna är det helt enkelt så att konsumenter har olika intresse och 

förutsättningar att sätta sig in i, och förstå det ekonomiska underlaget.89  

                                                        
88 Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen, 2012. 
89 Personlig kommunikation, intervju.   
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Hur konsumenten resonerar kring finansiering och den framtida månadsavgiften 

skiljer sig åt beroende på personliga erfarenheter, menar fastighetsmäklarna. Det är 

inte alla konsumenter som inser att det utöver månadsavgiften tillkommer andra 

kostnader som ränta och amortering. Det finns en risk att konsumenter som ”blivit 

sålda” på lägenhetens utseende blir mindre benägna att noggrant granska 

årsredovisningen och uppmärksamma eventuella brister.90 

 

Fastighetsmäklarna påpekar att bostadsrättsföreningen visserligen ombesörjer och 

budgeterar för underhåll som stambyte, fasad, fönster m.m. men konsumenten har en 

undersökningsplikt och skyldighet gentemot sig själv, att granska all tillgänglig 

information. Således är det av intresse för konsumenten att höra sig för om 

kommande renoveringar och föreningens underhållsplan. Det kan vara ett 

varningstecken om månadsavgiften är väldigt låg eftersom månadsavgiften även ska 

täcka föreningens sparande enligt underhållsplanen. Generellt sett ställer 

konsumenten mer frågor vid köp av nyproducerad bostadsrätt i en nybildad 

bostadsrättsförening än vid köp av bostadsrätt i en befintlig förening.91      

 

Fastighetsmäklaren lämnar en objektsbeskrivning av lägenheten och vid förmedling 

av befintliga bostadsrätter, en frågelista i vilken säljaren har svarat på frågor ang. 

lägenhetens skick. En del fastighetsmäklare har för vana att ta kontakt med 

bostadsrättsföreningens ordförande inför visning och höra sig för om kommande 

reparationer eller underhåll. Fastighetsmäklarens upplysningsplikt sträcker sig till att 

tillhandahålla årsredovisning, stadgar och energideklaration och vara så insatt att 

denne kan svara på ev. grundläggande frågor om föreningens ekonomi.92  

 

Fastighetsmäklarna påpekar att de har en skyldighet att ta reda på och informera om 

sådant som är viktigt för konsumenten att veta om, exempelvis kommande 

renoveringar. Om det är uppenbart för fastighetsmäklarna att föreningen har dålig 

ekonomi och svårt att klara av sina kostnader skulle det med hänsyn till 

fastighetsmäklarnas upplysningsplikt, vara svårt att inte nämna detta för 

                                                        
90 Personlig kommunikation, intervju.   
91 Personlig kommunikation, intervju.        
92 Personlig kommunikation, intervju.   
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konsumenten. Det är således fastighetsmäklarnas uppgift att upplysa konsumenten 

men fastighetsmäklarna har ingen lagstadgad skyldighet att förklara eller ha expertis 

vad gäller föreningens ekonomi.93  

 

Fastighetsmäklarna hänvisar konsumenten till dennes bank vad gäller finansieringen 

av köpet och för att i samråd med banken ta reda på vilken boendekostnad 

konsumenten har råd med. Fastighetsmäklarna påpekar det positiva i att bankerna i sin 

rådgivning till konsumenten ofta räknar upp räntan för att konsumenten ska ha en 

marginal om räntan skulle stiga. För frågor om föreningens ekonomi hänvisar 

fastighetsmäklarna till föreningens ordförande. Ordföranden har skyldighet att 

informera och förklara för boende om föreningens förvaltning av fastigheten. Viktigt 

att veta är att årsredovisningen kan ha olika utformning och inte alltid ser likadan ut 

ex. vad gäller avskrivningar.  Fastighetsmäklarna vill att konsumenten ska få en så 

riktig uppfattning som möjligt utifrån den tillgängliga informationen.94  

 

Vad särskilt gäller nyproduktion följer nedan. Fastighetsmäklaren som främst 

förmedlar nyproducerade bostadsrätter påpekar att denne brukar gå igenom 

informationen om föreningens ekonomi mer grundligt vid förmedling av 

nyproduktion. Vid upprättandet av kostnadskalkylen räknas räntan upp för att ha 

marginal om räntan stiger. Fastighetsmäklaren brukar gå igenom kostnadskalkylen 

vid det tillfälle förhandsavtalet tecknas. Vid tecknandet av upplåtelseavtalet finns den 

ekonomiska planen tillgänglig och fastighetsmäklaren går igenom denna, detta sker 

vanligtvis ca sex månader innan inflyttning.95    

 

Fastighetsmäklaren påpekar att det kräver engagemang från konsumenten för att 

denne ska kunna bilda sig en uppfattning om objektet och fatta ett välgrundat beslut. 

Att se en visningslägenhet och se över såväl lägenhetens planlösning som detaljplaner 

för området i övrigt menar fastighetsmäklaren är viktigt. Konsumenten bör vara 

införstådd med, vem denne tecknar kontrakt med och under vilka förutsättningar 

konsumenten har rätt att frånträda avtalet. Bortsett från finanskrisen år 2008 menar 

fastighetsmäklaren att det inte är särskilt vanligt att konsumenter vill frånträda 

                                                        
93 Personlig kommunikation, intervju.   
94 Personlig kommunikation, intervju.   
95 Personlig kommunikation, intervju.   
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förhandsavtalet, ca två till tre konsumenter per projekt. Fastighetsmäklaren poängterar 

att villkor om avtalsfrånträdande etc. framgår tydligare i vissa byggföretags 

förhandsavtal än andras.96  

 

Vid nyproduktion kan det hända att förseningar leder till dubbla boendekostnader. Det 

är därför viktigt menar fastighetsmäklaren att konsumenten tar reda på hur en sådan 

situation regleras mellan parterna. Detta särskilt eftersom en stor riskfaktor är den 

långa tidsrymden mellan tecknandet av förhandavtal och upplåtelsen av lägenheten.97 

 

Vad gäller den kritik som Boverket har riktat mot organisationen av intygsgivarna är 

fastighetsmäklarens uppfattning att situationen har förbättrats något sedan år 2008. 

Fastighetsmäklaren påpekar att organisationer som HSB numera ställer högre krav på 

intygsgivarna. Det har blivit svårare att i ett tidigt skede få den ekonomiska planen 

godkänd något som i sig själv fungera som en spärr mot missvisande ekonomiska 

planer eftersom tidsrymden mellan godkännandet och upplåtelsen blir kortare.98  

  

                                                        
96 Personlig kommunikation, intervju.   
97 Personlig kommunikation, intervju.   
98 Personlig kommunikation, intervju.   
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6 Boverkets skrivelse   

Boverket har i en skrivelse till regeringen påpekat att en utredning bör ske av 

bostadsrättslagen och bostadsrättsförordningen.99 Bestämmelserna har blivit 

föråldrade och harmoniserar inte längre med bostadsrättsmarknaden. Den nuvarande 

bostadsrättslagen trädde i kraft år 1991 och sedan dess har bostadsrättsmarknaden 

ändrats och ny praxis tillkommit. Boverket anser att de nuvarande bestämmelserna 

har brister.100  

 

Boverket tar upp tre huvudproblem i sin skrivelse, det problemen har gemensamt är 

att de kan få negativa ekonomiska konsekvenser för konsumenten. Till att börja med 

uppmärksammas konflikten mellan den associationsrättsliga principen om samtycke 

och BRL. I en byggmästarbildad bostadsrättsförening har samtyckesprincipen lett till 

att en byggande styrelse undgått skadeståndsskyldighet trots att beslutet åsamkat 

föreningen ekonomisk skada. Vidare anser Boverket att organisationen av 

intygsgivare bör ses över och att en skärpt reglering behövs för att förhindra 

förekomsten av jäv vid godkännandet av ekonomiska planer. Det tredje problemet 

som Boverket redogör för i sin skrivelse, men som inte behandlas närmare i 

uppsatsen, är förekomsten av paketering vid ombildning. Boverket befarar vilka 

konsekvenser en latent skatteskuld får om en bostadsrättsförening går i konkurs.101 

 

  

                                                        
99 Bilaga 1, Boverkets skrivelse, 2014-06-27, Dnr 529-2550/2014.   
100 Bilaga 1, Boverkets skrivelse, Dnr 529-2550/2014. 
101 Bilaga 1, Boverkets skrivelse, Dnr 529-2550/2014. 
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7 Praxis  

7.1 Inledning  

Nedan följer rättsfallsreferat av två avgöranden vilka belyser förekomsten av ett 

bristande konsumentskydd som följd av att BRL är dåligt anpassad till dagens 

bostadsrättsmarknad.  

 

7.2 Kameliafallet  

I NJA 2013 s.117 var fråga om bostadsrättsföreningen Kamelian 1 

skadeståndsanspråk gentemot den byggande styrelsen S-s, kunde göras gällande trots 

att samtliga medlemmar i Kamelian 1 samtyckt till beslutet. Borås tingsrätt hänsköt 

med stöd av 56:13 rättegångsbalken, frågan till HD.102  

 

Bakgrunden till fallet var att F.S, S.S, V.S. fortsättningsvis S-s, bildade 

bostadsrättsförening Kamelian 1. S-s var även ägare i det byggföretag som sålde 

fastigheten till Kamelian 1 på vilken S-s byggföretag genom entreprenadavtal skulle 

uppföra byggnader och garage. Kamelian 1 är en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening och vid tillfället var S-s de enda medlemmarna i föreningen och 

utgjorde den byggande styrelsen. År 2007 hade 64 personer tecknat bokningsavtal 

med S-s byggföretag med rätt att senare teckna förhandsavtal med Kamelian 1. När 

den ekonomiska planen hade registrerats hos Bolagsverket år 2007 fick dessa 

personer teckna upplåtelseavtal med Kamelian 1. Dessa informerades av S-s om hur 

projektet fortskred men under entreprenaden ändrades dock utformningen av 

garagebyggnationen, något som de som hade tecknat bokningsavtal aldrig 

informerades om. Efter slutbesiktningen år 2009 avgick S-s efter att de beviljats 

ansvarsfrihet för sin förvaltning och en ny styrelse tillsattes av de nya 

bostadsrättshavarna tillika medlemmar i Kamelian 1.103 

 

Bostadsrättsföreningen Kamelian 1 väckte år 2010 talan mot S-s. Grunden för talan 

var att S-s lät ändra utformningen av garagebyggnationen utan att reglera priset för 

entreprenaden. Bostadsrättsföreningen Kamelian 1 menade att S-s till nackdel för 

                                                        
102 NJA 2013 s.117. 
103 NJA 2013 s.117. 
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föreningen, underlåtit att reglera priset och därmed uppsåtligen eller av oaktsamhet 

skadat föreningen. Kamelian 1 yrkade skadestånd med det belopp som motsvarade 

den prisreglering som borde ha gjorts. S-s bestred föreningens talan på den grunden 

att de vid föreningsstämman beviljats ansvarsfrihet och att vid tillfället samtliga tre 

medlemmar hade samtyckt till beslutet om att inte reglera priset för entreprenaden.104 

 

I HD:s domskäl diskuterades innebörden av jävsregeln i 6:10 EFL och 

generalklausulen i 6:13 EFL. Av 6:10 EFL framgår att en styrelseledamot inte får 

handlägga ärenden i vilka han är jävig eller har ett intresse som strider mot 

föreningens. Av 6:13 EFL framgår styrelsens lojalitetsplikt gentemot föreningen och 

vilken har till syfte att skydda minoriteten.105  

 

Enligt samtyckesprincipen kan generalklausulen och jävsregeln åsidosättas om 

samtliga medlemmar samtycker till beslutet. Bostadsrättslagens syfte är att skydda 

såväl befintliga som blivande medlemmar och därmed omfattas både de som tecknat 

upplåtelseavtal, och de som tecknat förhandsavtal, med föreningen. HD diskuterade 

huruvida avsteg borde göras från samtyckesprincipen eftersom den byggande 

styrelsens intresse kan vara skilt från blivande bostadsrättshavares.106  

 

HD fann att stöd saknades i rättslitteraturen för ett sådant avsteg. Även om ett sådant 

avsteg vore önskvärt ur blivande bostadsrättshavares perspektiv, fann HD att det inte 

fanns tillräckligt starka skäl för avsteg från denna grundläggande associationsrättsliga 

princip om föreningars beslutsfattande. Vidare menade HD att ett avsteg från 

samtyckesprincipen skulle kunna innebära att den enskilda ledamoten i sitt 

beslutfattande väger in den eventuella risken för framtida skadeståndsansvar. HD 

beslutade att Kamelian 1 skadeståndsanspråk inte kunde göras gällande med 

hänvisning till samtyckesprincipen eftersom samtliga medlemmar i föreningen hade 

samtyckt till beslutet att inte reglera priset för entreprenaden gällande 

garagebyggnationen.107  

 

                                                        
104 NJA 2013 s.117. 
105 NJA 2013 s.117. 
106 NJA 2013 s.117. 
107 NJA 2013 s.117. 
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Justitieråd Lars Edlund var skiljaktig. Edlund ansåg att medlemmarnas egna 

ekonomiska intresse är en allmän utgångspunkt och förutsättning för att 

samtyckesprincipen ska kunna sätta minoritetsskyddsreglerna ur spel. Edlund menade 

att en byggmästarbildad bostadsrättsförening därför inte är att likställa med en vanlig 

ekonomisk förening eftersom styrelseledamöterna inte kommer bära konsekvenserna 

av de beslut som fattas. Edlund ansåg att samtyckesprincipen inte ovillkorligen borde 

vara tillämplig bara av den anledningen att bostadsrättsföreningen formellt sett är en 

ekonomisk förening. Att sätta jävsreglerna ur spel med stöd av samtyckesprincipen 

får anses motiverat menade Edlund för att underlätta för ett rationellt byggprojekt. 

Samtidigt påpekade Edlund att en avvägning är nödvändig för att inte inskränka 

konsumentskyddet och att ” styrelsens lojalitetsplikt i förhållande till det långsiktiga 

föreningsintresset måste då väga tyngre än interims medlemmarnas formella rätt att 

samtycka till otillbörliga rättshandlingar”108.  

  

 

7.3 Skanskafallet  

I MD 2010:11 hade Marknadsdomstolen att besluta huruvida marknadsföring av 

förhandsavtal var vilseledande enligt 10 § 3 st. marknadsföringslagen, MFL. Parter i 

målet var Konsumentombudsmannen, KO, som yrkade att Marknadsdomstolen skulle 

ålägga Skanska Nya Hem AB vid vite, att i sin marknadsföring enligt 24 § MFL, 

informera om förhandstecknarens förutsättningar att frånträda förhandsavtal och 

omfattningen av förhandstecknarens ersättningsskyldighet i sådant fall. KO menade 

att information om nämnda förutsättningar och ersättningsskyldighetens omfattning 

utelämnats i marknadsföringen alternativt lämnats på ett olämpligt sätt och att denna 

därför var vilseledande enligt 10 § 3 st. MFL. I Skanskas förhandsavtal framgick att 

förhandsavtalet var bindande och inte kunde frånträdas, vilket KO menade var 

felaktig information eftersom BRL anger förutsättningar som innebär att 

förhandstecknare kan frånträda avtalet.109  

 

I och med finanskrisen år 2008 och nedgången på bostadsmarknaden, 

uppmärksammade KO att antalet ansökningar från konsumenter om förhandsavtal 

                                                        
108 NJA 2013 s.117  
109 MD 2010:11 
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hade ökat avsevärt. Alla ansökningar angick inte Skanska men en stor andel gjorde 

det. Förhandtecknare kontaktade KO eftersom de på grund av lågkonjunkturen hade 

svårt att sälja sina befintliga bostäder vilket hindrade finansieringen av den bostad för 

vilken de hade tecknat förhandsavtal. Förhandstecknare kunde inte fullfölja sina köp 

och ville därför frångå förhandsavtalen. Det blev tydligt för KO att förhandstecknare 

inte var införstådda med under vilka förutsättningar de kan frångå förhandsavtalen. 

Inte heller att frånträdande av förhandsavtal kan medföra en omfattande 

ersättningsskyldighet.110  

 

KO menade att det inte framgick tydligt nog att ersättningsskyldigheten inte är 

begränsad till erlagda förskott utan även kan innefatta kostnader för ytterligare 

försäljning, månadsavgifter och kostnader för tillval. KO poängterade särskilt 

problematiken med tidsrymden mellan förhandsavtalet och upplåtelsen. Under 

tidsrymden finns det alltid en risk att händelser som konjunkturnedgång eller 

arbetslöshet påverkar förhandstecknarens ekonomiska förutsättningar att fullfölja 

förhandsavtalet.111   

 

Skanska bestred yrkandena men medgav att de var ansvariga för marknadsföringen 

och hur den presenteras för konsumenten. Skanska sköter vanligtvis kontakten med 

konsumenten och tecknar förhandsavtalen genom fullmakt från 

bostadsrättsföreningen. Skanska underströk dock att de inte var part i avtalen mellan 

föreningen och konsumenten utan att regleringen av frånträdande av avtal alltid ska 

underställas styrelsen.112 

 

MD poängterade att BRL inte innehåller något krav på att information ska lämnas om 

de förutsättningar att frånträda förhandsavtal som anges i 5:8 BRL. Även om sådant 

krav saknas kan informationen om förutsättningarna anses vara väsentlig. 

Förutsättningarna att frånträda avtalet i 5:8 BRL är till för att skydda konsumenten.113 

”KO:s yrkande avser information om konsumentens möjligheter att frånträda avtalet 

och följaktligen inte något som kan inskränka konsumentens rätt.”114  

                                                        
110 MD 2010:11 
111 MD 2010:11 
112 MD 2010:11 
113 MD 2010:11 
114 MD 2010:11  



37 

 

 

Den utelämnade informationen ansågs därmed inte vara väsentlig enligt 10 § 3 st. 

MFL eller påverka konsumentens beslutsfattande, varför marknadsföringen inte var 

vilseledande. MD ansåg att Skanska Nya Hem AB hade informerat, att frånträdande 

av förhandsavtal kan medföra ersättningsskyldighet för uppkommen skada. Likaså 

ansåg MD att den genomsnittliga konsumenten torde vara införstådd med att 

ersättningsskyldigheten kan komma att omfatta en mängd kostnader. MD fann inte att 

Skanska Nya Hem AB hade lämnat informationen på ett oklart eller obegripligt sätt. 

Avtalet bestod av en sida text och med hänsyn till att det är en stor affär för de flesta 

konsumenter torde de noggrant läsa igenom avtalets innehåll. MD ansåg att 

skadeståndsskyldigheten framgick tydligt i avtalet och beslutade att KO:s yrkande i 

samtliga avseenden skulle lämnas utan bifall.115   

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
115 MD 2010:11 
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8 Analys  

 

8.1 Inledning  

Utifrån redovisningen de lege lata, de studerade rättsfallen och de intervjuer som har 

hållits med fastighetsmäklare, synes det finnas brister i konsumentskyddet vilka 

analyseras i detta kapitel för att redogöra varför det finns risker förknippade med 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. Tydligt är att konsumenten är i behov av 

ett starkare konsumentskydd och särskilt vid köp av bostadsrätt i en byggmästarbildad 

bostadsrättsförening eftersom konsumenten i förhållande till byggföretaget är den 

svagare parten. 

8.2 Konsumentens förmåga att förstå det ekonomiska underlaget 

Vid nyproduktion kommer konsumenten redan i ett tidigt skede i kontakt med 

kostnadskalkylen och den ekonomiska planen.116 Enligt uppgift från de 

fastighetsmäklare som har intervjuats är den generella uppfattningen att konsumenten 

ofta saknar både intresse och förståelse för föreningens ekonomi.117 Bristen på 

förståelse i sig vållar dock inte problem utan det är snarare de ev. felaktigheter 

konsumenten inte upptäcker som kan vålla denne problem.  

 

Den kanske mest förödande konsekvensen för en bostadsrättshavare är att 

bostadsrättsföreningen går i konkurs. Risken för konkurs är givetvis inte begränsad 

till nybildade bostadsrättsföreningar utan även en befintlig bostadsrättsförening kan 

gå i konkurs. Den befintliga föreningens årsredovisning är en sammanställning av 

föreningens ekonomiska historik medan den nybildade föreningens kostnadskalkyl 

och ekonomiska plan endast är prognoser över föreningens framtida intäkter och 

kostnader.118 En prognos är av förklarliga skäl inte att jämföra med föreningens 

faktiska intäkter och kostnader, varför risken torde vara större vid nybildning.  

 

Som nämndes i avsnitt 3.5.2 behöver ett negativt resultat inte innebära att föreningen 

har dålig ekonomi och likaså bör inte konsumenten förlita sig på att ett positivt 

resultat är synonymt med god ekonomi. Att utformningen av årsredovisningen 

                                                        
116 Se avsnitt 4.3- 4.4. 
117 Se avsnitt 5.3. 
118 Se avsnitt 4.3- 4.4. 
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varierar mellan bostadsrättsföreningar, kan vara en bidragande orsak till att 

konsumenten har svårt att förstå denna.119 Ett sätt att underlätta för konsumenten 

skulle vara att, liksom gäller för ekonomisk plan, standardisera utformningen av 

årsredovisningen för bostadsrättsföreningar, genom att låta FAR eller Boverket 

utfärda allmänna råd. 

 

Som nämndes i avsnitt 5.3 råder fastighetsmäklarna konsumenterna att ta kontakt med 

bostadsföreningens ordförande om de har frågor om föreningens ekonomi. Det kan 

inte uteslutas att ordföranden är partisk och att detta påverkar den bedömning denne 

återger till konsumenten. Det finns heller inga garantier att denne besitter goda 

ekonomiska kunskaper eftersom inga andra krav än medlemskap föreligger för 

ordförandeskapet.  

 

8.3 Organisationen av intygsgivare 

Oavsett konsumentens ekonomiska kunskaper kvarstår det faktum att granskningen av 

kostnadskalkylen och den ekonomiska planen genomförs av en intygsgivare. Med 

hänsyn till att det endast finns 67 intygsgivare och att de är i en beroendeställning i 

förhållande till uppdragsgivarna, byggföretagen, kan det inte uteslutas att förekomsten 

av jäv innebär att ekonomiska planer godkänns trots att de inte uppfyller de i lagen 

uppställda kriterierna.120 Att Boverket har gett en intygsgivare behörighet att utfärda 

intyg är p.g.a. organisationen ingen garanti för att jäv inte förekommer. Intygsgivarna 

anlitas av bostadsrättsföreningens styrelse, ett beslut som inte kan överklagas. I en 

byggmästarbildad bostadsrättsförening innebär detta att det indirekt är byggföretaget 

som anlitar intygsgivarna.121 Det är antagligen en lösning som är praktisk för 

föreningarna, men det framstår som ineffektivt att ett sådant förfarande är tillåtet 

enligt lag när det vore önskvärt att förekomsten av jäv minskar. Förslagsvis skulle en 

förebyggande åtgärd vara att Boverket som central myndighet tilldelar styrelsen en 

intygsgivare. Detta för att eliminera den beroendeställning som idag finns mellan 

intygsgivare och byggföretag, dessutom när Boverkets resurser är begränsade torde 

det vara mer ändamålsenligt att arbeta förebyggande. 

                                                        
119 Se avsnitt 3.5.2, 4.4.2.  
120 Se avsnitt 4.4.3. 
121 Se avsnitt 4.4.4. 
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8.4 Bristande konsumentskydd till följd av associationsrättsliga 

bestämmelser  

Allmänna associationsrättsliga principer gäller för bostadsrättsföreningar liksom för 

andra ekonomiska föreningar. Dock resulterar tillämpningen av samtyckesprincipen 

på byggmästarbildade bostadsrättsföreningar till ett bristande konsumentskydd.  

Ledamöterna i den byggande styrelsen är medlemmar enligt de associationsrättsliga 

bestämmelserna i EFL men behöver personligen aldrig bära konsekvenserna av den 

byggande styrelsens beslut. Att de i samtliga avseenden, trots avsaknaden av reellt 

intresse, jämställs med de andra medlemmarna underminerar konsumentskyddet. 

Konsumenterna däremot har för avsikt att förvärva en lägenhet med bostadsrätt och 

har genom sitt ekonomiska engagemang ett reellt intresse.  

 

I Kameliafallet uppstod en konflikt mellan det formella- och det reella intresset. HD:s 

motivering till att inte göra Kamelian 1 yrkande om skadeståndsanspråk gällande var 

att HD inte ville göra avsteg från samtyckesprincipen. Med HD:s linje synes det dock 

tveksamt att kunna värna om den grundläggande samtyckesprincipen och samtidigt 

kunna skydda medlemmarna från otillbörliga beslut.122 Med anledning av den 

byggande styrelsens särdrag finns således skäl att i BRL göra ett tillägg som särskilt 

reglerar den byggande styrelsens ansvar och enligt vilket således BRL i detta 

hänseende ges företräde framför bestämmelserna i EFL.   

 

Juridiska personers avsaknad av reellt intresse i bostadsrättsföreningar var ett av 

skälen bakom föreningarnas utökade möjlighet att neka juridiska personer 

medlemskap, som infördes i 1991 års BRL.123 Samma skäl skulle kunna anföras för 

att motivera en närmare reglering i BRL av den byggande styrelsens ansvar. Detta för 

att undvika konflikter mellan associationsrättslig lagstiftning och upprätthållandet av 

ett tillfredsställande konsumentskydd.   

 

 

 

                                                        
122 Se avsnitt 7.2.  
123 Se avsnitt 2.4. 
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8.5 Risker med förhandsavtal 

Skälen till att förhandsavtal förbjöds i 1971 års BRL var att lagstiftaren ville förhindra 

förhandstecknares ”utanförskap” i förhållande till föreningen.124 Även om 

förhandsavtal i och med 1991 års BRL numera är tillåtna, visar Kameliafallet att 

konsumentens möjligheter till insyn fortfarande är begränsade.  

 

Med vetskap om ovan nämnda skäl, som låg bakom förbudet mot förhandsavtal i 

1971 års BRL, synes det märkligt att lagstiftaren, vid införandet av nu gällande BRL, 

inte reglerade förhandstecknares möjlighet till insyn. Ytterligare skäl till en 

lagreglering, är förhandstecknarens omfattande ekonomiska engagemang och att 

denne idag står för merparten av lånet jämfört med för 25 år sedan. Detta borde inte 

negligeras helt till förmån för en rationell byggnadsverksamhet. Det vore önskvärt att 

från konsumentskyddssynpunkt reglera förhandstecknares insynsmöjligheter.125  

 

Att ge förhandstecknare samma beslutanderätt som de senare erhåller som 

medlemmar torde vara svårt att förena med en rationell byggnadsverksamhet.  

Dock skulle förhandstecknare utöver uppdateringar om hur byggnadsprojektet 

fortskrider, kunna få tillgång till mötesprotokoll. Detta särskilt med hänsyn till att den 

byggande styrelsen endast är formell och förfogar över framtida medlemmars erlagda 

förskott utan att riskera sitt eget kapital.126    

 

Skanskafallet visar på ytterligare risker som förhandstecknaren ställs inför. 

Tidsrymden mellan tecknandet av förhandsavtal och upplåtelse är att anse som en stor 

riskfaktor, precis som KO anför kan konsumentens livssituation påverka dennes 

ekonomiska förmåga att fullfölja förhandsavtalet.127 Finanskrisen år 2008 är ett 

exempel på hur konjunkturen kan påverka förhandstecknarens ekonomi. Mer vanligt 

förekommande är troligtvis personliga händelser som skilsmässa, arbetslöshet och 

sjukdom.  

 

                                                        
124 Se avsnitt 2.4.  
125 Se avsnitt 2.1, 2.4. 
126 Se avsnitt 7.2. 
127 Se avsnitt 7.3. 
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Som KO påpekar, är många förhandstecknare inte är införstådda med att 

förutsättningarna att frånträda avtalet är begränsade och från 

konsumentskyddssynpunkt vore det önskvärt att 5:8 BRL innehöll ett krav på att 5:8 

BRL ska refereras, eller åtminstone hänvisas till, i förhandsavtal.128 Att i lagen 

utvidga möjligheten till avtalsfrånträdande vore orimligt eftersom det skulle finnas 

risk att finansieringen av byggnadsprojekt blir beroende av privata angelägenheter. 

Däremot borde det ligga i lagstiftarens och byggföretagens intresse att tydliggöra 

förhandstecknarens rättigheter och på så sätt göra denne uppmärksam på avtalets 

förpliktelser och undvika missförstånd.  

 

Eftersom det är svårt att specificera vilka kostnader förhandstecknaren kan bli 

ersättningsskyldig för vid avtalsfrånträdande, vore det omöjligt att i förhandsavtalet 

presentera en uttömmande lista över dessa. Att MD i Skanskafallet inte biföll KO:s 

yrkande om specificering av ersättningsskyldigheten, framstår därför som rimligt och 

lydelsen uppkommen skada torde vara tillräcklig. Det torde ligga närmare till hands 

att Konsumentverket upprättar en lista över exempel på sådana kostnader och att 

förhandsavtalen i sin tur skulle hänvisa till Konsumentverket. Konsumenten skulle 

således göras uppmärksam på ersättningsskyldighetens omfattning.      

 

  

                                                        
128 Se avsnitt 7.3.  
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9 Sammanfattande slutsats  

9.1 Problemformuleringar 

I detta kapitel avser vi att som ett resultat av studien besvara uppsatsens 

problemformuleringar och presentera en sammanfattande slutsats.  

 

Varför finns det risker förknippade med köp av bostadsrätt i en 

byggmästarbildad bostadsrättsförening? 

Av den analys som presenteras i kap. 8 framkommer att konsumentens bristande 

kunskap generellt sett är en riskfaktor vid köp av bostadsrätt. Variationen i 

utformningen av årsredovisningar försvårar för konsumentens förståelse. Med hänsyn 

till att kostnadskalkylen och den ekonomiska planen endast är prognoser blir risken 

särskilt framträdande vid köp av bostadsrätt i en nybildad bostadsrättsförening.  

 

Av de skäl som lyfts fram i analysen, är risken stor att jäviga intygsgivare godkänner 

bristfälliga kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Något som i sin tur kan leda till 

att konsumenten fattar beslut på felaktiga grunder.      

 

Särdragen hos den byggmästarbildade bostadsrättsföreningen innebär att 

tillämpningen av associationsrättsliga bestämmelser ibland får ett, från 

konsumentskyddssynpunkt, oönskat utfall. Det finns risk att den byggande styrelsen 

fattar ett beslut som är till nackdel för framtida medlemmar men undgår såväl ansvar 

som konsekvenser.  

 

Förhandsavtal utgör ingen risk i sig men förhandstecknaren är p.g.a. icke uttömmande 

avtal, sällan införstådd med förhandsavtalets förpliktelser. En förhandstecknare som 

av personliga skäl tvingas frånträda förhandsavtalet riskerar att hamna i utsatt 

ekonomisk situation till följd av den omfattande ersättningsskyldigheten. 

  

Vilka är bristerna i aktuell lagstiftning som resulterat i det bristande 

konsumentskyddet och hur skulle bristerna kunna avhjälpas?  

En brist i aktuell lagstiftning är att lagen tillåter att den byggande styrelsen själv väljer 

vilken intygsgivare som anlitas för godkännande av kostnadskalkyler och ekonomiska 
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planer. Liksom presenteras i kap. 8 skulle bristen kunna avhjälpas genom att Boverket 

sköter fördelningen av uppdrag och tilldelar styrelsen en intygsgivare.  

 

Avsaknaden i BRL av särskild reglering av den byggande styrelsens ansvar gentemot 

framtida medlemmar bör avhjälpas genom det i kap. 8 nämnda tillägget i lagen enligt 

vilket bestämmelserna i EFL inte ovillkorligen ska vara tillämpliga. Således bör enligt 

de skäl som framförs i analysen inte heller samtyckesprincipen vara ovillkorligen 

tillämplig för beslut som den byggande styrelsen har fattat.     

 

Därutöver skulle konsumentskyddet kunna förstärkas genom att FAR utfärdar 

allmänna råd om utformningen av årsredovisningar och Konsumentverket upprättar 

en lista över ersättningsskyldighetens omfattning, till vilken förhandsavtalen hänvisar.  

 

9.2 Slutsats 

Med hänsyn till vad som har anförts i uppsatsen bör, från konsumentskyddssynpunkt, 

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar inte ovillkorligen lyda under 

bestämmelserna i EFL eller samtyckesprincipen ovillkorligen vara tillämplig. Enligt 

vad som framgår av uppsatsen är en översyn av regleringen av byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar i BRL påkallad. 

  



45 

 

Källförteckning   
 

Offentligt tryck  
 

Propositioner   

 
Prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag 

 

Prop. 2010/11:15 med förslag till ny fastighetsmäklarlag 

 

 

SOU  

 
SOU 1988:14. Översyn av bostadsrättslagen m.m.  

 

 

Utskottsbetänkanden  

 
1990/91: BoU13 Ny bostadsrättslag  

 

 

Skrivelser  

 
Boverkets skrivelse. 2014-06-27. Dnr 529-2550/2014 

 

 

Allmänna råd  

 
Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar. 1995:6 

ändrad genom 2007:2    

 

Rättsfallsförteckning  

Högsta domstolen  

NJA 2013 s.117 

 

Marknadsdomstolen  

MD 2010:11 

 

Litteratur  

Grauers, Folke, Nyttjanderätt Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, 14. uppl., 

Lund: Juristförlaget, 2014. 

 



46 

 

Lundén, Björn och Bokelund Svensson, Ulf, Bostadsrätt ekonomi, skatt och juridik 

för föreningen och medlemmarna, 15., uppl. Näsviken: Björn Lundén Information 

AB, 2013.    

 

Lundén, Björn, Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, Näsviken: Björn Lundén 

Information AB, 2014. 

 

Nilsson Hjorth, Bob och Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen. En kommentar, 5., uppl. 

Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2014. 

 

Slorach, Martina, Bostadsrätt – En handbok för styrelsen, Stockholm: Martina 

Slorach och Sanoma Utbildning AB, 2015.    

Artiklar  
Arvidsson, Niklas, Associationsrättsligt samtycke och skadestånd särskilt om 

förhållandet mellan samtyckesprincipen och associationsintresset, SvJT 2014, s 653-

661.    

 

Personlig kommunikation  
Enskilda intervjuer med två fastighetsmäklare verksamma vid två olika mäklarbyråer 

i Linköping, 2015-04-28 resp. 2015-05-08.  

 

Elektronisk källa  
Bolagsverket, Ekonomisk plan- Bostadsrättsförening, 2013 (Hämtad 2015-04-08), 

http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/ekonomisk-

1.1859 

 

 

Borätt forum, Borättsköpare står utan skydd, 2015 (Hämtad 2015-05-07), 

http://borattforum.se/notiser/boraettskoepare-star-utan-skydd  

 

 

Borättupplysning Skåne, Borätt-köparskolan, (Hämtad 2015-04-09), 

http://borattkoparskolan.se/  

 

 

Fastighetsmäklarinspektionen, Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666), 2012 

(2015-01-30), http://www.fmi.se/default.aspx?id=7854   

 

 

Fastighetsmäklarinspektionen, Nyproduktion, 2012 (Hämtad 2015-04-10), 

http://www.fmi.se/default.aspx?id=8328   

 

 

http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/ekonomisk-1.1859
http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/ekonomisk-1.1859
http://borattforum.se/notiser/boraettskoepare-star-utan-skydd
http://www.fmi.se/default.aspx?id=7854
http://www.fmi.se/default.aspx?id=8328


47 

 

Gleisner, Ann-Sophie, Bostadsrättsförening, Nationalencyklopedin, 2015 (Hämtad 

2015-04-09), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsrättsförening  

 

 

Hellekant, Johan, Boverket kräver ny bostadsrättslag, SvD, 2014-07-24 (Hämtad 

2015-01-30), http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/boverket-kraver-ny-

bostadsrattslag_3772694.svd  

 

 

Hellekant, Johan, Mäklarsamfundet kräver lagöversyn, SvD, 2014-12-02 (Hämtad 

2015-01-30), http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/maklarsamfundet-kraver-

lagoversyn_4152251.svd  

 

 

Hellekant, Johan, Nya larm: Bostadsrätterna ett laglöst ”Klondike”, SvD, 2015-03-

10 (Hämtad 2015-05-07), http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/nya-larm-

bostadsratterna-ett-laglost-klondike_4387489.svd  

 

Strömholm, Stig, Lex ferenda, Nationalencyklopedin, 2015 (Hämtad 2015-06-02), 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lex-ferenda 

 

Strömholm, Stig, Lex lata, Nationalencyklopedin, 2015 (Hämtad 2015-06-02), 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lex-lata 

 

 

 

 

 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsrättsförening
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/maklarsamfundet-kraver-lagoversyn_4152251.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/maklarsamfundet-kraver-lagoversyn_4152251.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/nya-larm-bostadsratterna-ett-laglost-klondike_4387489.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/nya-larm-bostadsratterna-ett-laglost-klondike_4387489.svd
http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lex-lata


48 

 

 Bilaga 1  



49 

 

  



50 

 

 



51 

 

Bilaga 2 

 

FÖRHANDSAVTAL 

Bostadsrättsföreningen Brf Origo, org.nr: 769629-0308 

Objekt 
Lägenheten nr 11-1106 i Brf Origo  

Till lägenheten hör förråd. 

Bostadsarea, ca 53 m² 

2 rum och kök 

Objektet är nedan kallat bostadsrätten 

Ändamål Att nyttjas som bostad utan begränsning i tiden. 

Beräknad insats 2 510 000 kronor 

Beräknad årsavgift 
34 437 kronor (kostnad för hushållsel, TV, bredband och telefoni och tappvarmvatten ingår 

ej) 

Beräknad årsavgift för 

a) Hushållsel 
b) Tv/bredband/tele 
c) Vatten 

3 500 kronor (avräknas årsvis efter förbrukning) 
3 120 kronor  
2 700 kronor (avräknas årsvis efter förbrukning) 

Beräknad tidpunkt för 
upplåtelse 

september 2016 

Beräknad tillträdesdag jan-mars 2017 

Preliminärt andelstal 1,4037 % 

Förskott 62 750 kronor 
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Kostnadskalkyl 
De beräknade avgifterna grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet daterad 
201503-26. Kostnadskalkylen har granskats och godkänts av två intygsgivare 2015-04-08. 
Bolagsverket har 2015-04-21 lämnat tillstånd för föreningen att ta emot förskott. 

Åtagande 
Bostadsrättsföreningen är i anledning av detta avtal skyldig att upplåta lägenheten med 

bostadsrätt till förhandstecknaren. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva 

lägenheten med bostadsrätt. 

Beräkning av avgifterna, 
uppsägning De beräknade avgifterna för bostadsrätten (insats och eventuell upplåtelseavgift) 

årsavgiften, grundas på ovan angiven kalkyl över kostnaderna för projektet. Avgifterna kan 

komma att ändras. Om avgifterna blir väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet 

har förhandstecknaren enligt Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) kap 5 § 8 första stycket p 3 

rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att förhandstecknaren fick reda på den 

högre avgiften.  

Bostadsarea 
Den angivna bostadsarean är beräknad med utgångspunkt från mätning på ritning. Sedan 

huset har färdigställts kommer uppmätning att ske av samtliga av föreningens 

lägenhetstyper enligt nu gällande mätstandard (SS 021054). Avvikelse mellan beräknad och 

uppmätt bostadsarea som är av mindre omfattning medför inte rätt för förhandstecknaren att 

rikta anspråk mot Bostadsrättsföreningen. 

Tid för upplåtelse, 
uppsägning 

Förhandstecknaren har enligt Bostadsrättslagen kap 5 § 8 första stycket p 1 och 2 även rätt 

att efter uppsägning genast frånträda avtalet om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt 

senast vid inflyttningen eller upplåtelse genom försummelse av föreningen inte sker inom 

skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse.  

 

Konsekvens av 
uppsägning Upphör avtalet efter uppsägning från förhandstecknaren på grund av omständighet som 

anges i Bostadsrättslagen enligt ovan, äger förhandstecknaren rätt att av 
bostadsrättsföreningen få tillbaka belopp som betalts i förskott jämte ränta enligt 2 § 

räntelagen. Förhandstecknaren äger även rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som 

han med föreningens godkännande haft för lägenhetens inredning och utformning och som 

blivit onyttiga för honom samt ersättning för annan skada han orsakats genom föreningens 

försummelse. 

Skanskas erbjudande 
''GodAffär'' Om förhandstecknaren/na drabbas av dödsfall eller arbetslöshet i mer än tre månader 

alternativt en sjukdom som leder till sjukskrivning i mer än tre månader, har 

förhandstecknaren/na rätt att frånträda förhandsavtalet. Om förhandstecknaren/na vill 

frånträda förhandsavtalet på någon av nu nämnda grunder ska förhandstecknaren/na 

skriftligen meddela föreningen så snart som möjligt. Föreningen har efter mottagandet av 

sådant meddelande rätt att omgående vidta åtgärder för att avyttra bostadsrätten till annan 

intressent. Om förhandstecknaren/na frånträder avtalet i enlighet med GodAffär ska 

förhandstecknaren ersätta bostadsrättsföreningen för den ränteförlust (beräknad enligt 

räntelagen § 6) som uppkommer på grund av att föreskriven insats inte betalas samt förlust i 

form av utebliven betalning av årsavgift samt onyttiga försäljningskostnader. Föreningens 

rätt till ersättning är dock begränsad till högst fem (5) procent av den beräknade insatsen. 
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Konsekvens av 
uppsägning utan grund Om förhandstecknaren inte skulle fullfölja avtalet och grund för uppsägning enligt ovan inte 

föreligger, ska förhandstecknaren ersätta föreningen för den verkliga skada som föreningen 

drabbas av. Härvid gäller inte den begränsning som angetts i föregående stycke. 

Tillval 
Har förhandstecknaren träffat avtal om tillägg eller ändring av lägenhetens standard och 

utrustning, s.k. tillval sker reglering på grund av förhandstecknarens frånträdande från 

förhandsavtalet i enlighet med vad som sägs i avtalet om inredning. 

Betalning av insats med 
mera I samband med att upplåtelseavtal upprättas ska förhandstecknaren betala 10 % av insatsen 

med avdrag för erlagt förskott. Resterande del av insatsen ska betalas innan inflyttning sker 

och i enlighet med upplåtelseavtalets villkor. 

Bostadsrättföreningens 
rätt till uppsägning/ 
återgång 

Bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta ovan nämnda lägenhet med bostadsrätt åt 
förhandstecknaren/na är för sin giltighet beroende av att erforderligt antal förhandsavtal 
tecknas. När bostadsrättsföreningens styrelse funnit att erforderligt antal lägenheter har 
förhandstecknats bekräftas detta avtals giltighet genom särskilt meddelande till samtliga 
förhandstecknare. 

Om styrelsen inte senast 2015-09-30 finner att erforderligt antal förhandsavtal är tecknade 

för projektets genomförande, upphör samtliga träffade avtal omedelbart att gälla. 

Föreningen ska då senast 2015-10-30 återbetala erlagt förskott jämte 3 % ränta från 

inbetalningsdagen. Några ytterligare anspråk på ersättning på grund av avtalets upphörande 

kan ej ställas av vare sig förhandstecknaren/na eller bostadsrättsföreningen. 

Medlemskap 
Förhandstecknaren kommer att beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen i och med 

upplåtelseavtalet. 

Överlåtelse av avtalet 
Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make i sitt ställe eller pantsätta sin rätt 

enligt avtalet. Vad som sägs om make ska även gälla sambo enligt sambolagen (SFS 

2003:376). Förhandstecknaren är medveten om att en överlåtelse eller pantsättning i strid 

med vad som nu sagts är ogiltig. 

Övrigt 
Avskrivning för löpande räkesnkapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan på 100 år. 
Årsavgifter tas enbart ut för att täcka en mindre el av avskrivningarna, varför det 
bokföringsmässiga resultatet kan bli negativt. 

Förhandstecknaren har blivit informerad om att i marknadsföringsmaterialet för Origo har 

norrpilen i lägenhetsritningen placerast felaktigt och angivit fel väderstreck. 

Tagit del av handlingar 
Förhandstecknaren har tagit del av och erhållit ett exemplar av ovan angiven 
kostnadskalkyl, registreringsbevis, stadgar samt intyg av intygsgivare att kalkylen vilar på 
tillförlitliga grunder.  

Förhandstecknaren har även tagit del av en ritning av lägenheten ett så kallat "bofaktablad", 

bilaga 1 samt broschyren "Att bo i bostadsrätt". 

 

 
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade 
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Underskrift 
bostadsrättsföreningen 

Stockholm 18 maj 2015 

 

 
Per Envall enl. fullmakt  

Underskrift 
förhandstecknare 

Stockholm 18 maj 2015 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor  
 

Ett avsnitt i uppsatsen behandlar mäklarens roll och skyldigheter vid försäljning av 

bostadsrätt. Dels vad som gäller generellt men mer specifikt vad som gäller vid 

försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Därutöver, mäklarens uppfattning av 

konsumentens förmåga att förstå juridisk och ekonomisk information.  

* Är det någon fråga ang. själva bostadsrätten som de flesta konsumenter har? Rör det 

främst bostaden eller har konsumenter även frågor om föreningen och dess ekonomi?  

* Är din uppfattning att konsumenter är intresserade av och/eller sätter sig in i den 

information ang. föreningens ekonomi som tillhandahålls?    

* Tycker du att konsumenter ställer för lite frågar om föreningens ekonomi? Kan man 

se någon skillnad mellan konsumenterna?  

* Hur ser det ut vid försäljning av befintliga bostadsrätter, vad ställer konsumenterna 

för frågor?  

* Tror du att konsumenten generellt kan förstå en årsredovisning?  

* Hur informerar du vanligtvis om föreningens ekonomi? Lämnar du den information 

som finns att tillgå (kostnadskalkyl/ekonomisk plan/ årsredovisning) och förklarar vad 

den innebär eller är det först om konsumenten har några frågor som du förklarar?  

* Vad har man för marginal när man räknar på kostnadskalkylerna?  

* Vad lämnar du för information och var slutar din upplysningsplikt?  

* Händer det att du föreslår att konsumenten kontaktar sin bank för att få klarhet i sina 

frågor kring föreningens ekonomi?  

* Vad bör konsumenten särskilt ha i åtanke när den köper nyproducerade 

bostadsrätter?  

* Finns det några särskilda problem som är vanligt förekommande och direkt 

kopplade till nybildade bostadsrättsföreningar?  

* Har ni några särskilda villkor i förhandavtalen?  

* Är det vanligt att konsumenter frånträder förhandsavtalen?  

* Anser du att det finns något som skulle kunna förbättras eller läggas till genom 

regleringar eller lagar?  

* I skrivelsen från Boverket (bifogad) riktas kritik mot organisationen av 

intygsgivare, är de problem som nämns något du har märkt av?  


