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Sammanfattning 
När en person köper en bostadsrätt är det inte bostaden i sig som köps. Istället blir denne 

andelsägare i bostadsrättsföreningen, och får därigenom rätten att nyttja den aktuella 

bostadsrätten. Denna nyttjanderätt kan förverkas om bostadsrättshavaren missköter sig. 

Skulle nyttjanderätten bli förverkad kan tvångsförsäljning av bostadsrätten bli aktuell i det 

fall de aktuella parterna inte kommer överens om en alternativ försäljningsmetod. 

Tvångsförsäljning är således en extrem åtgärd och sker inte särskilt ofta, speciellt inte då 

jämförelse görs med hur många bostadsrätter som faktiskt säljs i Sverige varje år.  

Rättssäkerhet är ett centralt begrepp för att en stat ska anses vara en rättsstat med en 

rättsordning, vilket är en viktig del i det svenska samhället. För att det ska råda rättssäkerhet 

krävs det att den enskilda individen är skyddad mot övergrepp från samhället. Förutsebarhet 

och likabehandling är även två viktiga principer som måste upprätthållas. 

Rättssäkerheten kring tvångsförsäljningar är ett ämne som tål att diskuteras. Då det 

exempelvis inte framgår att Kronofogden har fasta riktlinjer angående hur de ska behandla de 

bud de får vid tvångsförsäljningar, samt då det finns lagrum i BRL som öppnar upp för 

subjektiva bedömningar, leder det till att omständigheterna kring en tvångsförsäljning inte är 

så rättssäkra som de borde vara.  

Om en bostadsrätt ska tvångsförsäljas, men Kronofogden inte lyckas få den såld går 

bostadsrätten tillbaka till bostadsrättsföreningen utan lösen och fri från panträtt. Detta leder 

till att panthavarna förlorar sin säkerhet för panten och bostadsrättshavaren förlorar sin 

möjlighet att få ut pengar från bostadsrätten. Panthavarna får således stå risken att panträtten 

kan gå förlorad i det fall bostadsrättshavaren förverkar sin nyttjanderätt till bostadsrätten.  

I och med att tvångsförsäljning inte är vanligt förekommande och eftersom det inte finns 

särskilt många rättsfall angående detta, väger de rättsfall som finns tungt. Praxis tål såvida att 

utökas med fler avgöranden för att skapa tydliga normer och riktlinjer inom området. På detta 

sätt skulle rättssäkerheten säkerställas och förutsebarhetsprincipen skulle upprätthållas. 

Sammanfattningsvis kan tvångsförsäljningar av bostadsrätter föranleda tvivelaktig 

rättssäkerhet som i denna uppsats närmare kommer att analyseras.  
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Förkortningar 

BRL                                                      Bostadsrättslag (1991:614) 

HD                                                        Högsta domstolen 

JB                                                          Jordabalk (1970:994) 

Kronofogden     Kronofogdemyndigheten 

LEF                                                       Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 

RF      Regeringsformen (1974:152) 

SBC                                                       Sveriges BostadsrättsCentrum 

UB                                                        Utsökningsbalk (1981:774) 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
När en person köper en bostadsrätt är det inte bostaden i sig som köps. Istället blir denne 

andelsägare i bostadsrättsföreningen, och får därigenom rätten att nyttja den aktuella 

bostadsrätten. Även om en bostadsrättshavare har en starkare ställning som 

nyttjanderättshavare än en hyresgäst1 finns givetvis en risk att bostadsrätthavaren missköter 

sig till den grad att nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas, enligt 7 kap. 18 § 

Bostadsrättslag (1991:614) (BRL). Några exempel på när detta kan ske är; vid dröjsmål med 

betalning, vid otillåten andrahandsupplåtelse av bostadsrätten samt när bostadsrätten används 

vid brottslig verksamhet. Om förverkande sker kan det bli aktuellt med en tvångsförsäljning.  

Tvångsförsäljning är ett okänt fenomen, både för allmänheten och för fackmän som ska vara 

kunniga inom detta område. Tvångsförsäljningar är okänt på grund av att fenomenet 

förekommer relativt sällan. Eftersom tvångsförsäljning är ovanligt saknas tydlig reglering på 

området och praxis tål att fyllas ut med fler avgöranden, vilket leder till att rättssäkerheten 

kan ifrågasättas.  

En tvångsförsäljning innebär att Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) säljer bostadsrätten 

genom en offentlig auktion, enligt 8 kap. 2 § BRL vilken i sin tur hänvisar till 

utsökningsbalken (1981:774) (UB). För att en tvångsförsäljning ska kunna ske måste 

bostadsrättsföreningen ansöka om detta hos Kronofogden. Bostadsrättshavaren måste få ett 

skriftligt besked från Kronofogden om att de har fått in en ansökan om tvångsförsäljning. 

Kronofogden gör sedan en prövning om förutsättningarna för tvångsförsäljning föreligger. 

Huvudsyftet med tvångsförsäljning är att upplösa rättsförhållandet mellan 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren.2 

                                                
1 Bengtsson, Bertil & Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 7. uppl., Norstedts juridik, 2007, 
s. 293 
2 Kronofogden, Fördjupad information om tvångsförsäljning, publ. på 
https://www.kronofogden.se/Fordjupadinformationomtvangsforsaljning.html (hämtad 2016-02-10) 
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1.2 Frågeställning 
• Vad krävs för att nyttjanderätten till en bostadsrätt ska bli förverkad? 

• Vad innebär en tvångsförsäljning och hur ser omständigheterna ut kring detta? 

• Vad händer med den eventuella fordran och panten i det fall tvångsförsäljning 

misslyckas och bostadsrätten går tillbaka till bostadsrättsföreningen utan lösen och fri 

från panträtt? 

• Hur ser rättssäkerheten ut gällande tvångsförsäljningar? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förklara fenomenet tvångsförsäljning, att undersöka och analysera 

hur rättssäkerheten ser ut kring tvångsförsäljning av bostadsrätter samt att utreda hur 

förutsättningarna för att få in sin fordran ser ut för externa panthavare. Uppsatsen riktar sig 

till juridikstuderande och personer med grundläggande juridisk kunskap. 

1.4 Metod 
Utgångspunkten för vårt uppsatsskrivande kommer vara att använda svensk lagstiftning, 

praxis och juridisk doktrin. Vi kommer även att ta hjälp av förarbeten, inte som källa utan för 

att få en djupare förståelse för ämnet. Vidare kommer vi att redogöra för och analysera 

utvalda rättsfall som vi anser har extra betydelse för vårt ämne. Dessa rättsfall har valts ut 

eftersom de belyser oklarheter kring tvångsförsäljning av bostadsrätter och rättssäkerheten i 

frågan. Lagar som kommer vara av stort intresse för oss är bostadsrättslagen och 

utsökningsbalken. Vi kommer också ta del av myndigheters, såsom Kronofogden, 

erfarenheter och kunskaper för att reda ut rättsäkerheten kring tvångsförsäljning av 

bostadsrätter och förutsättningarna för externa panthavare. Vi kommer dessutom intervjua 

och rådfråga jurister och andra personer med särskild kunskap inom det aktuella området för 

att kunna ge nyanserad analys.  

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi att fokusera på förverkandegrunderna för och rättssäkerheten 

kring tvångsförsäljning av bostadsrätter. Rättssäkerheten kommer främst lyftas fram ur 

bostadsrättshavarens perspektiv. Vi kommer även utreda förutsättningarna för externa 

panthavare, som har den bostadsrätt vilken är aktuell för tvångsförsäljning som pant, att 

kunna kräva in sin fordran från pantsättaren. Som det framgår i vår frågeställning har vi valt 

att inrikta oss på bostadsrätter, vi kommer således inte fokusera på tvångsförsäljning av hus 

eller andra sorters fastigheter. Vi har begränsat oss till Sverige och den svenska rätten. 
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1.6 Disposition 
I kapitel 2 presenteras bostadsrättsföreningen och bostadsrätten. Kapitlet innehåller 

definitionen av och grundläggande juridisk fakta om ovan nämnda begrepp. Här lyfts också 

avgränsningen till hyresrätten fram. 

Kapitel 3 behandlar de grundläggande rättigheter och skyldigheter som en bostadsrättförening 

och en bostadsrättshavare har gentemot varandra och andra. Dessutom innehåller kapitlet en 

redogörelse för vad som krävs för att en förverkandegrund ska föreligga samt hur ett 

förverkande går till. 

Vidare, i kapitel 4, redogörs för vad en tvångsförsäljning är och förutsättningarna för att det 

ska bli aktuellt. Här avgränsas också tvångsförsäljningen mot exekutiv försäljning. Kapitlet 

innehåller därtill en beskrivning av förloppet från förverkande till tvångsförsäljning och vilka 

effekter en tvångsförsäljning ger. 

I kapitel 5 berör vi pantsatta bostadsrätter som är aktuella för tvångsförsäljning. Här utreds 

vad det är som händer vid en pantsättning och vad de externa panthavarna har för säkerheter 

för sin panträtt. 

Därefter, i kapitel 6, behandlar vi tvångsförsäljning från ett samhällsperspektiv. Hur ser 

rättssäkerheten ut när det gäller tvångsförsäljning? I kapitel 6 återfinns även intervjuer med 

fackmän som är kunniga inom det aktuella området. 

I kapitel 7 har vi sammanställt relevanta rättsfall som vi kommer att ta hjälp av i vår 

analysdel. 

I kapitel 8 görs en analys av förverkandegrunderna och deras rimlighet. Vi analyserar även 

lagrummet 7 kap. 30 § BRL och diskuterar dess rimlighet. Vidare analyserar vi de externa 

panthavarnas panträtt samt utreder situationen då en tvångsförsäljning misslyckas. Därefter 

diskuterar vi Kronofogdens roll vid en tvångsförsäljning och eventuella trender kring 

tvångsförsäljning. Vidare har vi analyserat viktiga rättsfall kring området och dess praxis. Sist 

analyserar vi tvångsförsäljningens hållbarhet. 
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2. Grundläggande information gällande bostadsrätter 
2.1 Bostadsrättsförening 
En bostadsrättsförening regleras i BRL och är en särskild form av ekonomisk förening. BRL 

hänvisar i stor utsträckning till Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (LEF). Enligt 9 

kap. 6 § BRL måste en bostadsrättsförening registreras och i firman ska ordet 

bostadsrättsförening ingå.  I 1 kap. 1 § BRL stadgas att föreningen ska ha som syfte att i 

föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt, och dessa bostadsrätter ska upplåtas till 

föreningens medlemmar. För att det ska vara en bostadsrättsförening måste föreningen ha 

minst tre medlemmar och föreningens stadgar måste ha det innehåll vilket framgår i 9 kap. 5 

§ BRL. En ekonomisk förening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, 

vilket en bostadsrättsförening inte behöver vara avsedd att göra. Varken en ekonomisk 

förening eller en bostadsrättsförening är avsedda att gå med vinst.3 

Bostadsrättsföreningar bildas på ett associationsrättsligt tillvägagångssätt och den aktuella 

byggnaden knyts till föreningen antingen via ombildning eller via nybildning. Då 

hyresgästerna beslutar om att gå samman i en bostadsrättsförening och föreningen köper 

fastigheten där hyresgästerna bor, talar man om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 

Nybildning kan ske på tre olika sätt. Det första sättet är så kallade byggmästarbildade 

bostadsrättsföreningar som uppkommer när ett privat byggföretag bildar 

bostadsrättsföreningen som i sin tur bygger huset. Därefter säljer byggföretaget 

bostadsrätterna till intressenter som i sin tur tar över föreningen. Det andra sättet är då 

bostadsrättsföreningar bildas av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC), HSB eller Riksbyggen. 

Det tredje sättet är att ett antal privatpersoner går samman och bildar en bostadsrättsförening 

som därefter antingen köper eller bygger ett hus.4 

Bostadsrättsföreningar ska styras i demokratisk anda av medlemmarna, vilket framgår i LEF, 

genom att det är medlemmarna som har rösträtt och föreningsstämman är högsta beslutande 

organ. Föreningen ska anta stadgar, bestämma namn, utse en styrelse och ska tillsätta minst 

en revisor. Föreningen har således tre organ. Det första organet är föreningsstämman, där 

medlemmarna tar större beslut och tillsätter styrelsen och revisorer. Föreningsstämman 

beslutar även om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det föregångna verksamhetsåret. Det andra 

organet är styrelsen, som sköter föreningens angelägenheter och den löpande förvaltningen. 

                                                
3 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 25-26 och 28 
4 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 15 
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Revisorerna, som granskar styrelsens förvaltning för medlemmarnas och andra intressenters 

räkning, är det tredje organet.5 

2.2 Bostadsrätter 
I Sverige kan en bostad innehas under tre huvudsakliga rättsliga former; ägande, indirekt 

ägande samt icke-ägande. Formen ägande omfattar andelsägande och ensamägande. Formen 

indirekt ägande föreligger när en juridisk person, såsom en bostadsrättsförening, står som 

ägare till huset. De som bor i huset är medlemmar i bostadsrättsföreningen och har rätten att 

nyttja en specifik lägenhet och blir därmed bostadsrättshavare. Denna rätt är tryggad genom 

ett särskilt avtal mellan föreningen och medlemmen. Formen icke-ägande är i praktiken 

hyresrätter eller arrende. När den formen är aktuell upprättas ett kontrakt mellan ägaren och 

nyttjaren.6 

Bostadsrätt är en speciell form av nyttjanderätt som regleras i BRL. Den första 

bostadsrättslagen var Lag (1930:15) om bostadsrättsföreningar från 1930 som gällde fram 

tills den blev ersatt av Bostadsrättslag (1971:479). Bostadsrättslagen från 1971 blev därefter 

ersatt av den bostadsrättslag som är gällande idag.7 

Enligt 1 kap. 4 § BRL innebär bostadsrätt en upplåtelse av nyttjande till en lägenhet mot 

ersättning, utan en begränsning i tid. Denna nyttjanderätt får endast upplåtas av en 

bostadsrättsförening och enligt 1 kap. 3 § BRL får upplåtelsen endast ske till en medlem i 

föreningen. Det är således medlemmens rätt i föreningen på grund av upplåtelsen som utgör 

bostadsrätten. Efter att föreningen har upplåtit nyttjanderätten till en bostadsrätt till en 

medlem är syftet att bostadsrätten ska omsättas och inte gå tillbaka till föreningen.8 

En bostadsrättshavare kan överlåta sin bostadsrätt till någon annan, genom köp, gåva, arv, 

testamente eller utskiftning. Däremot har bostadsrättsföreningen ett visst inflytande i och med 

att den som tar över bostadsrätten måste beviljas medlemskap i föreningen för att få rätten till 

nyttjandet. Den bedömning som görs för att se om den övertagande personen kan beviljas 

medlemskap ska göras objektivt, det vill säga medlemmen ska uppfylla de krav som framgår 

i stadgarna och ska inte bedömas utifrån personliga åsikter. I det fall bostadsrättsföreningen 

inte gör en objektiv bedömning kan detta leda till skadestånd. Blir det aktuellt, ska 

bostadsrättsföreningen betala skadestånd till den som inte godkändes som medlem. När 
                                                
5 Lundén, Björn, Min bostadsrätt -köpa, äga, sälja, 1. uppl., Björn Lunden Information, 2015, s. 9-10 
6 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 15 
7 Bengtsson, Bertil & Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 7. uppl., Norstedts juridik, 2007, 
s. 293 
8 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 25-26 
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överlåtelseavtalet är upprättat ska föreningens styrelse få en kopia på detta. Överlåtelseavtalet 

ligger till grund för övertagarens ansökan om medlemskap.9 

Bostadsrättslagen innehåller särskilda regler om upplåtelseförhållandet mellan 

bostadsrättshavaren och föreningen. Reglerna har sin utgångspunkt i att nyttjanderätten till 

bostadsrätten gäller utan tidsbegränsning och tas upp i kapitel 3.10 

2.2.1 Bostadsrätters avgränsning mot hyresrätter 

För att få bo i en hyresrätt behöver hyresgästen inte betala en startkostnad och hyresgästen 

behöver inte ta lån för att kunna finansiera denna form av nyttjanderätt. Hyresgästen tar 

därmed inte någon stor ekonomisk risk, men å andra sidan kan hyresgästen inte göra någon 

vinst genom sin nyttjanderätt. Bostadsrättshavaren behöver däremot ha ett större kapital eller 

ta lån för att kunna köpa bostadsrätten. Fördelen för bostadsrättshavaren är att denne kan göra 

en god investering i samband med köpet, exempelvis om bostadsrättshavaren lyckas sälja 

bostadsrätten med vinst. Dock är det en stor risk eftersom priserna lika gärna kan gå ned 

under tiden bostadsrättshavaren har nyttjanderätten.11 

Bostadsrätter medför ingen hyresavgift så som hyresrätter gör, däremot har bostadsrätter en 

årsavgift som går till bostadsrättsföreningen. Denna delas ofta upp i månadsavgifter. Det är 

medlemmarna i bostadsrättsföreningen som tillsammans bestämmer årsavgiften för att kunna 

täcka föreningens utgifter, men den är med all sannolikhet inte lika hög som en hyresavgift 

för en motsvarande lägenhet skulle vara.12 

Hyresvärden ansvarar för att lägenheten ska vara i godtagbart skick och att utrustningen ska 

fungera. Hyresvärden har således ansvar för exempelvis byte av kyl och frys. Om något går 

sönder eller om lägenheten blir angripen av ohyra är det hyresvärdens ansvar att hjälpa till. I 

en hyresrätt har hyresgästen rätt att måla om och tapetsera, om det görs 

hantverksmannamässigt och det inte handlar om extrema färger. I övrigt kan hyresgästen inte 

renovera precis som denne behagar, utan måste införskaffa tillstånd från hyresvärden. I en 

bostadsrätt ansvarar bostadsrättshavaren för skicket inuti lägenheten och kan således renovera 

lägenheten som denne behagar. Bostadsrättshavaren är själv ansvarig för de reparationer som 

behöver göras. Underhåll och reparationer av gemensamma ytor, såsom fasad och tvättstuga, 

                                                
9 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar –juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 182-183 
10 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 27 
11 Hyresgästföreningen, Bo i hyresrätt eller bostadsrätt, publ. på http://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-
kunskap/ombildning/hyresratt-eller-bostadsratt/ (hämtad 2016-04-11) 
12 Hyresgästföreningen, Bo i hyresrätt eller bostadsrätt, publ. på http://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-
kunskap/ombildning/hyresratt-eller-bostadsratt/ (hämtad 2016-04-11) 
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är bostadsrättsföreningen ansvarig för. Det är bland annat till sådant som årsavgiften 

används.13 

Enligt 12 kap. 4 § Jordabalk (1970:994) (JB) kan hyresavtal som avser en bostadslägenhet 

och som gäller för en obestämd tid, sägas upp för att upphöra att gälla vid månadsskiftet som 

inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om inte längre uppsägningstid har 

avtalats. Detta innebär att hyresvärden alltid har rätt att säga upp hyresgästen trots att det inte 

finns några omständigheter som skulle tyda på en rimlig uppsägningsgrund. Dock måste 

hyresgästens besittningsskydd, som delvis framgår i 12 kap. 46 § JB, beaktas. I detta lagrum 

stadgas det att om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller uppmanat hyresgästen att flytta, 

har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet utom när exempelvis hyresrätten är förverkad 

eller huset ska rivas. Enligt 12 kap. 6 § JB finns det även omständigheter som leder till att ett 

hyresavtal genast upphör att gälla. Dessa omständigheter framgår i 12 kap. 11-14, 16-18 och 

42 §§ JB, med undantag i 12 kap. 44 § JB. När det gäller bostadsrätter kan, som nämnts ovan, 

avtalet mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen endast sägas upp när 

nyttjanderätten till bostadsrätten har förverkats. En bostadsrättshavare har därmed ett starkare 

besittningsskydd än en hyresgäst.14 

Sammantaget kan sägas att boende i en bostadsrätt innebär en större frihet gällande 

renovering i lägenheten och ett starkare besittningsskydd, men det innebär även en större risk 

och ett större ansvar än att bo i en hyresrätt.  

                                                
13 Hyresgästföreningen, Bo i hyresrätt eller bostadsrätt, publ. på http://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-
kunskap/ombildning/hyresratt-eller-bostadsratt/ (hämtad 2016-04-11) 
14 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 27 
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3. Hur nyttjanderätten till en bostadsrätt blir förverkad 
3.1 Rättigheter och skyldigheter 
Att vara ägare till en bostadsrätt innebär att man har flera rättigheter men också flera 

skyldigheter. Dessa återfinns i 7 kap. BRL och vidare redogörs för de mest centrala 

lagrummen.  

De rättigheter som bostadsrättshavaren har motsvaras näst intill alltid av en skyldighet för 

bostadsrättsföreningen. Inför bostadsrättens upplåtelse är föreningen skyldig att hålla 

lägenheten i fullt brukbart skick och fri från ohyra, se 7 kap. 1 och 5 §§ BRL. Kravet på gott 

skick gäller även hus och mark efter tillträdet, se 7 kap. 4 § BRL. Bostadsrättshavaren har rätt 

att, med föreningsstyrelsens tillstånd, upplåta lägenheten i andra hand, se 7 kap. 10 § BRL. 

Bostadsrättshavaren har också rätt att styra över lägenhetens utseende precis som denne 

behagar, föreningen får endast neka väsentliga ändringar, se 7 kap. 7 § BRL. När grund för 

förverkande föreligger måste föreningen säga upp bostadsrättshavaren inom tre månader för 

att uppsägningen ska anses giltig, se 7 kap. 21 § BRL. För att undvika uppsägning har 

bostadsrättshavaren rätt att vidta rättelse när en förverkandegrund har uppstått, se 7 kap. 20 § 

BRL. Slutligen är föreningen även ansvarig för att upplysa externa panthavare om att 

bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen, om föreningen fått information om 

att bostadsrätten är pantsatt, se 7 kap. 31 § BRL. 

De skyldigheter en bostadsrättshavare har motsvaras näst intill alltid av en rättighet för 

bostadsrättsföreningen. Bostadsrättshavarens primära skyldighet är att betala avgifter till 

föreningen, se 7 kap. 14 § BRL. Ytterligare en viktig skyldighet bostadsrättshavaren har är att 

bevara ordning och skick inom och utanför bostadsrätten och inte utsätta omgivningen för 

störningar, se 7 kap. 9 § BRL. Bostadsrättshavaren ska även hålla lägenheten fri från ohyra 

efter tillträdet, se 7 kap. 5 § BRL. Lägenheten får dessutom endast användas för det avsedda 

ändamålet, se 7 kap. 6 § BRL, och bostadsrättshavaren har inte rätt att göra väsentliga 

ändringar utan tillstånd, se 7 kap. 7 § BRL. Om bostadsrättsföreningen sänder meddelanden 

till bostadsrättshavaren är det bostadsrättshavarens skyldighet att kunna nås på det sätt som 

stadgas i 7 kap. 32 § BRL. Slutligen får bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren 

om nyttjanderätten till bostadsrätten kan anses vara förverkad, se 7 kap. 18 § BRL.  
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3.2 Förverkandegrunder 
I 7 kap. 18 § BRL stadgas under vilka omständigheter som nyttjanderätten till bostadsrätten 

anses vara förverkad. Definitionen av förverkande är “omhändertagande av egendom på 

grund av brottsligt förfarande”.15 Ett förverkande av nyttjanderätten till en bostadsrätt innebär 

således att bostadsrättshavaren inte har rätt att fortsätta nyttja bostadsrätten om denne brutit 

mot någon av de förverkandegrunder som finns. Förverkande av nyttjanderätten till en 

bostadsrätt innebär därmed att bostadsrätten sägs upp med omedelbar verkan, undantaget 7 

kap. 24 § BRL, och bostadsrättshavaren måste flytta. Den grundläggande utgångspunkten för 

att nyttjanderätten till en bostadsrätt ska anses vara förverkad är att bostadsrättshavaren 

misskött sig i något avseende. Viktigt att poängtera är att ett förverkande är en extrem åtgärd 

och att det därför endast sker om bostadsrättshavaren har gjort sig skyldig till särskilt 

allvarliga kontraktsbrott.16 Det finns dessutom flera begränsningar gällande möjligheterna till 

förverkande, bland annat har bostadsrättshavaren möjlighet att vidta rättelse, enligt 7 kap. 20 

§ BRL. Detta är en direkt effekt av det besittningsskydd som bostadsrättshavaren besitter.17 

De förverkandegrunder som räknas upp i 7 kap. 18 § BRL är följande: 

• att bostadsrättshavaren inte betalar de avgifter som är fastställda (punkt 1-1a), 

• att bostadsrättshavaren upplåter bostadsrätten i andra hand utan tillåtelse (punkt 2), 

• att bostadsrättshavaren genom vårdslöshet orsakar ohyra i bostadsrätten (punkt 4), 

• att bostadsrättshavaren vanvårdar bostadsrätten eller orsakar störningar (punkt 5), 

• att bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när det ska göras (punkt 6), 

• att bostadsrättshavaren inte fullgör skyldigheter som är av synnerlig vikt (punkt 7) och 

• att bostadsrättshavaren använder bostadsrätten för brottslig näringsverksamhet (punkt 

8). 

Är något av dessa villkor uppfyllda, och ingen av begränsningarna i 7 kap. 19-20 §§ BRL är 

aktuella, finns det en grund för förverkande. De nämnda begränsningarna stadgar bland annat 

att ett rekvisit inte ska anses uppfyllt om det endast är av ringa betydelse och att 

bostadsrättshavaren har möjlighet att undvika förverkande genom att vidta rättelse. 

Ytterligare begränsningar finns i 21-23 §§ BRL. Bland annat kan inte bostadsrättsföreningen 

                                                
15 Nationalencyklopedin, Förverkande, publ. på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förverkande (hämtad 2016-04-08) 
16 Minilex, Förverkande av bostadsrätt, publ. på http://www.minilex.se/a/förverkande-av-bostadsrätt (hämtad 2016-04-08) 
17 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 261 
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säga upp bostadsrättshavaren om föreningen inte har gjort det inom tre månader från att 

föreningen fick kännedom om förverkandegrunden. Gäller förverkandegrunden 

andrahandsuthyrning eller brottslig verksamhet är tidsfristen två månader.18 Viktigt att 

poängtera är dock att bostadsrättsföreningen inte måste ta till förverkande som åtgärd när 

något av ovanstående rekvisit är uppfyllt, utan endast att föreningen har rätt att göra det. Vill 

föreningen inte använda sig av förverkande finns det i de flesta fall andra åtgärder att vidta. 

Exempelvis kan det bli aktuellt med indrivning vid försening av avgiftsbetalning.19 

                                                
18 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 170 
19 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 260 
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4. Tvångsförsäljning 
4.1 Från förverkande till tvångsförsäljning 
För att nyttjanderätten till en bostadsrätt ska anses vara förverkad ska, som nämnts i kapitel 3, 

först och främst ett av villkoren i 7 kap. 18 § BRL vara uppfyllt och dessutom ska andra 

paragrafer inte kunna begränsa situationen. Vidare måste bostadsrättsföreningen aktivt säga 

upp bostadsrättshavaren, se 7 kap. 21 § BRL. Uppsägningen måste vara skriftlig, se 7 kap. 26 

§ BRL, och måste delges den som sägs upp, se 7 kap. 27 § BRL. Skulle bostadsrättshavaren 

vägra flytta kan bostadsrättsföreningen vända sig till Kronofogden och ansöka om 

handräckning, se 3 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett annat 

alternativ är att föreningen vänder sig till tingsrätten och lämnar in en ansökan om stämning 

med krav på till exempel avhysning och betalning för förfallna avgifter.20 

Om bostadsrättshavarens nyttjanderätt förverkas ska förhållandet mellan 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren avvecklas.21 Detta görs genom att 

bostadsrätten tvångsförsäljs, enligt 7 kap. 30 § BRL. Vid en tvångsförsäljning aktualiseras 

reglerna i 8 kap. BRL. Bostadsrättsföreningen har rätt att, dels få betalt för de fordringar som 

härrör bostadsrätten, dels få ersättning för vissa kostnader som har ett direkt samband med 

innehavet av bostadsrätten. Betalningen för fordringar och ersättningen för kostnaderna ska 

täckas upp av köpeskillingen som erhålls ur tvångsförsäljningen.22 Först när bostadsrätten är 

såld anses medlemmen ha utträtt ur föreningen, i enlighet med 2 kap. 11 § BRL. 

Viktigt att påpeka är att det finns en möjlighet att undvika tvångsförsäljning och istället 

använda sig av en alternativ försäljningsmetod, dock kräver det att bostadsrättshavaren, 

bostadsrättsföreningen och kända borgenärer kommer överens om detta. Säljs bostadsrätten 

exempelvis via en mäklare är chansen större att få ett högre pris för den än om den säljs via 

Kronofogden. Tvångsförsäljning används när parterna inte kan komma överens om 

försäljningen.23 

4.2 Jämförelse med exekutiv försäljning 
Tvångsförsäljning och exekutiv försäljning, om än snarlika i sin form, ska inte förväxlas. 

Exekutiv försäljning är en “försäljning av (vanligen utmätt) egendom genom 

                                                
20 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 267 
21 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 267 
22 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt, publ. på https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html (hämtad 2016-
04-12) 
23 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar –juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 180 
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Kronofogdemyndighetens försorg för att ge fordringsägare betalt”.24 När en borgenär vill ha 

betalt kan denne vända sig till Kronofogden för att få hjälp med det. Kronofogden utreder 

möjligheten om gäldenären kan betala skulden, det vill säga undersöker vilka tillgångar och 

andra skulder gäldenären har. Skulle det finnas tillgångar med ekonomiskt värde utmäter 

Kronofogden de tillgångarna och dessa säljs sedan, antingen via auktion eller via anbud. 

Denna försäljning är en så kallad exekutiv försäljning.25 

Att en förverkad bostadsrätt tvångsförsäljs istället för att säljas på exekutiv auktion är ett 

medvetet val. Meningen med en försäljning av en förverkad bostadsrätt är dels att föreningen 

ska få sina fordringar betalda, men också, som tidigare nämnts, att rättsförhållandet mellan 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren ska avvecklas. En exekutiv auktions syfte är 

endast att få fordringarna betalda. Det innebär att om en bostadsrätt skulle säljas genom en 

exekutiv auktion skulle försäljningen avbrytas om fordringarna betalades av den tidigare 

bostadsrättshavaren. Detta skulle således innebära en möjlighet för den tidigare 

bostadsrättshavaren att få behålla bostadsrätten. Vid ett förverkande, när meningen är att 

rättsförhållandet ska avvecklas, ska detta inte vara en möjlighet. Därför ska tvångsförsäljning 

enligt BRL, och inte exekutiv försäljning, användas vid förfarandet.26 Viktigt att 

uppmärksamma är dock att en bostadsrätt kan säljas på exekutiv auktion. Det är trots allt 

olika syften med de olika försäljningsmetoderna, och den metod som ska användas är den 

som stämmer överens med det syfte man har med försäljningen. En tvångsförsäljning har 

dock företräde framför en exekutiv försäljning, så länge den exekutiva försäljningen inte har 

kungjorts, 8 kap. 8 § BRL, på det sätt som regleras i 9 kap. 2 § UB. 

4.3 Förloppet under en tvångsförsäljning 
När en tvångsförsäljning sker följs, precis som vid en exekutiv försäljning, reglerna i UB 

enligt 8 kap. 2 § BRL. De kapitel som är väsentliga i UB är främst kapitel 8-9, 13-14 och 17-

18.27 Det är endast den berörda bostadsrättsföreningen som kan ansöka om tvångsförsäljning. 

En ansökan, som ska göras hos Kronofogden enligt 8 kap. 3 § BRL, ska innehålla: kopior av 

bostadsrättsföreningens stadgar, registreringsbevis, senaste årsredovisningen, utdrag ur 

lägenhetsförteckning, bevis om uppsägning av bostadsrättshavaren, uppgifter om eventuell 

panthavare, övriga handlingar av betydelse för bostadsrättsinnehavet och kopia av registrerad 

                                                
24 Nationalencyklopedin, Exekutiv försäljning, publ. på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exekutiv-försäljning (hämtad 2016-
04-12) 
25 Kronofogden, Fördjupad information om försäljning, publ. på https://www.kronofogden.se/Fordjupadinformationomforsaljning.html 
(hämtad 2016-04-12) 
26 Flodin, Jonny & Victorin, Anders, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt, 4. uppl., iUSTUS, 2016, s. 267 
27 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt – förfarande och formkrav, publ. på 
https://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008902/1371144355470/13_09_VER_PM.pdf (hämtad 2016-04-13) 
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bouppteckning om bostadsrättsinnehavaren är ett dödsbo.28 Det finns inget krav på att 

ansökan behöver ha föregåtts av en exekutionstitel29, det vill säga till exempel en domstols 

dom eller en skiljedom.30 Kronofogden prövar endast frågan om tvångsförsäljning och prövar 

aldrig enbart en fråga om förverkandegrund. Bostadsrättshavaren ska redan blivit uppsagd när 

ansökan till Kronofogden om tvångsförsäljning sker. Kronofogden gör en helhetsbedömning 

av förverkandegrunden, andra omständigheter och eventuella invändningar. Det är vidare 

endast skriftliga bevis som vägs in i Kronofogdens prövning.31 

Processen från ansökan om tvångsförsäljning till genomförd försäljning har flera steg. Först 

lämnas den ansökan, i för vilken ovan redogjorts, in. Efter detta är det Kronofogdens uppgift 

att underrätta bostadsrättshavaren om att en ansökan är inlämnad och att en utredning om 

eventuell tvångsförsäljning av bostadsrätten ska göras. När utredningen är gjord beslutar 

Kronofogden om ansökan ska medges eller avslås, se 8 kap. 4 § BRL, och meddelar båda 

parter skriftligen om beslutet. Under utredningen ska bostadsrättshavaren få tillfälle att yttra 

sig. Har bostadsrättshavaren inga invändningar i saken kommer ansökan att medges, men i 

det fall bostadsrättshavaren har invändningar mot att ansökan medges är det möjligt att 

Kronofogden avslår ansökan. Avslås ansökan slutar processen där. Skulle ansökan däremot 

medges ska bostadsrätten göras redo för försäljning genom att bland annat värderas och 

beskrivas för eventuella spekulanter. Datum för annonsering och försäljning bestäms och när 

det senare datumet inträffar säljs bostadsrätten, vanligtvis på auktion.32 Praxis, som tas upp i 

kapitel 7, har fastställt att Kronofogden endast vid klara och otvistiga fall ska medge en 

ansökan om tvångsförsäljning.33 Precis som andra myndighetsbeslut finns möjligheten att 

överklaga Kronofogdens beslut. Regler om överklagande finns i 18 kap. UB.  

4.4 Effekter av en tvångsförsäljning 
Om en tvångsförsäljning sker kommer köpeskillingen i första hand användas till att betala, 

dels de fordringar som bostadsrättsföreningen haft mot bostadsrättshavaren, dels de kostnader 

som har ett direkt samband med innehavet av bostadsrätten som bostadsrättsföreningen haft, 

                                                
28 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt, publ. på https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html (hämtad 2016-
04-12) 
29 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt – förfarande och formkrav, publ. på 
https://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008902/1371144355470/13_09_VER_PM.pdf (hämtad 2016-04-13) 
30 Nationalencyklopedin, Exekutionstitel, publ. på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exekutionstitel (hämtad 2016-04-13) 
31 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt – förfarande och formkrav, publ. på 
https://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008902/1371144355470/13_09_VER_PM.pdf (hämtad 2016-04-13) 
32 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt, publ. på https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html (hämtad 2016-
04-12) 
33 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt –förfarande och formkrav, publ. på 
https://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008902/1371144355470/13_09_VER_PM.pdf (hämtad 2016-04-13) 
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exempelvis värme och vatten.34 När bostadsrättsföreningen har fått sina fordringar betalda 

används den eventuellt överskjutande delen av köpeskillingen till att betala externa 

panthavare, om sådana finns. Skulle det finnas ytterligare överskott efter detta tillfaller det 

bostadsrättshavaren.35 Av 8 kap. 7 § BRL, med hänvisning till 17 kap. 2 § UB, framgår det att 

det är den sökande som ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna i målet, det vill säga 

bostadsrättsföreningen. Föreningen blir därmed, på begäran av Kronofogden, skyldig att 

förskottera förrättningskostnaderna, enligt 17 kap. 5 § 1 st. UB. Däremot framgår det i 8 kap. 

7 § BRL att det är bostadsrättshavaren som slutligen ska svara för förrättningskostnaderna. 

Detta leder till att i det fall förrättningskostnaderna inte kan betalas ur köpeskillingen får 

föreningen vända sig till bostadsrättshavaren för att få betalt för förrättningskostnaden.36 

Rättsförhållandet mellan den förre bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen är nu 

avvecklat och bostadsrättshavaren är inte längre medlem i bostadsrättsföreningen. Istället 

uppstår ett nytt rättsförhållande mellan den nya bostadsrättshavaren och 

bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som avgör om en medlem ska 

antas till föreningen. Styrelsen ska grunda sitt beslut på de villkor för medlemskap som anges 

i stadgarna, se 2 kap. 1 § BRL. Så länge den som förvärvat bostadsrätten via 

tvångsförsäljning uppfyller kraven för medlemskap blir denne en ny medlem i föreningen, 

enligt 2 kap. 3 § BRL. I det fall ersättning för bostadsrätten inte beräknats enligt föreningens 

stadgar är detta inte ett hinder för medlemskap, se 2 kap. 7 § BRL. 

Om tvångsförsäljningen misslyckas och bostadsrätten inte blir såld efter tre försök övergår 

den till bostadsrättföreningen utan lösen och fri från panträtt. Skulle det inte komma in några 

anbud under det andra försäljningsförsöket, och det kan antas att det heller inte kommer göra 

det under ett tredje försök, så övergår bostadsrätten till bostadsrättsföreningen redan efter det 

andra försäljningsförsöket, även då utan lösen och fri från panträtt, se 8 kap. 6 § BRL. Om 

detta sker förfogar bostadsrättsföreningen över bostadsrätten och får sälja den till en ny 

bostadsrättshavare. Den tidigare bostadsrättshavaren har ingen möjlighet att förfoga över 

bostadsrätten och givetvis inte heller någon rätt att kräva tillbaka lämnad insats från 

föreningen.37 

                                                
34 Kronofogden, Tvångsförsäljning av bostadsrätt, publ. på https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html (hämtad 2016-
04-12) 
35 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar –juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 180 
36 Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen –en kommentar, 5. uppl., Nortstedts Juridik, 2014, s. 300 
37 Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen –en kommentar, 5. uppl., Nortstedts Juridik, 2014, s. 300 
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5. Pantsatta bostadsrätter 
5.1 Allmän information om pantsättning av bostadsrätter 
Pantsättning av bostadsrätt föreligger när någon tar lån med sin bostadsrätt som säkerhet för 

lånet och sker genom kontrakt mellan bostadsrättshavaren och långivaren. Pantsättningen 

innebär att panthavaren har rätt till betalning ur bostadsrätten före andra eventuella 

fordringsägare utan panträtt vid potentiell tvångsförsäljning eller utmätning. De som har 

panträtt är långivare som bostadsrättshavaren pantsätter sin bostadsrätt till, dock har 

bostadsrättsföreningen primär panträtt för sina fordringar.38 

Pantsättningen bör vara skriftlig och blir giltig mot andra fordringsägare när den externa 

panthavaren underrättar bostadsrättsföreningen om att bostadsrätten har pantsatts. 

Bostadsrättsföreningen ska omedelbart, när föreningen får denna information, göra en 

anteckning om detta i lägenhetsförteckningen. Är den som vill pantsätta sin bostadsrätt gift 

eller äger denne en bostadsrätt gemensamt med någon får denne inte pantsätta bostadsrätten 

utan den andres godkännande.39 

I det fall pantsättaren inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen har den 

externa panthavaren rätt att begära utmätning hos Kronofogden, efter det att utmätning har 

fastställts enligt 4 kap. 1 § UB. Detta förfarande innebär att bostadsrätten säljs av 

Kronofogden genom en exekutiv försäljning. Om den som har pantsatt sin bostadsrätt inte 

betalar sin månadsavgift till bostadsrättsföreningen är föreningen skyldig att, utan 

fördröjning, underrätta den externa panthavaren om detta, om skulden överstiger en 

månadsavgift och om bostadsrättshavaren dröjer med betalningen i mer än två veckor från 

förfallodagen, enligt 7 kap. 31 § BRL. Om föreningen försummar denna skyldighet har 

föreningen inte i alla lägen företräde till betalning framför den externa panthavaren.40 

                                                
38 HSB, Pantsättning av bostadsrätt, publ. på https://www.hsb.se/dalarna/brf/bergsmannen/saljakopahyra-ut/pantsattning-av-bostadsratt/ 
(hämtad 2016-04-11) 
39 HSB, Pantsättning av bostadsrätt, publ. på https://www.hsb.se/dalarna/brf/bergsmannen/saljakopahyra-ut/pantsattning-av-bostadsratt/ 
(hämtad 2016-04-11) 
40 HSB, Pantsättning av bostadsrätt, publ. på https://www.hsb.se/dalarna/brf/bergsmannen/saljakopahyra-ut/pantsattning-av-bostadsratt/ 
(hämtad 2016-04-11) 
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5.2 Tvångsförsäljning av pantsatta bostadsrätter 
I det fall den externa panthavaren inte begärt utmätning av bostadsrätten, men 

bostadsrättsföreningen har ansökt om tvångsförsäljning hos Kronofogden, kan det leda till att 

den externa panthavaren förlorar sin panträtt. Tvångsförsäljning söks, som nämnts i kapitel 2, 

av bostadsrättsföreningen hos Kronofogden och har förtur före en exekutiv försäljning. 

Finner Kronofogden att förutsättningarna för tvångsförsäljning är uppfyllda ska 

tvångsförsäljning genomföras, enligt 8 kap. 4 § BRL. 

Som vi nämnt i kapitel 4 övergår bostadsrätten till bostadsrättsföreningen utan lösen och fri 

från panträtt i det fall Kronofogden inte lyckas att sälja bostadsrätten på tre eller två 

försäljningsförsök, enligt 8 kap. 6 § BRL. Det är således Kronofogden som avgör huruvida 

ytterligare försäljningsförsök ska göras eller om bostadsrätten ska övergå till 

bostadsrättsföreningen. I det fall någon är missnöjd med Kronofogdens beslut att inte göra 

ytterligare försäljningsförsök kan beslutet överklagas.41 En extern panthavare måste för sin 

egen skull vara uppmärksam på att panträtten går förlorad i den ovan beskrivna situationen. 

Däremot kvarstår den fordran som varit förenad med panträtten och de externa panthavarna 

är således fortfarande borgenärer med rätten att kräva tillbaka skulden pantsättaren har.42  

I det fall bostadsrätten säljs via tvångsförsäljning är panthavare skyldiga att ta emot betalning 

ur köpeskillingen, även om det sker i förtid, enligt 8 kap. 11 § UB. Därför ska bostadsrätten 

utropas utan förbehåll om deras eventuella panter. Detta leder till att även i det fall en extern 

panthavare inte kan få full betalning från köpeskillingen för bostadsrätten, måste de ta emot 

den betalning de får.43 

                                                
41 Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen –en kommentar, 5. uppl., Nortstedts Juridik, 2014, s. 299 
42 Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen –en kommentar, 5. uppl., Nortstedts Juridik, 2014, s. 300 
43 Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen –en kommentar, 5. uppl., Nortstedts Juridik, 2014, s. 297 
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6. Tvångsförsäljning ur ett samhällsperspektiv 
6.1 Samhällsfakta om tvångsförsäljning 
Tvångsförsäljning är en extrem åtgärd som bara kommer till stånd i det fall 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren inte lyckas komma överens med varandra om 

att sälja bostadsrätten på annat sätt för att få mer pengar för den, såsom genom mäklare. 

Därför är tvångsförsäljning inte särskilt vanligt om man ser på det i förhållande till antalet 

nyttjanderätter till bostadsrätter som blir förverkade varje år. Det är således många fler 

bostadsrätter som säljs på andra sätt än genom tvångsförsäljning.44 

6.2 Rättssäkerhet kring tvångsförsäljning 
6.2.1 Rättsordning 

Rättsordning är synonymt med rättssystem och är ett system av regler. Dessa regler står i 

sammanhang med varandra och är samordnade inbördes. Rättsordningen är emellertid ett 

dynamiskt system, det är ett system som befinner sig i ständig förändring. Rättssystemet idag 

är inte detsamma som det var för exempelvis trettio år sedan och om trettio år kommer 

systemet återigen ha ändrat sig.45 Att den svenska rättsordningen är ett dynamiskt system 

syns när man studerar de svenska grundlagarna, exempelvis framgår det i 1 kap. 5 § 

Regeringsformen (1974:152) (RF) att riksdagen har makten att stifta nya lagar.46 

De egenskaper som förknippas med en god rättsordning kan delas in i formella egenskaper 

och materiella egenskaper. De formella egenskaperna berör på vilket sätt rättsregler 

uppkommer och upprätthålls. Exempelvis är två formella egenskaper att lagstiftaren inte får 

lagstifta i enskilda fall och att domstolarna är bundna vid lagen. Materiella egenskaper berör 

rättsreglernas innehåll. I en god rättsordning överensstämmer medborgarnas rättigheter och 

skyldigheter med moral och rättvisa.47 Att lagstiftaren inte får lagstifta i enskilda fall och att 

domstolarna är bundna till lagen är en maktdelning som är nödvändig för att förhindra 

maktmissbruk enligt Montesquieu. Då den offentliga maktutövningen ska ske med regler 

leder det till att lika fall ska behandlas lika samt att det skapar en förutsebarhet för 

individerna.48 

                                                
44 Bokelund Svensson, Ulf & Lundén, Björn, Bostadsrättsföreningar –juridik, skatt och ekonomi för föreningen, 16. uppl., Björn Lundén 
Information, 2015, s. 180 
45 Hellner, Jan, Rättsteori -en introduktion, 2. uppl., Norstedts Juridik, 1994, s. 10-13 
46 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande, 2. uppl., Studentlitteratur, 2010, s. 15 
47 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande, 2. uppl., Studentlitteratur, 2010, s. 63 
48 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande, 2. uppl., Studentlitteratur, 2010, s. 64-65 
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6.2.2 Rättssäkerhet 

Rättssäkerheten är en central del av en demokrati och existerar då den gällande 

rättsordningen ger individerna skydd mot övergrepp från myndigheter och andra individer. 

För att uppnå detta måste rättsordningen tillämpas förutsägbart och effektivt och alla ska vara 

säkrade sina friheter.49 Rättssäkerhet råder således när ett land har ett system och en 

lagstiftning som innebär att man exempelvis inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning 

och lagstöd. Det är även viktigt för rättssäkerheten att alla medborgare bedöms på ett likartat 

sätt, oberoende av ursprung eller samhällsställning.50 

År 2014 utsågs Sverige till det tredje mest rättssäkra landet i världen i den internationella 

undersökningen som World Justice Projekt gjorde. Bara Danmark och Norge fick bättre 

resultat i undersökningen. I rapporten för 2014 kom Sverige på första plats i en av åtta 

rättssäkerhetsdimensioner, nämligen grundläggande rättigheter. Enligt rapporten är Sveriges 

domstolar och myndigheter bland världens mest öppna och effektiva, dock uttrycker 

rapporten en viss oro för bland annat det dröjsmål som föreligger i domstolsprocesser.51 I 

Sverige är det domstolarna som utgör stommen i det svenska rättsväsendet och de är 

oberoende och självständiga i förhållandet till riksdag, regering och andra myndigheter 

genom den svenska grundlagen. Domstolarna strävar efter att uppnå målet för det svenska 

rättsväsendet, den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.52 

6.3 Intervju med Riksbyggen 
Tvångsförsäljning av bostadsrätter är en ovanlig åtgärd. Få människor, såväl fackmän som 

jurister, är ordentligt insatta i ämnet. Riksbyggen är ett företag som utvecklar bostäder i 

nyproduktion och dessutom är en av Sveriges största fastighetsförvaltare.53 För att få en 

uppfattning om synen på tvångsförsäljning ur ett icke-juridiskt perspektiv, men av någon med 

erfarenhet av och inblick i ämnet, är Riksbyggen en utmärkt källa. 

Efter en intervju med Fredrik Lindström, chef över Riksbyggens Inkassoverksamhet, har 

samhällsbilden av förverkande och tvångsförsäljningar av bostadsrätter klarnat. Antalet 

förverkande som fastställs hos Riksbyggen har legat på runt 100 stycken per år de senaste 

åren. Av dessa bostadsrätter är det cirka hälften som sålts i Kronofogdens regi genom 

                                                
49 Avtal24, Rättssäkerhet, publ. på https://avtal24.se/ordlista/rattssakerhet (hämtad 2016-04-08) 
50 Nationalencyklopedin, Rättssäkerhet, publ. på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet 
(hämtad 2016-04-26) 
51 Advokatsamfundet, Sverige global trea i rättssäkerhet, publ. på https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-
3-2014-Argang-80/Sverige-global-trea-i-rattssakerhet/ (hämtad 2016-04-08) 
52 Sveriges domstolar, Domstolarna, publ. på http://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/domstolarna/ (hämtad 2016-04-08) 
53 Riksbyggen, Riksbyggen -rum för hela livet, publ. på http://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/ (hämtad 2016-04-29) 
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tvångsförsäljning. Av de bostadsrätter som inte blir sålda genom tvångsförsäljning, blir de 

flesta sålda genom frivilliga försäljningar via mäklare. Ett fåtal bostadsrätter, de bostadsrätter 

med låga värden, blir istället avsagda och övergår då till föreningen enligt 4 kap. 11 § BRL. 

Det finns också fall hos Riksbyggen där bostadsrättsföreningen även efter förverkandet 

fastställs beviljar medlemmen uppskov med avhysning. Medlemmen får då bo kvar i 

bostadsrätten med villkoret att det inte ska uppkomma några nya skulder. Föreningen väljer 

således att inte verkställa avhysningen, men ger medlemmen ett villkor som innebär att så 

fort någon ny skuld uppkommer så kommer medlemmens nyttjanderätt att bli förverkad.54 

Antalet förverkanden har legat på en konstant nivå hos Riksbyggen under en lång tid, trots att 

antalet obetalda avgifter har minskat senaste åren. Det som har ändrats är antalet som går till 

Kronofogden och tvångsförsäljs. Om Riksbyggen går lite längre tillbaka i tiden låg den 

siffran på runt 80 %, jämfört med siffran idag som ligger på runt 50 %. Fler 

bostadsrättsföreningar har således börjat gå med på att sälja bostadsrätten på annat sätt än 

genom tvångsförsäljning.55 

Fredrik ser i allmänhet positivt på lagregleringen kring tvångsförsäljning, men anser att det 

finns stora problem gällande Kronofogdens hantering kring försäljningen och de effekter 

lagen ibland kan få. Dessa effekter drabbar många gånger både föreningar och medlemmar. 

Riksbyggen verkar för att de bostadsrättsföreningar de förvaltar ska få ett större tålamod med 

sina respektive medlemmar. Fredrik anser att föreningarna inte ska arbeta för att bli av med 

medlemmar som ständigt betalar sin avgift för sent om det är det enda felet de gör och om det 

inte finns andra problem så som störningar, hot, olovliga andrahandsuthyrningar, etc. Dessa 

betalningsbekymmer anser Fredrik kan vara av ringa betydelse. Istället borde föreningarna 

fokusera på att bli av med de medlemmar som helt slutar att betala sina avgifter. Visserligen 

går det inte att säga detta i samtliga fall då Riksbyggen även förvaltar små 

bostadsrättsföreningar som inte äger så många lägenheter. För dessa föreningar blir sena 

betalningar av större betydelse och kan leda till ekonomiska problem för föreningen. Av den 

anledningen kan bostadsrättsföreningar med färre antal bostadsrätter behöva arbeta mer aktivt 

med sina medlemmar som inte betalar avgifterna i tid.56 

                                                
54 Lindström, Fredrik, Chef Riksbyggens Inkassoverkamhet (mailintervju), 2016-04-29 
55 Lindström, Fredrik, Chef Riksbyggens Inkassoverkamhet (mailintervju), 2016-04-29 
56 Lindström, Fredrik, Chef Riksbyggens Inkassoverkamhet (mailintervju), 2016-04-29 
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6.4 Intervju med Kronofogden 
Den myndighet som har behörighet att fatta beslut om och att utföra en tvångsförsäljning är 

Kronofogden. Samtliga parter, både bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren, har rätt 

att uttala sig under utredningen, men i slutändan är det Kronofogden som avgör om en 

tvångsförsäljning ska ske eller inte.57 I och med att Kronofogden har monopol i det primära 

beslutsfattandet och fenomenet tvångsförsäljning är en extrem åtgärd, öppnar det upp för 

många frågor och funderingar. Vad är det som påverkar beslutet att tvångsförsälja en 

bostadsrätt? När anses en ansökan vara otydlig? Hur ser kronofogden på tvångsförsäljning? 

Efter en intervju med Andreas Bergström, Kronofogde hos Kronofogden, har frågorna 

klargjorts. Andreas berättar att det finns två förutsättningar som måste föreligga för att en 

tvångsförsäljning av en bostadsrätt ska vara aktuell, dels att bostadsrättshavaren ska ha 

förverkat sin nyttjanderätt, dels att bostadsrättshavaren ska ha blivit skild från lägenheten. 

Den vanligaste anledningen till att bostadsrättshavaren anses vara skild från lägenheten är då 

bostadsrättsföreningen har gått via Kronofogden eller domstolen och fått ett utslag eller dom 

på att bostadsrättshavaren ska anses vara skild. I de fall bostadsrättsföreningen själv säger 

upp bostadsrättshavaren till avflyttning måste bostadsrättsföreningen visa att föreningen har 

genomfört förfarandet på rätt sätt för att bostadsrättshavaren ska anses separerad från 

lägenheten. Detta tillvägagångssätt leder till att tidpunkten för separationen blir svårare att 

avgöra och är således inte lika vanlig som ett utslag om tvångsförsäljning från 

Kronofogden.58 

När bostadsrättsföreningen inte kan styrka att bostadsrättshavaren har förverkat sin 

nyttjanderätt, accepterat uppsägningen och avflyttat från lägenheten, ska Kronofogden lämna 

bostadsrättsföreningen ansökan om tvångsförsäljning utan bifall. Ansökan om 

tvångsförsäljning ska således anses som oklar och lämnas utan bifall i det fall det finns något 

hinder på vägen. Det kan exempelvis vara så att det är tvistigt huruvida bostadsrättshavaren 

har accepterat sin uppsägning eller inte. Då förverkandet anses som oklart ska frågan istället 

avgöras i domstol, Kronofogden har således inte behörigheten att lämna utslag i dessa fall.59 

Andreas anser att det är bättre att de inblandande parterna kommer överens och beslutar sig 

om en alternativ försäljning för att kunna få mer för bostadsrätten. Vidare anser Andreas att 

alternativet tvångsförsäljning är ett absolut nödvändigt alternativ eftersom 
                                                
57 Kronofogden, Fördjupad information om tvångsförsäljning, publ. på 
https://www.kronofogden.se/Fordjupadinformationomtvangsforsaljning.html (hämtad 2016-02-10) 
58 Bergström, Andreas, Kronofogde Kronofogden (telefonintervju), 2016-05-02 
59 Bergström, Andreas, Kronofogde Kronofogden (telefonintervju), 2016-05-02 
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bostadsrättsföreningar behöver det alternativet för att kunna bli av med bostadsrättshavare 

som missköter sig och som de inte kan komma överens med. Tvångsförsäljning är således 

bostadsrättsföreningarnas sista alternativ för att föreningen ska kunna bryta rättsförhållandet 

med bostadsrättshavaren som har misskött sig och att bostadsrättshavaren därmed förlorar sin 

nyttjanderätt.60 

Det förekommer att de bostadsrättshavare som har förlorat sin nyttjanderätt till bostadsrätten, 

och lägenheten sålts via tvångsförsäljning, anser att Kronofogden inte sålt lägenheten för 

tillräckligt mycket pengar. De anser således att Kronofogden lurar dem och gör att de förlorar 

pengar. Kronofogden har i vissa fall bra anledningar till att sälja bostadsrätten till lägre pris 

än vad lägenheten kan anses vara värd. Det kan exempelvis vara så att Kronofogden endast 

får in ett skambud i det tredje försäljningsförsöket och därför måste acceptera det för att 

bostadsrätten inte ska gå tillbaka till bostadsrättsföreningen utan lösen och fri från panträtt. 

Kronofogden gör således den bedömningen att det är bättre att bostadsrättshavaren får lite 

pengar från bostadsrätten än att inte få någonting alls och brukar därför nästan alltid acceptera 

skambuden. Däremot har Kronofogden lösa riktlinjer att i första hand sälja bostadsrätten för 

marknadspriset eller högre.61 

Johan Krantz, Controller hos Kronofogden, presenterade statistik på försäljningar av 

bostadsrätter från år 2010 till och med år 2015. Denna presenteras i tabellen nedan. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal bostadsrätter sålda av 

Kronofogden62 

457 344 324 361 356 294 

Antal tvångssålda bostadsrätter av 

Kronofogden63 

294 204 207 207 190 161 

Antal procent av Kronofogdens sålda 

bostadsrätter som tvångsförsäljs 

64 % 59 % 64 % 57 % 53 % 55 % 

Antal sålda bostadsrätter totalt 98 20364 92 62865 94 14166 99 36567 103 61368 - 

                                                
60 Bergström, Andreas, Kronofogde Kronofogden (telefonintervju), 2016-05-02 
61 Bergström, Andreas, Kronofogde Kronofogden (telefonintervju), 2016-05-02 
62 Kronofogden, Försäljning av fastigheter och bostadsrätter hos Kronofogden 2007-2015, publ. på 
http://www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a2b0e7/1454431743251/forsaljning_fastigheter_bostadsratter_2007_2015.pd
f (hämtad 2016-05-02) 
63 Krantz, Johan, Controller Kronofogden (telefonintervju), 2016-05-02 
64 Statistiska centralbyrån, Medelpriset för en bostadsrätt 1,35 miljoner kronor, publ. på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-
Press/Forsaljning-av-bostadsratter-2010-och-2011/ (hämtad 2016-05-02) 
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I ovanstående femårsperiod visas det tydligt att antalet bostadsrätter Kronofogden säljer per 

år har minskat från 2010 till 2015. Detsamma gäller antal bostadsrätter som såldes via 

tvångsförsäljning. I jämförelse med hur många bostadsrätter som säljs per år i Sverige är det 

endast några promille som säljs genom tvångsförsäljning av Kronofogden. 

                                                                                                                                                  
65 Statistiska centralbyrån, Medelpriset för en bostadsrätt 1,35 miljoner kronor, publ. på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-
Press/Forsaljning-av-bostadsratter-2010-och-2011/ (hämtad 2016-05-02) 
66 Statistiska centralbyrån, Medelpriset för en bostadsrätt drygt 1,5 miljoner kronor, publ. på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-
efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-
Press/375241/ (hämtad 2016-05-02) 
67 Statistiska centralbyrån, Medelpriset för en bostadsrätt drygt 1,5 miljoner kronor, publ. på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-
efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-
Press/375241/ (hämtad 2016-05-02) 
68 Statistiska centralbyrån, Antalet sålda bostadsrätter på rekordnivå, publ. på http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-
Press/392177/ (hämtad 2016-05-02) 
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7. Rättsfallsöversikt  
Under åren har det uppstått ett antal tvistemål angående tvångsförsäljning av bostadsrätter 

och några av dessa kommer att sammanfattas här under. 

7.1 HD Ö 2901/98 
I rättsfallet HD Ö 2901/98 framgår det att Kronofogden beslutade att den klagandes, KL, 

bostadsrätt skulle tvångsförsäljas enligt 8 kap. 4 § BRL, efter att Bostadsrättsföreningen 

Kringlan 2 (nedan kallad föreningen) ansökt om tvångsförsäljning hos Kronofogden. KL 

överklagade beslutet genom sin far, EL. KL ansåg sig ha avflyttat godvilligt från den aktuella 

bostadsrätten och ansåg att det förelåg förutsättningar för att sälja lägenheten på annat sätt än 

genom tvångsförsäljning. 

Föreningen anförde att flera kontaktförsök hade tagits med EL såväl före Kronofogdens 

handräckningsutslag som före ingivandet av ansökan om tvångsförsäljning, men att det var 

inte möjligt för parterna att komma överens om en alternativ försäljning av bostadsrätten då 

KL och hans far ställde orimliga och oacceptabla krav och ersättningsanspråk på föreningen. 

Därmed upplevde föreningen att det inte fanns något annat val än att ansöka om 

tvångsförsäljning av bostadsrätten hos Kronofogden. Högsta domstolen (HD) beslutade om 

att föreningens yrkande om tvångsförsäljning av bostadsrätten skulle lämnas utan bifall. 

7.2 NJA 1998 s 400 
I rättsfallet NJA 1998 s 400 uppkom frågan om förutsättningar för tvångsförsäljning av 

bostadsrätt förelåg då bostadsrättshavaren, som sades upp på grund av bristande betalning av 

avgiften, invände och påstod att anledningen till att avgiften inte betalades var på grund av 

hinder och men i nyttjanderätten. HSBs Bostadsrättsförening Rävlanda i Härryda (nedan 

kallad föreningen) ansökte hos Kronofogden den 2 december 1996 om tvångsförsäljning 

enligt 8 kap. BRL av GJ och BHs bostadsrätt. Grunden till ansökan var att GJ och BH hade 

dröjt med att betala årsavgiften utöver två vardagar69 efter förfallodag och detta dröjsmål var 

inte av ringa betydelse. Därför ansåg föreningen att nyttjanderätten till bostadsrätten var 

förverkad enligt 7 kap. 18 § 1 p. BRL. GJ och BH delgavs uppsägningen av nyttjanderätten 

till bostadsrätten den 23 september 1996. I uppsägningen angavs att de kunde få tillbaka 

nyttjanderätten om de betalade avgiften senast tolv vardagar70 efter uppsägningen. 

                                                
69 Idag gäller en tidsfrist på en vecka, 7 kap. 18 § 1 a Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
70  Idag gäller en tidsfrist på tre veckor, 7 kap. 23 § Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
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I yttrande till Kronofogden anförde GJ och BH att det inte förelåg någon grund för 

förverkandet av nyttjanderätten eftersom lägenheten var fukt- och mögelskadad. GJ och BH 

begärde att föreningen skulle sanera lägenheten eftersom felen i fastigheten härrörde från de 

yttre delarna, det vill säga stommen, vilket är föreningens ansvar enligt 7 kap. 4 § BRL. Då 

föreningen vägrade att reparera skadorna tvingades GJ och BH att flytta från lägenheten och 

ansåg därför att de skulle få en nedsättning av årsavgiften som motsvarade hela avgiften, 

enligt 7 kap. 4 § BRL. Efter uppsägningen beviljade föreningens ombud GJ och BH uppskov 

med betalningen till dess bostadsrättens skick utretts. Utredningen var inte slutförd när 

föreningen ansökte om tvångsförsäljning, därför hade föreningen ingen rätt att säga upp dem. 

Föreningen anförde att det inte fanns någon kvittningsgill motfordran eftersom det inte var 

något fel i stommen. Föreningen anförde även att om motparten ville kräva ersättning enligt 7 

kap. 4 § BRL, ålåg det motparten att ansöka om stämning och styrka att den påstådda skadan 

förelåg samt att styrka att föreningen hade varit vållande till denna skada.  

Kronofogden meddelade den 6 februari 1997 följande beslut. Enligt 7 kap. 30 § 1 st. BRL ska 

en bostadsrätt tvångsförsäljas när bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten på grund av 

uppsägningen. Då parterna hade olika meningar ifall det förelåg grunder för förverkande eller 

ej, och då det inte med säkerhet kunde fastställas av Kronofogden att nyttjanderätten till 

bostadsrätten var förverkad, avslog Kronofogden föreningens ansökan om tvångsförsäljning. 

Föreningen överklagade Kronofogdens beslut och fallet togs upp i HD. HD anförde följande. 

Enligt 7 kap. 30 § BRL ska tvångsförsäljning ske då bostadsrättshavaren blivit separerad från 

bostadsrätten på grund av uppsägning. Enligt 8 kap. 4 § BRL ska Kronofogden som första 

instans pröva om förutsättningar för tvångsförsäljning är uppfyllda. I målet var frågan om 

nyttjanderätten till bostadsrätten hade förverkats tvistig och det parterna anförde kunde inte 

lämnas utan avseende, jämför med 3 kap. 21 § UB. Därför kunde det inte anses att föreningen 

hade visat att förutsättningar för tvångsförsäljning förelåg och därför dömde HD att 

förutsättningar för tvångsförsäljning inte förelåg, och avslog föreningens överklagan.  

7.3 NJA 1999 s 610 
I rättsfallet NJA 1999 s 610 uppstod frågan om omfattningen av en bostadsrättsförenings 

legala panträtt avseende fordran på obetalda avgifter efter en utförd tvångsförsäljning enligt 8 

kap. BRL. I rättsfallet framgick det att MP hade en bostadsrätt i HSB:s Bostadsrättsförening 

Topasen (nedan kallad föreningen) i Södertälje. MPs nyttjanderätt till bostadsrätten 

förverkades då han brustit i betalningen av avgifter till föreningen. Föreningen sade upp MP 
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till avflyttning och ansökte om tvångsförsäljning av bostadsrätten hos Kronofogden. MP 

delgavs uppsägningen den 29 mars 1996. Kronofogden beslutade den 16 augusti 1996 att 

försäljning skulle ske. Vid auktion den 20 oktober 1996 bevakade föreningen en fordran 

förenad med legal panträtt om 28 596 kr, bestående av månadsavgifter med ränta, i enlighet 

med 7 kap. 16 a § BRL. På auktionen såldes lägenheten för 42 000 kr. 

I fördelningsbeslutet anförde Kronofogden att bostadsrättshavaren inte var skyldig för 

åligganden för längre tid än till det månadsskifte som inföll närmast efter sex månader, räknat 

från den dag då bostadsrättshavaren blev separerad från lägenheten. Då bostadsrättshavaren 

blev uppsagd den 29 mars 1996 medförde det att han var tvungen att flytta senast den 16 april 

1996, enligt 7 kap. 23 och 24 §§ BRL. Kronofogden ansåg därför att MP skulle anses skild 

från bostadsrätten den 16 april 1996 och föreningen hade således legal panträtt och kunde 

göra anspråk för denne mot MP till och med den 14 oktober 1996. Därmed hade föreningen 

rätt till ett belopp om 22 236 kr inklusive upplupen ränta. Det enda som hade företräde till 

betalning ur köpeskillingen var Kronofogdens förrättningskostnader på 15 000 kr. 

Föreningen överklagade beslutet och fallet togs upp till HD. HD resonerade enligt följande. 

En medlem i en bostadsrättsförening är i enlighet med 7 kap. 14 § BRL skyldig att betala en 

årsavgift till föreningen i det fall föreningen har beslutat att ta ut en sådan avgift. Då det fanns 

grund för att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad hade föreningen rätt att säga upp 

bostadsrättshavaren att genast avflytta, enligt 7 kap. 18 och 24 §§ BRL. I det fall 

nyttjanderätten inte återvanns av bostadsrättshavaren kunde föreningen begära 

tvångsförsäljning enligt 8 kap. BRL. Bostadsrättshavaren var inte skyldig för åligganden, 

såsom att betala månadsavgift, för längre tid än till det månadsskifte som inföll närmast efter 

sex månader, räknat från den dag då bostadsrättshavaren blev separerad från lägenheten, 

enligt 6 kap. 7 § BRL. Enligt 7 kap. 16 a § BRL hade föreningen en legal panträtt för sina 

fordringar på obetald årsavgift inklusive dröjsmålsränta.  

Rättsfrågan i målet var från och med vilken dag den i 6 kap. 7 § BRL nämnda 

sexmånadersperiod skulle räknas, det vill säga från när bostadsrättshavaren skulle anses vara 

“skild från lägenheten”. Om föreningen sagt upp bostadsrättshavaren med stöd av den första 

punkten i 7 kap. 18 § BRL, på grund av att årsavgiften inte hade betalats i tid, ägde 

bostadsrättshavaren rätten att få tillbaka nyttjanderätten i det fall han betalade avgiften senast 

tolv vardagar71 efter uppsägningen, enligt 7 kap. 23 § 1 st. BRL. Detta ledde till att 

                                                
71  Idag gäller en tidsfrist på tre veckor, 7 kap. 23 § Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
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bostadsrättshavaren inte kunde anses vara skild från bostadsrätten under den tiden han hade 

denna rätt till återvinning, oavsett om han bodde kvar i lägenheten eller inte. Däremot skulle 

bostadsrättshavaren även anses skild från bostadsrätten om han senare hade accepterat 

uppsägningen och flyttat från bostadsrätten. Rådde det oklarheter huruvida 

bostadsrättshavaren hade accepterat uppsägningen eller var parterna oense om huruvida 

nyttjanderätten var förverkad, var det föreningens beslut ifall föreningen skulle vidta åtgärder 

för att få nyttjanderättsförverkandefrågan prövad. I det fall föreningen hade väckt talan vid 

domstol och domstolen hade beslutat om avhysning eller om nyttjanderätten hade förklaras 

förverkad, skulle bostadsrättshavaren ansetts vara skild från bostadsrätten den dagen 

avgörandet hade vunnit laga kraft. MP blev uppsagd till avflyttning den 29 mars 1996 och var 

tvungen, enligt 7 kap. 24 § jämförd med 23 §, att flytta när tolv vardagar72 förflutit. I målet 

framgick det inte att MP flyttade ut från bostadsrätten efter den tidpunkten och det framgick 

inte heller att MP hade accepterat uppsägningen senare och därmed flyttat. Det framgick inte 

heller att frågan om nyttjanderättens förverkande skulle ha prövats rättsligt innan 

Kronofogden beslutade om tvångsförsäljning. Dessa omständigheter ledde till att MP ansågs 

ha blivit skild från lägenheten då beslutet om tvångsförsäljning togs av Kronofogden. 

Föreningens krav avsåg månadsavgifter och ränta för tiden till och med 30 november 1996 

och eftersom detta rymdes inom tidsramen i 6 kap. 7 § BRL, hade således föreningen legal 

panträtt för sin ovan nämnda fordran. Föreningens överklagan skulle därmed bifallas. 

7.4 RH 2010:70 
En bostadsrättsförening ansökte hos Kronofogden om tvångsförsäljning av MJs bostadsrätt. 

Föreningen anförde att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad på grund av att MJ inte 

hade betalat vissa angivna avgifter och sade därför upp MJ till avflyttning. Kronofogden 

förelade MJ att senast ett visst angivet datum yttra sig över föreningens ansökan om 

tvångsförsäljning. Föreläggandet skickades per brev till MJs folkbokföringsadress, som inte 

var densamma som MJs bostadsrättsadress. MJ hörde inte av sig till Kronofogden och brevet 

kom inte i retur, då biföll Kronofogden föreningens ansökan i ett beslut den 7 augusti 2009. 

MJ överklagade Kronofogdens beslut om tvångsförsäljning och yrkade att beslutet skulle 

hävas. Rättsfallet gick till hovrätten. I hovrätten anförde MJ att anledningen till att han inte 

betalat de aktuella avgifterna var att han hade förstått det som om att dessa redan var betalda 

av den tidigare bostadsrättshavaren. När månadsavierna skickades från föreningen arbetade 

MJ utomlands och dessa avier kom till hans gamla adress. Därför hade han inte möjligheten 
                                                
72  Idag gäller en tidsfrist på tre veckor, 7 kap. 23 § Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
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att ta del av de handlingar som tillsänts honom förrän det var för sent. Han insåg att han hade 

begått ett misstag, men avgifterna betalades tillslut. MJ ville få möjlighet att slutföra en 

påbörjad renovering av bostadsrätten för att sedan sälja den till marknadsvärde, vilket var, 

enligt honom och externa panthavare, högre än den värdering som Kronofogden hade gjort.   

Föreningen bestred MJs överklagan och anförde att avierna och inkassokraven hade sänts till 

bostadsrättsadressen. Eftersom betalning inte skedde, delgav föreningen MJ en uppsägning 

genom att lämna beskedet i postlådan och via rekommenderad försändelse. Eftersom 

avgifterna inte betalades inom återvinningstiden ansökte föreningen om tvångsförsäljning. 

Hovrätten anförde följande skäl för sitt beslut. “Det är en grundläggande princip att den 

enskilde ska delges en ansökan som rör hans civila rättigheter. Den enskilde ska nämligen på 

ett betryggande sätt ha lämnats möjlighet att ta till vara sina rättigheter.” I föreliggande fall 

förutsätter det att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad för att det skulle kunna 

beslutas om att tvångsförsäljning skulle ske och en prövning av dessa frågor skulle göras i 

samband med ärendet om tvångsförsäljning hos Kronofogden. Eftersom Kronofogdens 

föreläggande om yttrande skulle delges till MJ och eftersom det inte kunde anses ha skett i 

det här fallet, styrkt av att MJ inte hade yttrat sig om ärendet hos Kronofogden, skulle 

beslutet om tvångsförsäljning därför, med analog tillämpning av 50 kap. 26 § 1 st. 

rättegångsbalken jämförd med 59 kap. 1 § 1 st. 2 p. samma balk, undanröjas. 

7.5 HovR ÖÄ 2177-11 
Kronofogden beslutade om tvångsförsäljning, efter ansökan från HSB Brf Eriksfält i Malmö 

(nedan kallad föreningen), av MBs bostadsrätt den 27 januari 2011 och beslutet om 

tvångsförsäljning verkställdes den 23 mars 2011. MB överklagade besluten och yrkade att 

besluten skulle upphävas samt “att äganderätten till bostadsrätten ska återgå till honom”. 

Rättsfallet gick till hovrätten. MB anförde att han inte bestrider att han vid flera tillfällen var 

sen med betalningen av avgiften, men att han dock sedan september 2010 har erlagt avgiften 

till föreningen i tid varje månad och har därmed visat att han nu har betalningsförmåga. MB 

hade inte heller några nuvarande skulder till föreningen. MB ansåg att han hade återvunnit 

nyttjanderätten till bostadsrätten genom att betala avgiften för september 2010 inom 

återvinningsfristen samt gett in underlag som stärkte detta. MB ansåg även att bostadsrätten 

såldes för 200 000 kr mindre än vad den borde ha sålts för. 

Föreningen bestred MBs överklagan och anförde att nyttjanderätten till bostadsrätten 

förverkades utan rätt till återvinning eftersom det rörde sig om upprepade 
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betalningsförseningar. Föreningen meddelade att MB hade betalat avgiften för sent vid ett 

flertal tillfällen under år 2009 och år 2010 och att han under dessa år fått minst sex stycken 

inkassokrav på grund av de obetalda avgifterna. Under denna tid sade föreningen upp MB två 

gånger, men MB erlade betalningen inom återvinningsfristen. Till sist, då ännu en 

månadsavgift var sen, sade föreningen upp MB utan möjligheten att återvinna nyttjanderätten 

till bostadsrätten. Därför ansåg föreningen att det saknade betydelse att MB efter den senaste 

uppsägningen betalade avgiften i tid, på grund av att förseningarna var så omfattade att 7 kap. 

23 § 3 st. BRL var tillämplig. Därmed skulle bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. BRL. 

Hovrätten anförde följande skäl för sitt domslut. Föreningen hade sagt upp MB till 

avflyttning och gjort gällande att MB förverkat sin nyttjanderätt utan rätt till återvinning till 

följd av att MB vid upprepade tillfällen betalat avgiften till föreningen för sent. MB motsatte 

sig inte detta. Hovrätten konstaterade att en medlem i en bostadsrättsförening är skyldig att 

betala en årsavgift till föreningen om föreningen beslutat om en sådan avgift, enligt 7 kap. 14 

§ BRL. Nyttjanderätten till en bostadsrätt kan förverkas bland annat i det fall 

bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften med mer än en vecka efter förfallodag, 

enligt 7 kap. 18 § p. 1 a BRL. För ett beslut om tvångsförsäljning krävs det att 

förverkandefrågan är otvistig eller att den framstår som klar, jämför med NJA 1998 s 400. I 

annat fall ska föreningens ansökan avslås. En förutsättning för tvångsförsäljning är att 

bostadsrättshavaren har blivit separerad från bostadsrätten på grund av den uppsägning som 

uppstått av ett förverkande. I detta rättsfall var frågan om nyttjanderätten till bostadsrätten 

hade förverkats, tvistig och föreningen behövde därför styrka sitt påstående om att 

nyttjanderätten hade förverkats. MB hade visserligen accepterat föreningens påståenden 

angående att han hade betalat avgiften för sent, men det framgick inte att MB hade accepterat 

uppsägningen, genom att till exempel flytta från bostadsrätten. Tvärtom framgick det att han, 

på olika sätt, hade argumenterat för motsatsen, jämför med NJA 1999 s 610. Kronofogdens 

beslut om tvångsförsäljning hade inte vunnit laga kraft, varför MB inte kunde anses separerad 

från bostadsrätten på grund av det nu nämnda. En prövning skulle ske av såväl frågan om de 

betalningsförseningar MB som gjort sig skyldig till innebar att MB hade mist sin rätt till 

återvinning samt frågan huruvida betalningsförseningarna varit godtagbara. Hovrätten ansåg 

att frågan om förverkandet inte ansågs vara klar och att MB inte kunde anses vara skild från 

bostadsrätten. Detta ledde till att förutsättningar för tvångsförsäljning inte förelåg. 

Föreningens ansökan om tvångsförsäljning avslogs och Kronofogdens beslut den 23 mars 

2011 om försäljning av bostadsrätten upphävdes. 
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8. Analys 
8.1 Förverkandegrunderna och deras rimlighet 
En bostadsrättshavare får nyttjanderätten till en specifik lägenhet när denne köper en andel i 

bostadsrättsföreningen. Även fast bostadsrättshavaren inte äger bostadsrätten direkt, äger 

personen rätten till att nyttja bostadsrätten och det ska därför krävas mycket för att denna rätt 

ska förloras. Förverkandegrundernas höga krav syftar till att ge bostadsrättshavaren ett starkt 

skydd mot att förlora nyttjanderätten och är enligt vårt tycke både tydliga och omfattande. 

Även de undantag från förverkande vilka stadgas i 7 kap. 19 § BRL och 7 kap. 20 § BRL, att 

ringa överträdelse inte ska utgöra någon förverkandegrund och att bostadsrättshavaren ska få 

möjlighet till rättelse, känns rimliga och logiska. Vid ingående av medlemskap i en 

bostadsrättsförening skapas ett rättsförhållande mellan bostadsrättshavaren och 

bostadsrättsföreningen, och för att detta ska fortgå på det smidigaste sättet är tydliga riktlinjer 

och möjlighet till diskussion av stor vikt. Genom att fastställa tydliga förverkandegrunder i 7 

kap. 18 § BRL och ge möjlighet till diskussion i 7 kap. 19-20 §§ BRL ges en god 

utgångspunkt. Att dessutom fastställa tydliga rättigheter och skyldigheter för både 

bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen, som görs i kap. 7 BRL, öppnar upp för en 

bättre relation än om detta uteblir. Varje part vet vad man ska ansvara för och vad man kan 

förvänta sig av den andra. Detta bör leda till ett så friktionsfritt rättsförhållande som möjligt. 

Vi anser dock att de omfattande inskränkningar vilka följer i paragraferna efter 7 kap. 18 § 

BRL kan ifrågasättas. Till stor del är dessa rimliga, som exempelvis 7 kap. 19-20 §§ BRL 

vilka nämndes tidigare, men alla dessa inskränkningar som är till bostadsrättshavarens fördel 

öppnar upp för frågan om inte skyddet mot att förlora nyttjanderätten till en bostadsrätt i vissa 

fall kan uppfattas som för starkt. Att ge bostadsrättshavaren en möjlighet till rättelse anser vi 

är en självklarhet, lika så att bostadsrättsföreningen endast ska ha en viss tid på sig att säga 

upp bostadsrättshavaren på grund av en viss anledning. Däremot anser vi att nyttjanderätten 

till en bostadsrätt inte ska bestå om bostadsrättshavaren flertalet gånger uppfyller villkoren 

för en förverkandegrund, och vi anser även att bostadsrättshavaren inte heller ska ha 

möjligheten att återvinna lägenheten efter att en uppsägning har gjorts fler gånger än vad som 

kan anses vara skäligt. Givetvis måste bostadsrättsföreningen se till det enskilda fallet i denna 

bedömning, men i de flesta fall kan med all trolighet endast en uppsägning ses som skälig. 

Detta är ett rättsförhållande mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren, där 

bostadsrättshavaren har accepterat de krav och villkor som ställs. Upprätthålls inte dessa bör 

rättsförhållandet avvecklas. Praxis har dock flertalet gånger fastställt att möjligheter till 



 

 35 

återvinning av nyttjanderätten och förmildrande omständigheter till bostadsrättshavarens 

fördel ges. 

8.2 Diskussion om 7 kap. 30 § BRL 
Som vi har nämnt i kapitel 4 kan bostadsrättsföreningen, bostadsrättshavaren och kända 

borgenärer komma överens om att sälja bostadsrätten på annat sätt än genom 

tvångsförsäljning när nyttjanderätten till bostadsrätten har blivit förverkad. Denna 

lagreglering leder till flera problem och dilemman vilka vi kommer att beröra här nedan. 

Eftersom det är bostadsrättsföreningen som har legal panträtt, samt att det är den som vill lösa 

upp rättsförhållandet så snabbt som möjligt, kan detta leda till att bostadsrättsföreningen vill 

sälja bostadsrätten via tvångsförsäljning för att undvika diskussioner med 

bostadsrättshavaren. Detta leder till att bostadsrättsföreningen har övertaget genom denna 

lagreglering och föreningen behöver inte ha någon särskild anledning till sitt beslut att inte 

sälja bostadsrätten på annat sätt än genom tvångsförsäljning. I det fall bostadsrättsföreningen 

inte går med på ett annat försäljningssätt kan det leda till att de andra kända borgenärerna och 

bostadsrättshavaren blir ekonomiskt drabbade om bostadsrätten säljs för lägre pris än vad den 

hade gjort via exempelvis en mäklare. Även om bostadsrättsföreningen går med på att sälja 

bostadsrätten via en mäklare kan det vara så att bostadsrättshavaren “blir överkörd” på grund 

av att bostadsrättsföreningen väljer mäklare och kräver att mäklaren ska göra en snabb affär 

som kan leda till att bostadsrätten säljs till underpris. 

Ännu en aspekt som denna lagreglering ger är att principerna om förutsebarhet och 

likabehandling inte kan uppfyllas. Bostadsrättshavaren kan inte förutse om bostadsrätten, 

efter att nyttjanderätten har blivit förverkad, kommer att säljas via tvångsförsäljning eller om 

parterna kommer att komma överens om annan försäljningsmetod. Det är även så att två helt 

identiska fall, i samma bostadsrättsförening, kan behandlas helt olika beroende på 

föreningens subjektiva bedömning av situationen. Dessa principer, vilka är viktiga för 

rättsordningen och rättssäkerheten, blir ineffektiva genom denna lagreglering. 

Vi anser därför att denna lagreglering gör omständigheterna kring tvångsförsäljning 

rättsosäkra. Den part som har övertaget, som bostadsrättsföreningar har enligt 7 kap. 30 § 

BRL, bör inte få möjligheten att göra subjektiva bedömningar angående hur en individ ska 

behandlas. För att omständigheterna kring tvångsförsäljning ska vara rättssäkra behöver man 

därför avlägsna risken att den enskilda individen blir överkörd på grund av detta. Det borde 
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således vara lagreglerat när bostadsrättsföreningen får vägra att bostadsrätten säljs på annat 

sätt än genom tvångsförsäljning. 7 kap. 30 § BRL bör därför ändras för att bli rättssäker. 

8.3 Panträtt 
I det fall en tvångsförsäljning misslyckas och bostadsrätten går tillbaka till föreningen utan 

lösen och fri från panträtt, leder det till att eventuella panthavare förlorar sin panträtt. 

Panthavarna har fortfarande kvar sina fordringar på bostadsrättshavaren men har således inget 

objekt att kräva betalning ur i det fall pantsättaren inte betalar sina fordringar. Resultatet av 

detta är att panthavarnas fordringar blir svårare att kräva in än om panträtten inte skulle gått 

förlorad. För panthavarnas del är detta något negativt, och därför ställer vi följande frågor; 

varför ska de externa panthavarna behöva förlora sin panträtt när bostadsrättsföreningen får 

en lägenhet helt gratis? Är det verkligen rättvist att endast den ena parten får tillgång till 

lägenheten och den vinst det innebär? Hur ser rättssäkerheten ut kring detta? 

Då denna situation är lagreglerad i 8 kap. 6 § BRL förstår vi att panthavarna är fullt medvetna 

om att detta kan bli en konsekvens och därför medvetet har valt att ta risken att deras panträtt 

kan gå förlorad. Men varför ska de inte dela denna risk med bostadsrättsföreningen? Enligt 

vår mening ska bostadsrättsföreningen inte behöva dela denna risk med de externa 

panthavarna på grund av det nyss nämnda, panthavarna vet om vilken risk de väljer att ta. 

Bostadsrättsföreningen tar även en egen risk vid tvångsförsäljningar om bostadsrätten inte 

blir såld, föreningen riskerar att få tillbaka en bostadsrätt och därmed bli tvungna att betala 

för denna fram till en eventuell försäljning vid ett senare tillfälle. Därför anser vi att det är 

rättvist och rättssäkert att de externa panthavarna får stå den tidigare nämnda risken. 

Lagrummet 8 kap. 6 § BRL visar även på det som framgår i 7 kap. 16 a § BRL, att 

bostadsrättsföreningen har legal panträtt som går före de externa panthavarnas rätt. Därför är 

det logiskt att de externa panthavarna får stå risken för att deras panträtt kan gå förlorad, när 

de ändå inte är första prioritet på att få betalt vid utmätning eller konkurs. 

8.4 När tvångsförsäljning misslyckas 
Att bostadsrätten går tillbaka utan lösen till bostadsrättsföreningen om den inte blir såld via 

tvångsförsäljning leder till att bostadsrättshavaren, som med all säkerhet har tagit lån för att 

köpa bostadsrätten, förlorar en viktig del för att kunna betala tillbaka sitt lån. Visserligen är 

det bostadsrättshavarens eget fel att nyttjanderätten till bostadsrätten har blivit förverkad, men 

att bostadsrätten ska gå över till bostadsrättsföreningen utan lösen är enligt vår mening ett 

starkt nederlag för bostadsrättshavaren. Detta leder till att man måste ställa sig frågan; varför 
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vill ingen köpa bostadsrätten? Enligt vår mening finns det två svar på denna fråga. För det 

första kan det vara så att det inte finns någon efterfrågan på bostadsrätter vid 

försäljningstillfället och att marknadsvärdet därför får anses vara noll kronor. Resultatet att 

bostadsrätten går tillbaka till föreningen utan lösen är därför en logisk följd, eftersom man 

säkerligen inte skulle få in mer pengar från annat håll när marknadsvärdet anses vara noll. 

Det andra svaret är att det eventuellt är så att ingen vill bli medlem i den aktuella 

bostadsrättsföreningen. Det kan vara så att föreningen har ett dåligt rykte och därför inte 

lockar några intressenter att köpa bostadsrätten. I detta fall, då det är på grund av 

bostadsrättsföreningen som ingen vill köpa bostadsrätten, varför ska föreningen då få tillbaka 

bostadsrätten utan lösen och fri från panträtt? Om det är på grund av bostadsrättsföreningen 

som bostadsrätten inte blir såld anser vi att bostadsrätten inte ska gå tillbaka till föreningen på 

det sättet det gör idag. Vi anser vidare att denna lagreglering inte ger det skydd mot individen 

som den borde göra, regleringen borde skydda individen i situationer då det är på grund av 

bostadsrättsföreningens rykte bostadsrätten inte blir såld. 

8.5 Kronofogdens roll vid en tvångsförsäljning 
Kronofogden är, vilket tidigare nämnts i kapitel 6, den myndighet som innehar det primära 

beslutsfattandet gällande tvångsförsäljning av bostadsrätter. Eftersom det är Kronofogden 

som ensam myndighet som beslutar om de ska acceptera ett skambud eller om de ska försöka 

sälja bostadsrätten på nytt, uppstår frågan hur mycket de egentligen anstränger sig vid 

försäljningen. Det framgår i rättsfallet HovR ÖÄ 2177-11 att bostadsrättshavaren ansåg att 

Kronofogden hade sålt hans lägenhet genom tvångsförsäljning för 200 000 kr mindre än vad 

den var värd. Hur rättssäkert är det egentligen att sådant kan hända? Den enskilde individen 

ska vara skyddad från övergrepp från myndigheter för att det ska anses vara rättssäkert, vilket 

inte stämmer i det här fallet. Det framgår av vår intervju med Andreas hos Kronofogden att 

de ibland accepterar skambud bara för att bostadsrätten inte ska gå tillbaka utan lösen till 

bostadsrättsföreningen, vilket är förståeligt. Därför bör det finnas tydligare riktlinjer/regler 

för Kronofogden i vilka fall de ska acceptera ett skambud och i vilka fall de ska försöka sälja 

bostadsrätten för ett högre pris. Ett exempel på en sådan riktlinje skulle kunna vara att 

Kronofogden inte får sälja bostadsrätten för ett pris som understiger 50 procent av 

marknadsvärdet. Nu i dagsläget när det inte framgår för allmänheten att Kronofogden faktiskt 

har regler och riktlinjer som de följer vid tvångsförsäljningar, är det lätt att allmänheten anser 

att Kronofogden inte anstränger sig vid tvångsförsäljningar och detta således inte är 

rättssäkert. Efter intervju med Fredrik hos Riksbyggen framgår det även att det finns ett 
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missnöje hos bostadsrättsföreningar och hos företag som förvaltar bostadsrättsföreningar, 

med hur Kronofogden hanterar tvångsförsäljningar. De anser att Kronofogden brister i sin 

hantering av försäljningen. Vi anser således att det är viktigt att arbeta fram tydliga och klara 

riktlinjer som Kronofogden måste följa vid sin hantering av tvångsförsäljningar, om inte 

annat för att föreningar och bostadsrättshavare ska vara införstådda med vad som kan 

förväntas. 

8.6 Trender kring tvångsförsäljning 
I kapitel 6 visas en tabell på hur många bostadsrätter som de senaste fem åren har varit 

föremål för allmän försäljning (tvångsförsäljning inkluderat) och hur många bostadsrätter 

som de senaste fem åren har varit föremål för endast tvångsförsäljning. Som fastslagits i 

samma kapitel pekar de aktuella siffrorna på en nedåtgående trend, både gällande 

Kronofogdens försäljning av bostadsrätter och tvångsförsäljning av bostadsrätter. Frågan är 

då, är detta en nedåtgående trend eller visar siffrorna bara på en temporär nedgång? Detta är 

inte möjligt att veta i dagens läge, det finns däremot utrymme för spekulation. När det gäller 

Kronofogdens allmänna försäljning av bostadsrätter anser vi oss inte ha tillräckligt med 

kunskap och underlag för att kunna presentera en kvalificerad gissning. När det däremot 

gäller Kronofogdens tvångsförsäljningar av bostadsrätter tror vi på en nedåtgående trend i 

Sverige. Som stöd för det argumentet visar Riksbyggens siffror på en nedåtgående trend 

gällande tvångsförsäljning, se kapitel 6. Vi tror att fler och fler fall av förverkande av 

nyttjanderätter till bostadsrätter löses internt och att den aktuella bostadsrätten säljs genom en 

alternativ försäljningsmetod. Samtliga parter är intresserade av att göra en så stor vinst som 

möjligt och denna möjlighet är avsevärt mycket större genom exempelvis en mäklarledd 

försäljning, i jämförelse med en tvångsförsäljning. För varje ny bostadsrätt som förverkas blir 

dessutom bostadsrättsföreningarna mer vana vid att hantera denna typ av situation, vilket 

givetvis bäddar för ett smidigare förlopp när parterna ska enas. 

8.7 Rättsfallsöversikt 
Eftersom tvångsförsäljning av bostadsrätter är ett nischat område med endast en ringa mängd 

doktrin som vägledning har praxis och rättsfall i frågan blivit väldigt viktiga och vägledande 

för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare. Nedan kommer vi att föra en diskussion 

om de rättsfall vilka vi tog upp i kapitel 7. 

HD Ö 2901/98 öppnar upp för en intressant diskussion. Här har bostadsrättshavaren inte 

motsatt sig att bli uppsagd och skild från lägenheten utan istället motsatt sig det faktum att 
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bostadsrättsföreningen vill använda sig av tvångsförsäljning. Bostadsrättshavaren och 

bostadsrättföreningen kan inte komma överens om försäljningen av bostadsrätten och 

föreningen anser att bostadsrättshavaren ställer orimliga krav. Enligt 7 kap. 30 § BRL, som vi 

tagit upp för diskussion tidigare, ska en bostadsrätt tvångsförsäljas om parterna inte kan 

komma överens om en annan försäljning. Detta spår gick både tingsrätten och hovrätten på 

när de dömde till bostadsrättsföreningens fördel. Vad som är intressant är att när fallet togs 

upp i HD avvek den instansen från vad 7 kap. 30 § BRL stadgar och vad tidigare instanser 

dömt. Istället lämnades bostadsrättsföreningens yrkande utan bifall, detta utan att några 

konkreta domskäl lades fram. HD nöjde sig istället med att helt enkelt undanröja 

Kronofogdens utslag om tvångsförsäljning. Den intressanta frågan här, vilken tyvärr inte 

besvaras i domskälen, är varför utslaget undanröjdes. Det är klart att bostadsrättshavaren är 

uppsagd och skild från lägenheten och det är vidare klart att inget gemensamt beslut kan 

fattas angående försäljning av bostadsrätten. Tvångsförsäljning borde därmed bli den aktuella 

utgången, så varför väljer HD att döma annorlunda? En första tanke kring frågan varför 

domen blev som den blev är vad innebörden egentligen är i frasen “om inte föreningen, 

bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer 

överens om något annat”. Vad innebär det egentligen att de kommer överens om något annat? 

Hur tillmötesgående måste parterna vara? Kanske kan inte en bostadsrättsförening 

fullkomligt vägra att möta bostadsrättahavarens krav och istället få till stånd en 

tvångsförsäljning. Möjligen ansåg HD att det fanns utrymme för diskussion, medling och att 

till slut komma överens om en försäljning. Är det bara i extremt infekterade fall som 

tvångsförsäljning kommer trumfa möjligheten att sälja bostadsrätten via en mäklare? Såsom 

fall där situationen är extremt konfliktfylld eller fall där bostadsrättshavaren vägrar 

försäljning helt. När bostadsrättshavaren inte bara är öppen för, utan dessutom verkar för en 

försäljning via mäklare, är det svårare för bostadsrättsföreningen att kräva tvångsförsäljning 

då? Om så är fallet, vem avgör när situationen inte går att lösa? Bör varje fall där parterna är 

oense om omständigheterna kring försäljningen tas upp i HD? Detta känns som en orimlig 

påföljd. Lagen ska vara tydlig och klar, men när Högsta domstolen i detta fall dömer på ett 

sätt som vid första anblick strider mot 7 kap. 30 § BRL, eller i alla fall öppnar upp för en 

diskussion kring vad “kommer överens om någonting annat”, blir paragrafen svårtolkad och 

otydlig. 

I rättsfallet NJA 1998 s 400 fastställde HD att bostadsrättsföreningar har ett högt beviskrav 

när det gäller att visa att nyttjanderätten till bostadsrätten ska anses ha blivit förverkad. I det 
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fall bostadsrättsföreningen inte kan visa på detta, utan att det på något vis kan anses vara 

tvistigt, ska yrkandet om tvångsförsäljning inte bifallas. Genom detta rättsfall har HD gett 

Kronofogden tydligare riktlinjer att följa, att endast bifalla tvångsförsäljningar i det fall 

förverkandefrågan inte kan anses vara tvistig. Detta visar på rättssäkerhet för individen 

eftersom individen får ett starkt skydd. För att kunna bli uppsagd från sin bostadsrätt måste 

det dessutom i stort sett vara ställt utom rimligt tvivel att nyttjanderätten till bostadsrätten är 

förverkad. Detta visar även på att nyttjanderätten till bostadsrätter har ett högre skydd än 

nyttjanderätten till hyresrätter. 

I rättsfallet NJA 1999 s 610 konstaterade HD att en medlem i en bostadsrättsförening är 

skyldig att betala en årsavgift till föreningen, om föreningen har beslutat att ta ut en sådan 

avgift, enligt 7 kap. 14 § BRL. Bostadsrättshavaren är däremot inte skyldig för åligganden, 

såsom att betala månadsavgiften, för längre tid än till det månadsskifte som infaller närmast 

efter sex månader, räknat från den dag då bostadsrättshavaren blev separerad från lägenheten, 

enligt 6 kap. 7 § BRL. Rättsfrågan i målet var således från vilken dag bostadsrättshavaren ska 

anses varit skild från bostadsrätten efter en uppsägning, det vill säga från och med vilken dag 

ska denna sexmånadersperiod räknas. HD fastställde att bostadsrättshavaren inte kan anses 

vara skild från bostadsrätten så länge denna har rätt till återvinning enligt 7 kap. 23 § BRL, 

oberoende om denna har flyttat från lägenheten eller ej. Däremot ska bostadsrättshavaren 

anses vara skild från lägenheten direkt när denna har accepterat uppsägningen och flyttat från 

lägenheten. Bostadsrättshavaren ska även anses vara skild från lägenheten från den dagen en 

domstol har beslutat om avhysning eller om domstolen förklarar nyttjanderätten förverkad 

och detta beslut vinner laga kraft. 

Detta fastställande av HD leder till att det är först när bostadsrättshavaren har accepterat 

uppsägningen (antingen via dom eller frivilligt) och flyttat från lägenheten som denne ska 

anses vara skild från lägenheten. Därför kommer sexmånadersperioden att räknas från ett 

senare datum om bostadsrättshavaren inte accepterar uppsägningen direkt. I det fall det inte 

råder några oklarheter huruvida bostadsrättshavarens nyttjanderätt har blivit förverkad eller 

ej, anser vi att bostadsrätthavaren borde inse att det är endast till nackdel för denne att inte 

acceptera uppsägningen och flytta från lägenheten. Bostadsrättshavaren borde i det här fallet 

samarbeta med föreningen för att inte behöva betala för åligganden en längre tid. Om 

bostadsrättshavaren flyttar från lägenheten direkt och bostadsrättsföreningen får lägenheten 

såld snabbare än sex månader tjänar bostadsrättshavaren på detta. Det som kan vara till fördel 
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för bostadsrättshavaren att inte acceptera uppsägningen är att denne får längre tid på sig att 

hitta ett nytt boende. 

För bostadsrättsföreningens del leder HDs avgörande till att föreningen antingen måste få 

bostadsrättshavaren att frivilligt acceptera uppsägningen eller så behöver föreningen gå till 

domstol för att få en dom angående detta. Bostadsrättsföreningen behöver således anstränga 

sig mer om bostadsrättshavaren inte accepterar uppsägningen. HDs beslut gör således att 

bostadsrättföreningen behöver lägga mer tid, kraft och resurser på att få en bostadsrättshavare 

uppsagd och avflyttad i det avseendet bostadsrättshavaren inte accepterar uppsägningen 

frivilligt. 

HD fastställde även det som framgår i 17 kap. 2 § UB, att den sökande, i det här fallet 

bostadsrättsföreningen, ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna. Detta framgick 

genom att Kronofogden fick betalt för sina förrättningskostnader före alla andra borgenärer, 

trots att bostadsrättsföreningen har legal panträtt och trots att det är bostadsrättshavaren som 

slutligen ska stå för förrättningskostnaderna enligt 8 kap. 7 § BRL. Dessa lagrum öppnar upp 

för diskussion, varför ska bostadsrättsföreningen behöva ansvara mot staten för 

förrättningskostnaderna när det är bostadsrättshavaren som ska stå för dem i slutändan? Om 

köpeskillingen inte räcker till både förrättningskostnaden och bostadsrättsföreningens 

fordringar, varför ska bostadsrättsföreningen behöva ligga ute med pengar och inte staten? 

Skulle det inte vara bättre om det är staten som ansvarar för att driva in 

förrättningskostnaderna från bostadsrättshavarna? Svaret på dessa frågor torde vara att det är 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren som har ett rättsförhållande med varandra, 

samt att det är bostadsrättsföreningen och Kronofogden som har ett rättsförhållande i och 

med att det är bostadsrättsföreningen som ansöker om tvångsförsäljning. Det ligger även i 

bostadsrättsföreningens intresse att lösa upp rättsförhållandet med bostadsrättshavaren. 

Bostadsrättsföreningen får således en regressrätt gentemot bostadsrättshavaren i det fall 

föreningen blir tvungen att betala förrättningskostnaderna till staten. Vidare borde svaret vara 

att det är föreningen som ska ansvara för betalningen till staten på grund av den allmänna 

principen att den med bäst likviditet är den som betalar.  

Rättsfallet RH 2010:70 öppnar upp för en intressant diskussion gällande delgivning av 

ansökan om tvångsförsäljning. När en bostadsrättsförening lämnar in en ansökan om 

tvångsförsäljning till Kronofogden ska Kronofogden meddela bostadsrättshavaren att de har 

fått in en sådan ansökan. Under den utredning som Kronofogden gör för att fastställa om skäl 
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för tvångsförsäljning föreligger, ska bostadsrättshavaren dessutom få möjlighet att yttra sig 

kring situationen. I det här fallet har det tillfället getts, men inte på ett sätt som gjort att 

bostadsrättshavaren har gjorts medveten om detta. Knäckfrågan i rättsfallet var därför om 

tvångsförsäljning kunde ske när bostadsrättshavaren visserligen blivit delgiven ansökan till 

sin folkbokföringsadress men inte till sin bostadsrätt. 

En skyldighet som en bostadsrättshavare har är att han eller hon ska vara möjlig att nå på det 

sätt som stadgas i 7 kap. 32 § BRL. Dock när det gäller Kronofogden stadgas andra regler. 

När en ansökan om en tvångsförsäljning inkommer ska Kronofogden göra en prövning av 

denna. I denna prövning ingår att bostadsrättshavaren ska få tillfälle att yttra sig. I och med 

att detta är en extrem åtgärd som med all sannolikhet har en stor påverkan på 

bostadsrättshavaren så har bedömningen gjorts att informationen om en ansökan måste 

komma bostadsrättshavaren tillhanda innan beslut kan fattas. Vi anser att i och med att det är 

en sådan extrem åtgärd så bör, vilket Kronofogden stadgar, bostadsrättshavaren alltid ha rätt 

att ta del av beslutet och få möjlighet att yttra sig innan beslutet tas. 

I rättsfallet HovR ÖÄ 2177-11 konstaterade hovrätten det som fastställts i NJA 1998 s 400 

och NJA 1999 s 610; för att ett beslut om tvångsförsäljning ska tas krävs det att 

förverkandefrågan är otvistig, och att bostadsrättshavaren inte kan anses skild från lägenheten 

när det inte framgår att han har accepterat uppsägningen eller flyttat ut från lägenheten. I det 

här fallet har Kronofogdens beslut om tvångsförsäljning inte vunnit laga kraft, vilket leder till 

att bostadsrättshavaren inte heller kan anses vara skild från lägenheten på grund av beslutet 

om tvångsförsäljning. Hovrätten ansåg att frågan om förverkandet inte var otvistigt och att 

bostadsrättshavaren inte kunde anses vara skild från bostadsrätten. Detta ledde till att 

hovrätten ansåg att bostadsrättshavaren inte hade mist sin rätt till återvinning trots att denna 

hade betalat för sent ett flertal gånger. Detta rättsfall öppnar upp för diskussion angående när 

rätten till återvinning går förlorad. När tar egentligen en bostadsrättshavares chanser slut? I 

fallet framgår det att bostadsrättshavaren hade fått minst sex stycken inkassokrav från 

föreningen och blivit uppsagd tre gånger. De två första gångerna betalade bostadsrättshavaren 

inom återvinningsfristen men den tredje gången ansåg bostadsrättsföreningen att 

bostadsrättshavaren hade förlorat möjligheten till återvinning, vilket hovrätten inte höll med 

om. I vår mening är det ett hårt beslut av hovrätten, mot bostadsrättsföreningen, att besluta att 

rätten till återvinning inte gått förlorad. Bostadsrättsföreningen borde inte behöva säga upp en 

bostadsrättshavare fler än tre gånger och skicka fler än sex inkassokrav för att rätten till 

återvinning ska gått förlorad. Vi anser att bostadsrättshavarens rätt till återvinning bör ha gått 
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förlorad enligt 7 kap. 18 § 3 st. BRL eftersom bostadsrättshavaren hade brustit i att betala 

avgiften inom tidsramen, vilken återfinns i 7 kap. 18 § BRL, vid upprepande tillfällen. Därför 

anser vi att hovrättens beslut inte stämmer överens med lagtexten och frågan som 

uppkommer till följd av detta är hur rättssäkert detta beslut är? Vi anser att beslutet går emot 

principen om att det ska vara förutsebart och att beslutet ger ett överdrivet starkt skydd till 

individen. När en bostadsrättshavare köper en andel i en bostadsrättsförening sluts ett avtal 

mellan två parter och båda parter ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att den andra 

parten sköter sina åtaganden och upprätthåller sin del av avtalet. Att en bostadsrättshavare 

missköter sig så grovt att ett förverkande blir aktuellt, och det flertalet gånger, är inte att 

upprätthålla sin del av avtalet. Detta beteende kan ha en negativ åverkan på 

bostadsrättsföreningar, speciellt för de mindre föreningarna. För att undvika dessa problem 

och för att upprätthålla rättssäkerheten och förutsebarheten bör det lagstadgas vad “upprepade 

tillfällen” innebär. Är det fler än en gång, fler än två gånger eller är det fler än tio gånger som 

gäller? I och med att rättsordning och rättssäkerhet är viktiga delar i Sverige är det viktigt att 

detta upprätthålls och att man ändrar lagar om det råder oklarheter i hur de ska tolkas. 

Av de rättsfall vi nu har berört finns det en tydlig slutsats att dra, bostadsrättsföreningen har 

höga beviskrav och förverkandefrågan får inte anses tvistig. Kronofogden har i uppgift att 

bedöma om skäl för tvångsförsäljning föreligger och rättsfallen visar på att det inte får anses 

vara tvistigt angående om bostadsrättshavaren har blivit skild från lägenheten. Vi tror att 

domstolarna har kommit fram till detta eftersom ett hem ska vara en säker plats och en 

grundläggande rättighet för varje individ. “Nya boenden växer inte på träd” och därför ska 

det vara ställt utom rimligt tvivel att bostadsrättshavaren har förverkat sin nyttjanderätt till 

bostadsrätten och därmed inte längre får bo kvar. 

8.8 Tvångsförsäljning -ett hållbart alternativ eller inte? 
Tvångsförsäljning är en åtgärd som är både extrem och ovanlig. I och med detta finns det ett 

stort utrymme för diskussion kring förbättringar av fenomenet. Vi är av den inställningen att 

tvångsförsäljning är en bra åtgärd. Den främsta anledningen till att vi anser att en 

tvångsförsäljning till största del är en positiv åtgärd är det faktum att försäljningen upplöser 

det rättsliga förhållande som föreligger mellan bostadsrättshavaren och 

bostadsrättsföreningen. Detta är den primära åtgärden som eftersträvas och i och med att en 

exekutiv försäljning inte har samma påverkan, skulle ett så kallat moment 22 uppstå om inte 

tvångsförsäljning fanns till hands. En vanlig exekutiv försäljning leder endast till att 

fordringarna blir betalda, vilket i en sådan här situation endast är en del av vad som ska 
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uppnås. Genom att använda sig av tvångsförsäljning upplöses rättsförhållandet mellan 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren och dessutom blir fordringar betalda. Att 

kunna åtgärda två problem i en handling är både effektivt och smidigt.  
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Avslutning 
I denna uppsats behandlas tvångsförsäljning av bostadsrätter och rättssäkerheten kring detta. 

Vi har analyserat fenomenet tvångsförsäljning och dess rättssäkerhet och har genom våra 

frågeställningar kommit fram till följande slutsatser. 

För att nyttjanderätten till en bostadsrätt ska bli förverkad krävs det att bostadsrättshavaren 

missköter sig allvarligt. I 7 kap. 18 § BRL finns samtliga förverkandegrunder uppspaltade. I 

flera fall är kravet för att en förverkandegrund ska vara uppfylld högt och många gånger finns 

det även möjlighet för bostadsrättshavaren att, trots att ett förverkande skett, vinna tillbaka 

nyttjanderätten till bostadsrätten. Varje fall är unikt och det är upp till bostadsrättsföreningen 

att, med hjälp av lagen, besluta om en förverkandegrund är uppfylld.  

Tvångsförsäljning kan bli aktuellt när nyttjanderätten till en bostadsrätt är förverkad och 

bostadsrättshavaren har blivit skild från bostadsrätten. En tvångsförsäljning innebär att 

Kronofogden säljer bostadsrätten till en ny bostadsrättshavare och att det rättsförhållande som 

finns mellan bostadsrättsföreningen och den tidigare bostadsrättshavaren avvecklas. Det är på 

grund av den senare nämnda anledningen som tvångsförsäljning används istället för exekutiv 

försäljning.  

Skulle en tvångsförsäljning misslyckas återgår bostadsrätten till bostadsrättsföreningen, utan 

lösen och fri från panträtt. För en extern panthavare innebär detta att den säkerhet som denne 

har för sin fordran går förlorad. Detta är ett faktum och inget som panthavaren kan styra över 

eller påverka, undantaget att vara försiktig med att acceptera en bostadsrätt som pant. Den 

aktuella fordran som föregår panten kvarstår dock och kan krävas in på annat sätt. 

Rättssäkerheten kring tvångsförsäljningar är vid första anblick god. Väljer man att studera 

fenomenet noggrannare finns det dock flera lagrum som inbjuder till diskussion. Exempelvis 

ger 7 kap. 30 § BRL vid handen att bostadsrättsföreningen har en större möjlighet än 

bostadsrättshavaren att styra på vilket sätt bostadsrätten ska säljas. 

Avslutningsvis anser vi att fenomenet tvångsförsäljning är, om än fortfarande inte helt felfri, 

en nödvändig åtgärd för att på bästa sätt kunna avveckla rättsförhållandet mellan en 

bostadsrättshavare och en bostadsrättsförening. Vidare anser vi således att vissa lagrum tål att 

förtydligas och i viss mån ändras för att stärka rättssäkerheten kring fenomenet. På grund av 

fenomenets ovanlighet kommer denna förändring dock med all trolighet kräva både mer tid 

och fler avgörande rättsfall för att utformas på bästa sätt. 
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