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Sammanfattning
2009 infördes en möjlighet att bilda så kallade ägarlägenheter i Sverige. Det är en form av
boende i flerbostadshus som innebär att bostadslägenheten innehas med äganderätt. De
traditionella formerna av boende i flerbostadsfastigheter, hyresrätt och bostadsrätt, innebär
en nyttjanderätt utan ägande. Första steget mot att införa ägarlägenheter i Sverige var att
införa möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter. Detta innebar att exempelvis ett
våningsplan i en byggnad kunde utgöra en egen fastighet. Dock var det inte möjligt för en
enskild bostadslägenhet att bilda en fastighet förrän ägarlägenheten infördes 2009. Ägarlägenheter får inte bildas genom ombildning av existerande bostadslägenheter och måste
dessutom bildas i sammanhållna enheter om minst tre ägarlägenheter. Ur förarbetena kan
man utläsa att lagstiftarnas syfte och intention med att införa möjligheter att bilda s.k. ägarlägenheter i svensk rätt kan indelas i tre huvudsakliga delar. Dessa tre syften var att öka
mångfalden och valfriheten i boendet, att erbjuda en form av boende i flerbostadshus som
ger ett större boendeinflytande än tidigare alternativ samt att öka den totala bostadsproduktionen. Uppsatsens syfte är att utreda huruvida dessa intentioner uppnåtts.
Författaren kommer fram till att endast ett av dessa syften uppnåtts än så länge, nämligen
det ökade boendeinflytandet för innehavaren. Att ägarlägenheten ger innehavaren ett större
boendeinflytande än en bostadsrätt torde dock innebära att även övriga syften uppnås med
tiden då effekten kan bli att ägarlägenheten ses som ett nytt alternativ på marknaden och
leder till en ny efterfrågan. Ökad efterfrågan torde leda till nyproduktion av ägarlägenheter
då förhindret mot ombildning av existerande bostäder gör det till det lättaste sättet att möta
efterfrågan. Ökad nyproduktion av ägarlägenheter kan stimulera den totala bostadsproduktionen och leder i sig själv till en ökad mångfald och valfrihet i boendet.
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Abstract
In 2009, the possibility to form a property that consists solely of a single apartment, called
an ownership apartment, was introduced. The traditional forms of living in apartment
buildings, tenancy and freehold, implies a right to use without ownership. The first step
towards introducing the ownership apartment was to allow the formation of three dimensional properties. This meant that one floor of a building could constitute a separate property. However, it could not consist of one single apartment until the ownership apartment
was introduced in 2009. Ownership apartments can not be formed by converting existing
dwellings and have to be formed in cohesive units of at least three such apartments.
When studying the legislative history you can see that the legislators’ purpose of introducing the possibility to create ownership apartments can be divided into three main parts.
These three aims were; to increase diversity and choice in housing, to offer a form of accommodation in apartment buildings that gives the holder a greater possibility to influence
his or her living than previous alternatives allowed and to increase the overall housing production in the country. The purpose of this thesis is to investigate whether or not these intentions have been achieved. The low number of ownership apartment that have been
completed since their introduction means only one of the legislators three aims are considered to have been achieved so far. The ownership apartment gives the holder a greater possibility to influence his or her living. This on the other hand, could help achieve the rest of
the legislators’ intentions. A new alternative on the market could result in a new demand
which is easiest to meet by producing new ownership apartments. This in turn means
greater diversity and choice of accommodation.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Frågan om huruvida Sverige skulle införa lagregler äganderätt till lägenheter kom upp till
diskussion redan på 1800-talet. I stället för regler för ägarlägenheter blev resultatet då en
utveckling av hyresrätten och bostadsrätten under första halvan av 1900-talet. Sedan dess
har frågan om införande av ägarlägenheter kommit upp i ett 20-tal utredningar och motioner.1
Trots det har det i svensk lagstiftning fram tills maj 2009 endast varit tillåtet att enskilda lägenheter i flerbostadshus tryggas med nyttjanderätt, normalt sätt traditionell hyresrätt eller
bostadsrätt. Genom de regler som infördes i maj 2009 skapades en ny boendeform i Sverige där bostadsinnehavaren har direkt äganderätt till bostaden.
Lägenheter i flerbostadshus som ägs av innehavaren på olika sätt är vanligt i ett flertal olika
länder. Lägenheten kan ägas både genom direkt och indirekt ägande. Direkt ägande innebär
att innehavaren äger lägenheten eller en ideell andel i det hus där lägenheten är belägen. Vid
indirekt ägande ägs huset av en juridisk person som innehavarna är delägare i. Alla våra
nordiska grannländer tillåter någon av de här formerna av ägande. I Danmark och Norge
genom direkt ägande och Finland genom så kallade aktielägenheter. 2 Äganderätter är även
en etablerad upplåtelseform i bland annat England, Italien och Frankrike.
Det ansågs inte nödvändigt att bilda en ny lag för införandet av den nya boendeformen
utan nödvändiga ändringar och tillägg har gjorts i jordabalken (1970:994), fastighetsbildningslagen (1970:988) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Införandet av den nya boendeformen ansågs bland annat öka mångfalden och valmöjligheten i boendet samt ge ett ökat inflytande i boendet. Det fanns även en förhoppning att
lagändringarna skulle leda till en ökad bostadsproduktion. 3 Men har ägarlägenheten levt
upp till förväntningarna?

1

SOU 2002:21, Att äga sin lägenhet, s. 47.

2

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 29.

3

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 44.

1

1.2

Syfte

Uppsatsens syfte är att utröna om lagstiftarens syfte och intentioner med ändringarna i
framför allt jordabalken som gjorde det möjligt att bilda s.k. ägarlägenheter har uppnåtts
och därmed studera möjligheterna till boendeinflytande i jämförelse med hyresrätten och
bostadsrätten, samt ägarlägenhetens effekt på mångfalden i boendet och bostadsproduktionen.

1.3

Avgränsning

Införandet av ägarlägenheter har gjort det nödvändigt att göra mindre tillägg och förändringar i ett antal lagar utöver jordabalken, framför att i fastighetsbildningslagen. Uppsatsen
fokuserar på regleringen i dessa två lagar då de har störst inverkan på ägarlägenheten.
För att ge en bild av alternativa former av ägarlägenheter beskrivs i den deskriptiva delen
Norges, Danmarks och Finlands varianter av ägarlägenheter. Då den finska varianten klart
skiljer sig från de övriga och därför inte är lika relevant ur jämförelsesynpunkt beskrivs den
inte lika utförligt.
Eftersom lagstiftningen fortfarande är relativt ny är det viktigt att använda så uppdaterade
siffror som möjligt men eftersom vi befinner oss i början av 2012 kommer uppsatsen att
fokusera på utfallet från och med införandet 2009 till och med 2011. Då Statistiska centralbyrån ännu inte sammanställt de korrekta siffrorna för 2011 års bostadsproduktion används
Statistiska centralbyråns preliminära rapport för det året.
I kapitel 6 studeras ägarlägenhetens utbredning i Sverige totalt sett samt lokalt i två svenska
kommuner. I syfte att visa två olika situationer valdes en större kommun där ett antal ägarlägenheter bildats, Jönköping, och en av de mindre kommuner där ett större antal ägarlägenheter bildats, Öckerö.
Syftet är inte att göra en fullständig komparation mellan ägarlägenheten och nyttjandeformerna hyresrätt och bostadsrätt. Därför görs endast en grundläggande genomgång av dessa
två nyttjandeformer där vissa områden tas upp som även beskrivs senare i uppsatsen när
ägarlägenheten redogörs för. Avsaknaden av praxis gällande ägarlägenheter i uppsatsen beror på att relevant sådan praxis inte fanns vid uppsatsens tillkomst.
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1.4

Metod och material

I de första fyra kapitlen används en deskriptiv metod för att beskriva ämnet och ge en bakgrund. Detta görs genom att studera lagtext och förarbeten samt vid behov relevant litteratur.
Då diskussioner om att införa olika former av ägarlägenheter har förts vid ett stort antal
tillfällen de senaste 100 åren har ett antal äldre förarbeten, undersökningar och motioner
tillsammans med litteratur studerats för att få en bild av den tidigare behandlingen av området och de argument för och emot ett införande som gjorde att man valde att inte förrän
2009 introdusera ägarlägenheter i svensk rätt.
För att klargöra skillnader och likheter har en exemplifiering mellan ägandelägenheten och
de traditionella nyttjandeformerna av lägenhet, bostadsrätt och hyresrätt gjorts. Då syftet
inte var att göra en alltför ingående utredning av bostadsrätten och hyresrätten utan endast
att ge läsaren en överblick tillräcklig för att kunna göra en generell jämförelse så konsulterades mestadels lagtext men även i viss mån litteratur.
För att ge en bild av de olika typer av ägarlägenheter som finns i andra länder görs även en
genomgång av den danska ”ejerlejligheden”, den norska ”eiersekjonen” och den finska aktielägenheten.
Vid överblicken av våra grannländers varianter av ägarlägenheten har förarbeten och litteratur rådfrågats. I styckena om de danska och norska varianterna, som är de som är mest lika
den svenska varianten, berörs områden som även berörs senare under stycket om den
svenska ägarlägenheten. Detta för att tydligare kunna påvisa skillnader och likheter mellan
de olika systemen.
I kapitel 5 och framåt har lagtext, förarbeten och det faktiska utfall som lagstiftningen haft
på bostadsproduktionen analyserats för att försöka uppnå uppsatsens syfte.
Uppsatsen följer en rättskällevärdering där lagtext värderas högst följt av förarbeten, praxis
och doktrin. Utgångspunkten är att rättskälleordningen skall följa samma ordning men i
kapitel 5 frångås rättskälleordningen och förarbeten studeras före lagtext. Detta motiveras
med de logiska fördelar som följer av att studera motiven i förarbetena för att sedan se hur
dessa tagit sig uttryck i lagtexten.
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För att utröna lagstiftarnas syfte med införandet av ägarlägenheten har framför allt förarbetena analyserats men även lagstext har granskats i detta syfte.
I syfte att utreda genomslaget ägarlägenheten haft i Sverige har information från Lantmäteriet och Statistiska centralbyrån studerats. Från Lantmäteriets fastighetsregister har information om bildade ägarlägenheter hämtats och Statistiska centralbyråns årliga sammanställningar om färdigställda och påbörjade bostäder har studerats. Den information som införskaffats analyseras för att utröna huruvida och i vilken grad ägarlägenheten levt upp till lagstiftarnas syfte.
För studien av ägarlägenheternas genomslag har två kommuner studerats utöver den övergripande studien av Sverige i stort. De valda kommunerna är Öckerö och Jönköping. I
Öckerö kommuns fall har information om kommunens bostadsproduktion hämtats från
kommunens årsredovisning medans Jönköpings kommun årligen sammanställer statistik
om kommunens bostadsprodukton.

1.5
Kapitel 2:

Disposition
I andra kapitlet görs en genomgång av ägarlägenhetens tidigare behandling.
Anledningen till att diskussionen tagits upp så många gånger de senaste 100
åren utrönas tillsammans med anledningen till att ett införande inte ansetts
nödvändigt tidigare.

Kapitel 3:

För att klargöra eventuella skillnader och likheter med de mer traditionella
nyttjandeformerna av lägenheter, nämligen bostadsrätten och hyresrätten,
görs i tredje kapitlet en genomgång av dessa båda nyttjandeformer.

Kapitel 4:

Det fjärde kapitlet börjar med en genomgång av regleringen av tredimensionella fastigheter i allmänhet. Eftersom ägarlägenheter är en form av tredimensionella fastigheter och regleringen av sådana fastigheter banade
vägen för införandet av ägarlägenheten torde det vara en bra början på en
genomgång av ägarlägenheten. Kapitlet fortsätter med en överblick av de
versioner av ägarlägenheter som används i Danmark, Norge och Finland.
Då Danmark och Norge har varianter som är betydligt mer lika de svenska
än de finska är så ligger fokus på dessa. Sedan följer en granskning av den
svenska ägarlägenheten. De kriterier som krävs för bildande, samägandeför-
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eningen och en innehavares rättigheter och skyldigheter är de huvudsakliga
punkterna för granskningen.
Kap 5:

I femte kapitlet studeras förarbeten för att utröna lagstiftarnas syften och intentioner med införandet samt hur dessa intentioner påverkas av den färdiga
lagstiftningen.

Kap 6:

I det sjätte kapitlet görs med hjälp av bland annat statistik från statistiska
centralbyrån och lantmäteriets fastighetsregister en studie av ägarlägenhetens utbredning sedan införandet 2009.

Kap 7:

Efter att ha utrönt lagstiftarnas syfte i kapitel fem och studerat ägarlägenhetens genomslag i kapitel sex görs i kapitel sju en analys av det faktiska utfallet i förhållande till lagstiftarnas syfte.

Kap 8:

Det sista kapitlet innehåller uppsatsens slutsats.

5

2 Tidigare behandling av ägarlägenheten
2.1

Slutet av 1800-talet

Lagregler om ägarlägenheter i olika former har diskuterats ett flertal gånger sedan slutet av
1800-talet när industrialiseringen skapade bostadsbrist i flera av Sveriges större städer.
Detta medförde en kraftig höjning av hyran för små bostäder. Med syfte att skapa billigare
boende för sina medlemmar grundades byggnads och bostadsföreningar. Dessa föreningar
köpte land och byggde flerfamiljshus delvis med hjälp av medlemmarnas kapitalinsatser.
Lägenheterna i det färdigbyggda huset uppläts sedan till medlemmarna med hyresrätt. Medlemmarna erbjöds ibland köpa fastigheten från föreningen och i andra fall var de tvungna
att göra det.4 Antingen bildades en bostadsförening för att stå som ägare till fastigheten eller så samägdes den av de boende. Men det fanns inga lagregler för medlemmars köp av
fastigheten, de boendes besittningsskydd eller deras rättigheter och skyldigheter. 5 Eftersom
ett stort antal sådana föreningar bildades väcktes en motion i andra kammaren om något
som liknar ägarlägenheter.6 Då lagutskottet ansåg att problemen lättare kunde lösas med
hjälp av bättre bolagsordningar avslogs motionen. Att låta en lägenhetsinnehavare bli lagfaren ägare av lägenheten ansågs dessutom strida mot lagfarts- och inteckningsväsendets huvudprinciper.7 Året efter väcktes två nya motioner på området varav en ledde till ett konkret förslag.8 Den efterföljande rapporten konstaterade att bostadsinnehavares rättigheter
visserligen var viktigt men att sådana frågor bättre kunde lösas genom gemensamma regler
för kooperativa föreningar. Resultatet blev reglering av bland annat föreningars ställning
men besittningsrätten och samägande förblev oreglerat.9

4

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 23.

5

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 24.

6

Motion n:o 52 i Andra Kammaren 1881 av Hedin.

7

LU 1881:34, Lag-Utskottets Utlåtande, i anledning av väckt motion om lagbestämmelser rörande egande- och nyttjanderätt
till bostadslägenhet i stadsfastighet.

8

Motion n:i 110 i Andra Kammaren 1882 av Åbergsson.

9

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 26-27.
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2.2

Första halvan av 1900-talet

Under och efter första världskriget rådde återigen bostadsbrist i Sverige. Antalet bygg- och
bostadsföreningar ökade och frågan om medlemmars besittningsrätt och äganderätt blev
återigen aktuell. I betänkandet ”Särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar” 10 diskuterades återigen möjligheten till att införa en form av ägarlägenheter då det ansågs kunna
skänka bostadsinnehavaren trygghet men det beslutades emot det delvis på grund av att det
i utlandet visat sig att sådana lägenheter inte visat sig uppskattade som säkerhet vid lån vilket ledde till dåliga kreditvillkor. Dessutom ansåg de att en uppdelning av husets inteckningsskulder kunde leda till negativa effekter på sammarbetsviljan inom fastigheten. I stället
för lägenheter med äganderätt ledde betänkandet till 1930 års bostadsrättslag.1112 Lagen innebar ett besittningsskydd för medlemmarna. Endast bostadsrättsföreningar fick rätten att
upplåta bostadsrätter på obegränsad tid och detta är också fallet i nu gällande bostadsrättslag.13 Att inrätta bostadsrätten ansågs ge bostadsrättsinnehavaren rättigheter som denne
skulle se som likvärdig med äganderätten samtidigt som föreningen gavs möjlighet att fullfölja sitt ändamål.14

2.3

1950-talet till början av 2000-talet

Under åren 1958 till 1979 yrkades det i 12 olika motioner att någon form av ägarlägenheter
skulle införas. 1958 ansåg två motionärer att den tyska varianten av ägarlägenheter skulle
införas för att få igång moderniserinen av innerstäderna. Lagutskottet ansåg att det skulle
strida mot svensk fastighetslag och att införandet av ägarlägenheter inte var lösningen på
problemet. 1967 var det kapitalbristen på bostadsmarknaden som angavs som argument för
ägarlägenheter. Återigen ansågs det strida mot svensk lag. Dessutom ansågs risken för spekulation vara överhängande. Under åren 1975-1979 lämnades motioner in varje år. Argumenten för ett införande var bland annat att det skulle leda till ökat boendeinflytande, att
det ansågs finnas en allmän önskan att äga sitt boende, att det inte fanns skäl att småhus
kan ägas men inte lägenheter och att erfarenheterna från utlandet var goda. Samtliga motioner avslogs, delvis med följande argument: Ägarrätter ansågs oförenliga med svensk rätt,
10

SOU 1928:16, Särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar.

11

Lag (1930:115) om bostadsföreningar.

12

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s.30.

13

1 kap 4 § bostadsrättslag (1991:614).

14

LU 1930:18, Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bostadsföreningar m.m., s. 23.
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det stred mot bostadspolitikens mål att alla skulle ha rätt till god bostad till rimlig kostnad,
det skulle leda till segregering då endast rika skulle ha råd att köpa sådana lägenheter, spekulation skulle leda till minskat boendeinflytande och att det kunde leda till skatteeffekter
som bara gynnar de rika. En annan anledning att motionerna avslogs var att man ville avvakta den kunskapsöversikt som var under upprättande. 15
Kunskapsöversikten utfördes av statens institut för byggforskning och resulterade i ”Lägenheter och flerbostadshus, M79:1”. År 1980 gavs en särkskild utredare i uppgift att utreda förutsättningarna för att äga lägenheter i flerfamiljshus samt vad som skulle krävas för att utveckla lämpliga skatte- och finansieringsregler. Så stor likhet som möjlighet med redan befintligt ägande av småhus önskades. Denna utredning presenterades i SOU 1982:40 ”Ägarlägenheter”. Utredningen ledde inte till någon lagstiftning då det ansågs för komplicerat att
genomföra. Dessutom ansågs fördelarna enklare kunna nås på andra sätt.
År 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsindelning.16 Detta innebar en möjlighet att bilda en fastighet som bestod av till exempel ett våningsplan i en byggnad. På grund
av ett antal begränsningar var det fortfarande inte möjligt att bilda fastigheter av enskilda
bostadslägenheter men regleringen var ett steg mot ett införande av ägarlägenheter. Lantmäteriets positiva utvärdering av reglerna var ett av argumenten för det kommande införandet av ägarlägenheter.17

15

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s.35.

16

Se 4.1.

17

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 36-37.
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3 De traditionella nyttjandeformerna
3.1

Hyresrätt och bostadsrätt

Tidigare kunde rätten till enskild lägenhet i flerbostadshus bara tryggas med någon form av
nyttjanderätt, vanligen bostadsrätt eller hyresrätt. Sedan maj 2009 finns det nu alltså ett
tredje alternativ, äganderätten. För att klargöra skillnaden mellan de olika alternativen
kommer en kort genomgång av hyresrätten och bostadsrätten göras.

3.2

Hyresrätt

Ett hyresavtal innebär att nyttjandet av hus eller del av hus, upplåtes mot ersättning. 18 Begreppet hus innebär ett snävare användningsområde än till exempel byggnad. Exempelvis
utgör en carport en byggnad men eftersom den inte har fyra väggar är det inget hus.19 Vidare benämns i lagtexten hyresobjektet ”lägenhet”. Ordet har här en betydligt vidare betydelse än i vanligt språkbruk. Enligt lagtextens mening kan en lägenhet utgöra allt ifrån ett
helt hus till ett eller flera rum i vad man i vanligt språkbruk skulle kalla för en lägenhet. Det
kan även utgöra till exempel ett källarutrymme eller ett redskapsskjul. 20
När man tecknar ett hyresavtal ges hyresgästen rätt att nyttja lägenheten för det avsedda
ändamålet.21 Samtidigt tar den på sig ett antal skyldigheter. Den största och mest självklara
är att betala hyran, men det är bara en av många skyldigheter. Bland annat måste hyresgästen även vårda lägenheten,22 se till att inte grannarna störs i sådan grad att det försämrar
hälsan eller försämrar deras bostadsmiljö23 och bereda hyresvärden tillträde för att utöva
nödvändig tillsyn och utföra förbättringsarbeten.24 När det rör sig om en permanentbostad

18

12 kap. 1§ 1 st. jordabalken.

19

Grauers, F, Nyttjanderätt-Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund,
Pozkal, Poland 2010, s. .23.
20

Grauers, F, Nyttjanderätt-Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund,
Pozkal, Poland 2010, s.23-24.

21

12 kap. 23 § 1 st. jordabalken.

22

12 kap. 24 § 1 st. jordabalken.

23

12 kap. 25 § jordabalken.

24

12 kap. 26 § 1 st. jordabalken.

9

är det generellt hyresvärden som ska stå för underhåll och skador som uppstått på grund av
ålder och bruk. I andra fall har parterna avtalsfrihet.25
Hyresgästens har även en rätt till förlängning av hyresavtalet som kallas besittningsskydd.
Besittningsskyddet vid hyresavtal är beroende av huruvida det rör sig om hyra av lokal eller
bostad. Vid bostadshyra har hyresgästen ett så kallat direkt besittningsskydd och vid lokalhyra ett så kallat indirekt besittningsskydd. Det direkta besittningsskyddet som en bostadshyresgäst har innebär som huvudregel en rätt att förlänga hyresavtalet även om hyresvärden
önskar säga upp det.26 Det indirekta besiktningsskyddet innebär att hyresvärden kan bli
tvungen att betala ersättning till lokalhyresgästen om de säger upp avtalet eller kräver oskäliga villkor för förlängning.27 Detta är menat som ett sätt att avskräcka hyresvärden men det
är fullt möjligt att så att säga ”köpa ut” hyresgästen för att på så sätt på få lokalen tom. 28
Uthyrning i andra hand, det vill säga en uthyrning av lägenheten till en tredje person som
inte står i avtalsrättslig relation till den ursprungliga hyresvärden utan bara till första hands
hyresgästen, kräver samtycke från hyresvärden alternativt tillstånd från hyresnämnden. 29 Då
det inte är tillåtet att ta betalt för en bostadshyresrätt har den inte heller något värde för hyresgästen och kan därför inte pantsättas.30

3.3

Bostadsrätt

Bostadsrätt innebär att medlemmarna i en bostadsrättsförening har rätten att utnyttja en
bostadslägenhet eller lokal mot ersättning på obestämd tid. 31 Även vid bostadsrätt rör det
sig alltså om en nyttjanderätt utan äganderätt. Däremot är nyttjanderätten vid bostandsrätt
utformad så att det finns flera likheter med äganderätt. Exempelvis finns det vid överlåtelse

25

12 kap. 15 § jordabalken.

26

12 Kap 46 § 1 st. JB.

27

12 Kap 57 § 1 st. JB.

28

Grauers, F, Nyttjanderätt-Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund,
Pozkal, Poland 2010, s. 117-118.

29

12 kap. 39 § 1st., 40 § jordabalken.

30

Grauers, F, Nyttjanderätt-Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund,
Pozkal, Poland 2010, s. 283, fotnot 416.

31

1, 4 §§ bostadsrättslagen.
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av bostadsrätter ett skriftlighetskrav. 32 Eftersom en bostadsrätt är lös egendom är det dock
köplagen som reglerar köpet i stället för jordabalken som reglerar köp av fast egendom.33
En bostadsrättsinnehavares skyldigheter liknar de för hyresgäster. Betalningar skall göras,
lägenheten måste användas för avsett ändamål och föreningen har rätt till tillträde på
samma sätt som hyresvärden har vid hyresavtal.34 Till skillnad från hyresrättsinnehavaren är
bostadsrättsinnehavaren själv skyldig att stå för underhåll av lägenheten.35 Däremot är det
bostadsrättsföreningen som står för underhållet av de gemensamma utrymmena, ledningar
för värme och vatten och för byggnaden i sig.36
Bostadsrättsinnehavaren har rätt att överlåta bostadsrätten så länge köparen inte vägras
medlemskap i föreningen. Detta är inget problem så länge förvärvaren uppfyller de krav
som ställs i stadgarna och föreningen skäligen bör godta honom.37 En bostadsrättsinnehavare har dessutom rätt att pantsätta sin bostadsrätt men för att hyra ut lägenheten krävs
föreningens samtycke alternativt tillstånd från hyresnämnden.38
Eftersom nyttjanderätten gäller på obestämd tid behövs inget besittningsskydd på det sätt
som finns för hyresgäster. Bostadsrättsavtalet kan bara sägas upp om någon av avtalsparterna gör sig skyldig till grovt avtalsbrott. 39

32

4 kap. 5 § bostadsrättslagen.

33

1 kap. 1 § 1 st. jordabalken.

34

7 kap. 6,13-14 §§ bostadsrättslagen.

35

7 kap. 12 § 1 st. bostadsrättslagen.

36

7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen.

37

2 kap. 3 § 1 st. bostadsrättslagen.

38

7 kap. 10 § 1st., 11 § 1 st. bostadsrättslagen.

39

Se Bostadsrättslagen 7 kap. 2-3 §§ angående bostadsrättsförenings kontraktsbrott och 7 kap. 16 § angående
bostadsrättshavarens kontraktsbrott. Bostadsrättslagen 7 kap 18 § innehåller förverkandegrunder.
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4 Ägarlägenheter
4.1

Tredimensionella fastigheter

Den 1 januari 2004 infördes regler för tredimensionell fastighetsindelning. Tidigare hade en
fastighet utgjort en yta med en viss area men nu innebar de nya reglerna att en fastiget
kunde utgöra en volym, exempelvis en tunnel eller ett visst våningsplan i en byggnad. 40
Denna möjlighet var dock begränsad på flera sätt. Att bilda ägarlägenheter var till exempel
fortfarande inte möjligt då det inte var tillåtet att bilda en tredimensionell fastighet som bestod av mindre än fem enskilda lägenheter.41 Denna gräns sänktes i samband med ägarlägenhetens införande till 3 enskilda lägenheter.42
De kriterier som måste uppfyllas för att en tredimensionell fastighet skall få bildas anges i
fastighetsbildningslagens tredje kapitel. Enligt 3:1 måste fastigheten vara varaktigt lämpad
för sitt ändamål och om den skall bebyggas ska det även finnas möjligheter till vatten och
avlopp. Fastighetsbildning får heller inte äga rum om det finns ett mer lämpligt sätt att tillgodose det avsedda ändamålet.43 I 3:1a§ anges att fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller ombildas endast får ske om fyra punkter efterföljs.
Punkt ett anger att den tredimensionella fastigheten måste avses rymma en byggnad, en anläggning eller del av sådan. Enligt andra punkten måste fastigheten tillförsäkras nödvändiga
rättigheter för att kunna användas på ändamålsenligt sätt. Tredje punkten anger att fastighetsbildningen måste vara motiverad med hänsyn till konstruktion och användning samt att
det är ägnat att leda till förbättrad förvaltning eller tryggande av finansiering eller uppförande av anläggningen. Fjärde punkten fastställer som nämnts ovan att om fastigheten är
avsedd för bostadsändamål måste fastigheten innefatta minst tre bostadslägenheter. Tredimensionell fastighetsbildning kan även göras för anläggningar som ännu inte uppförts om
det är nödvändigt för att trygga finansiering av anläggningen och anläggningen kan förväntas få användning för sitt ändamål inom en snar framtid. 44
40

Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, Norstedts Juridik AB, 2005, s. 11.

41

Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, Norstedts Juridik AB, 2005, s. 67.

42

3 kap. 1a § 4 p. fastighetsbildningslagen.

43

3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen.

44

3 kap. 1a § fastighetsbildningslagen.
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Motiveringen till lagändringarna var att ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande redan var
utbrett även om ett tredimensionellt fastighetsbildande inte var möjligt. Både kommuner
och företag hade hänvisat till projekt där fastigheter, byggnader och anläggningar rymde
skilda verksamheter och dåvarande regelverk framstod som otillräckligt. Exempelvis integreras ofta stationshallar, bussterminaler och andra kommunikationsanläggningar med anläggningar av annat slag så som bostäder, butiker och kontor. Av förvaltnings- och finansieringsskäl önskade de kunna dela upp fastigheter och anläggningar så att de, eller delar av
dem, skulle kunna ägas och pantsättas var för sig som självständiga fastigheter. Det antogs
att behovet av sådant fastighetsutnyttjande skulle öka då ny- och tillbyggnationer i tätorter
ofta görs i anslutning till redan uppförda byggnader.45 Regleringen gäller dock inte bara för
sådana komplicerade anläggningar med flera verksamhetsutövare utan även andra typer av
anläggningar. Om vissa villkor är uppfyllda kan till exempel byggnader som ägs av bostadsföreningar delas upp i flera fastigheter. Meningen är att ett bostadshus som även innehåller
kommersiella lokaler ska kunna delas upp i en bostadsfastighet och en kommersiell fastighet. 46 Normalt sett går det inte att dela upp en bostadsfastighet i flera bostadsfastigheter.
Som nämnts tidigare fick sådana fastigheter dessutom bara bildas om de omfattade minst
fem enskilda lägenheter för att motverka onödig fastighetsuppsplittring. Denna gräns är nu
sänkt till tre enskilda lägenheter för att vara enhetlig med det antal sammanhållna ägarlägenheter som krävs för att bilda ägarlägenheter. 47 Den tredimensionella fastigheten har varit
en framgång och den positiva utvärdering som lantmäteriet utförde 2007 var ett starkt argument för införandet av ägarlägenheten.48

4.2
4.2.1

I utlandet
Danmark

Ägarlägenheter har ingen uniform innebörd och regleringen har utformats på olika sätt i
olika länder. I Danmark har en form av ägarlägenheter kallad ”ejerlejligheder” varit tillåten
sedan 1966.49 Förutom ejerlejligheder finns i Danmark även en form av boende som kan
jämföras med den svenska bostadsrätten kallad ”andelslejliged”. Av dessa båda boende45

Proposition 2002/03:116, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 30-31.

46

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 31-32.

47

3 kap. 1a § 4 p. fastighetbildningslagen.

48

Proposition 2008/09:91, Tredimensionell fastighetsindelning, s. 36-37.

49

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s.47.
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former är ejerlejligheden något vanligare.50 I början kunde alla byggnader fritt uppdelas i
ejerlejligheder men eftersom detta senare ansågs leda till spekulation utformades en mer restriktiv lagstiftning och numera kan bara vissa kategorier av byggnader ombildas. Dessutom finns ett antal standardkrav som måste uppfyllas för vissa av de byggnader som kan
ombildas och vid en ombildning måste dessutom alla byggnader inom den fasta egendomen ombildas. Ägandet är begränsat till själva lägenheten som utgör en enskild fastighet
medans gemensam egendom ägs genom samägande.51 Den samägda egendomen förvaltas
av en förening där ejerlejlighedsägare har rösträtt. Denna förening är ingen juridisk person
Den tvådelade äganderätten är inte delbar och går därför inte att överlåta var för sig. Ägaren har som huvudregel rätt att fritt överlåta och pantsätta ejerlejdigheden men denna rätt
begränsas ofta i föreningens stadga. Bestämmelser om förköpsrätt, rätt att godkänna eller
underkänna köpare och förbehåll om att köparen måste tillhöra en viss kategori är vanliga.
För överlåtelsen gäller annars samma regler som för annan fastighetsöverlåtelse. Det står
även ägaren fritt att hyra ut ejerlejdigheden så länge det tillåts av stadgarna. Ägarens rösträtt
och ansvar i föreningen förändras inte av detta. 52 En hyresgäst har vid ombildning ingen
speciell rätt att köpa lägenheten men erbjuds ofta ett förmånligt pris då en redan uthyrd lägenhet är svår att sälja. Om hyresgästen väljer att inte köpa har denne rätt att kvarstå som
hyrestagare med samma villkor som före ombildandet. De skyldigheter som uppstår vid
förvärv av en ejerleijdighed är framför allt en skyldighet att följa föreningens beslut, visa
hänsyn till övriga samägande, ge föreningen tillträde till lägenheten när besiktning eller nöd
gör det nödvändigt och bidra till de kostnader som uppstår för de gemensamma egendomarna. Eftersom föreningen inte är en juridisk person är varje medlem även fullt ansvarig
för föreningens förpliktelser mot tredje man. Medlemmen har sedan regressrätt mot övriga
samägare.53
4.2.2

Norge

I Norge har man kunnat bilda en form av ägarlägenheter kallad eiersekjoner sedan 1983. 54
Denna variant går ut på att hela fastigheten innehas med samägande och att andelsägarna

50

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 46.

51

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 29.

52

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 54-56.

53

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 58-59.

54

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 68.
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har en nyttjanderätt knuten till en bestämd lägenhet i fastigheten. Precis som i Danmark
finns även här en boendeform som kan jämföras med den svenska bolagsformen, sådana
bostäder kallas andelsboliger.55 I Norge finns nu ca 250 000 eiersekjoner.56 För att få dela in
en fastighet i eiersekjoner, så kallad seksjonering, krävs att vissa krav är uppfyllda. Bland
annat måste varje lägenhet ha en egen ingång, eget kök och eget bad och toalett. Dessutom
måste alla lägenheter i den berörda fastigheten sektioneras. Annars anses egendomsförhållandena bli alltför röriga.57 Om en hyrestagare har hyrt eller kommer hyra en lägenhet i
minst två år och denna lägenhet blir en eiersekjon har hyrestagaren rätt att köpa eiersekjonen. Det rör sig inte om en förköpsrätt ifall ägaren vill sälja utan en skyldighet att sälja till
hyrestagaren om denne så vill.58 Om hyrestagaren inte vill eller kan köpa lägenheten har
denne rätt att bo kvar i lägenheten med samma villkor som tidigare. Trots att hela fastigheten samägs så ligger delägarnas rådighet över sin lägenhet mycket nära ägande på grund
av den exklusiva bruksrätten. Normalt sett kan delägaren fritt överlåta, pantsätta eller hyra
ut sin lägenhet. Delägarnas rådighet över sina lägenheter kan dock inskränkas i samägandets
stadga. Beslut som träffar samtliga delägare kräver enighet. I övriga fall räcker det med
samtycke mellan de som berörs. De skyldigheter som uppstår för ägare av eiersekjoner liknar de som uppstår för de danska ejerleijdighederna. Eiersekjonen skall nyttjas utan att övriga ägare skadas eller störs i onödan. Trots att delägarna inte äger sina respektive lägenheter ansvarar de för inre skick, underhåll och reparationer. Delägarna har rätt att förändra
sina lägenheter i stort sett fritt så länge inte utsidan av fastigheten förändras. Varje delägare
har rätt att rösta på samägarmötena och en skyldighet att följa de beslut som tas på dessa
möten samt bestämmelserna i samägandets stadga. På samma sätt som i Danmark är delägarna skyldiga att bidra till de gemensamma kostnaderna. Delägarnas bidrag bestäms normalt i relation till värdet på deras lägenhet. I motsats till i Danmark är delägarna inte solidariskt betalningsansvariga för det gemensammas skulder gentemot tredje man utan ansvaret
är begränsat till andelstalet som normalt sett baseras på lägenheternas värde.59

55

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 67.

56

Boverkets rapport 2011:19 – Analys av bostadsbyggandet i Norden- Huvudrapport, s. 37.

57

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 69

58

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 71.

59

Brattström, M, Läga – Lägenhet med äganderätt, Iustus förlag, Uppsala 1999, s. 71-73.
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4.2.3

Finland

I ovan nämnda former av ägarlägenheter innehas lägenheterna med direkt ägande. I Finland däremot, används ett annat system kallat aktielägenheter där nyttjanderätten till en lägenhet är indirekt och knuten till innehavet av aktier i ett aktiebolag. Det är alltså ett aktiebolag som äger fastigheten och inte själva lägenhetsinnehavarna.60

4.3

Ägarlägenheter i Sverige

4.3.1

Kriterier

Som sagt är det nu möjligt att bilda ägarlägenheter så länge vissa kriterier efterlevs. I jordabalken definieras ägarlägenheter som ”en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma mer
än en enda bostadslägenhet”. 61 Eftersom ägarlägenheter är en form av tredimensionella fastigheter så gäller de allmänna krav som gäller för bildande av tredimensionella fastigheter även
ägarlägenheter, med vissa tillägg och undantag. Precis som för övriga tredimensionella fastigheter krävs det att fastigheten är lämpad för ändamålet, att det finns tillgång till vatten
och avlopp, att det inte finns mer lämpade alternativ som skulle uppnå avsett ändamål, att
fastigheten avses rymma en byggnad, anläggning eller del av sådan samt att alla nödvändiga
rättigheter tillförsäkras.62 Utöver detta uppställs ytterligare två kriterier för bildande av ägarlägenheter.
För det första får utrymmet som ägarlägenheten ska omfatta inte ha används som bostadslägenhet inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet.63 Det är alltså inte tillåtet att ombilda
hyresrätter eller bostadsrätter till ägarlägenheter utan det är bara vid nyproduktion eller
ombildning av lokaler som ägarlägenheter kan bildas. Med nyproduktion menas ny bebyggelse, tillbyggnader och ombyggnader av äldre byggnader. Denna begränsning motiverades
i förarbetena med att de meningsskiljaktigheter som fanns om huruvida ägarlägenheter är
en lämplig boendeform talar för att man bör gå försiktigt fram. Det ansågs att en översyn
av reglerna borde göras efter införseln för att avgöra om även befintliga bostadslägenheter
borde kunna ombildas.64

60

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 29.

61

1 kap. 1a § 1st. 3 p. jordabalken.

62

3 kap. 1 §, 1a § fastighetsbildningslagen.

63

3 kap. 1b § 2 st. 1 p. fastighetsbildningslagen.

64

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 55-56.
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För det andra måste ägarlägenheter ingå i sammanhållna enheter av minst tre sådana lägenheter.65 Denna regel ansågs öka möjligheterna för en god boendemiljö och samverkan mellan angränsande bostadsfastigheter. Dessutom ansågs behovet av att bilda enstaka ägarlägenheter begränsat. Eftersom ägarlägenheter normalt sett har del i en gemensamhetsanläggning och denna förvaltas av en samfällighetsförening ansågs det nödvändigt att antalet
medlemmar behövde överstiga två för att fungera på ett bra sätt. Tre är dessutom även det
minsta antal medlemmar respektive lägenheter som krävs för att bilda en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen eller bilda en hyresrättsförening enligt lagen (2002:93) om
kooperativ hyresrätt.66 Det ansågs dock finnas skäl att återkomma till denna punkt vid en
framtida utvärdering av reglerna.67
4.3.2

Samfällighetsföreningen

Samfälligheter definieras i fastighetsbildningslagen som ”mark som hör till flera fastigheter gemensamt.”68 Lag om förvaltning av samfälligheter anger att samfälligheter kan förvaltas antingen direkt av delägarna, kallat delägarförvaltning, eller genom en för ändamålet skapad
samfällighetsförening, kallat föreningsförvaltning.69 För samfälligheter som ägarlägenheter
är del i är det obligatoriskt med föreningsförvaltning.70 Samtliga delägare är medlemmar i
föreningen vars ändamål är att förvalta samfälligheten. 71 När föreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning som tillförsäkrar en tredimensionell fastighet sådana rättigheter
som krävs för att den ska kunna användas på ändamålsenligt sätt ska den även avsätta medel till en fond för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.72 Föreningen
bildas genom att delägarna sammanträder och utser styrelse och antar stadgar. 73

65

3 kap. 1a § 2 st. 1 p. fastighetsbildningslagen.

66

1 kap. 2 § bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § 1 st. lag om kooperativ hyresrätt.

67

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 59.

68

1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen.

69

4 § lag om förvaltning av samfällighet.

70

20 a § lag om förvaltning av samfälligheter.

71

17 §, 18 § 2 st. lag om förvaltning av samfällighet.

72

19 § 2 st. 2 p. lag om förvaltning av samfällighet.

73

20 § 1 st. lag om förvaltning av samfällighet.
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Styrelsens uppgift är att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med lag och stadgar
samt verkställa beslut fattade av stämman.74 Det är även styrelsens uppgift att kalla till föreningsstämma.75 Föreningsstämman ger medlemmarna rätten att delta i förvaltningen och
medlemmarna har vars en röst oavsett antal delägarfastigheter.76 Om en fråga har ekonomisk betydelse skall röstetalet relateras till delägarnas andelstal.77 För beslut om ändring i
föreningens stadgar krävs en majoritet på två tredjedelar. Det är även tillåtet att i stadgarna
ange ett ännu striktare krav.78 I övriga frågor är det det alternativ som får flest röster som
gäller som stämmans beslut.79 I andra fall än samfällighetsföreningar där ägarlägenheter ingår finns även en möjlighet att rösta om att upplösa föreningen. Då en samfällighetsförening är obligatorisk när ägarlägenheter ingår blir detta inte aktuellt. 80
4.3.3

Rättigheter och skyldigheter för ägarlägenhetsinnehavare

Innehavare av ägarlägenheter har en del rättigheter som är mer lika de som gäller för småhus än de som gäller för mer traditionella nyttjandeformerna för boende i lägenhet, det vill
säga hyresrätt och bostadsrätt. Det står innehaveren fritt att utan att behöva be om tillstånd
pantsätta, hyra ut eller överlåta ägarlägenheten och då det rör sig om fast egendom träder
jordabalkens regler in.81 Detta i motsats till en försäljning av bostadsrätt som kräver att förvärvaren beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen och dessutom räknas som lös egendom och därför faller under köplagens regler.82
Vid uthyrning av lägenheten har ägarlägenheter genom ett antal ändringar i jordabalken
jämställts med en- eller tvåfamiljshus.83 Det innebär bland annat att en hyresgäst inte har
samma besittningsskydd som annars och att hyresvärden inte behöver vårda lägenheten på

74

35 § lag om förvaltning av samfällighet.

75

47 § 2 st. lag om förvaltning av samfällighet.

76

47 § 1 st., 59 § 1 st. lag om förvaltning av samfällighet.

77

49 § 1 st. lag om förvaltning av samfällighet.

78

52 § 1 st. lag om förvaltning av samfällighet.

79

49 § 2 st. lag om förvaltning av samfällighet.

80

61 § lag om förvaltning av samfällighet.

81

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 90.

82

6 kap. 5 § bostadsrättslagen.

83

Se till exempel 12 kap. 15 § 2 st. 1p. och 12 kap. 18g § 2 p. jordabalken.
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samma sätt.84 Då det i nuläget varken är tillåtet att ombilda hyresrätter eller bostadsrätter till
ägarlägenheter uppstår inga problem med hyrestagares ställning vid ombildning på det sätt
som diskuterats i samband med genomgången av andra länders system.85 Men när ägarlägenheter väl är bildade kan de alltså fritt hyras ut. 86
Eftersom lägenhetens natur innebär en större närhet till grannar än vad både en- och tvåfamiljshus gör så har lagstiftarna lagt in regler om störande beteende i jordabalkens tredje
kapitel som baserats på de som gäller för bostadsrättsinnehavare. 87 Då äganderätten inte
kan förverkas och innehavaren vräkas på det sätt en hyresrätt och bostadsrätt kan är de påverkade grannarnas möjlighet istället att föra talan mot ägarlägenhetsinnehavaren vid domstol.88

84

12 kap. 15, 45a §§ jordabalken.

85

Se 4.2.

86

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 99.

87

3 kap. 11 § 1-2 st. jordabalken jämfört med 7 kap. 9 § 1-2 st. bostadsrättslagen.

88

3 kap. 11 § 3 st. jordabalken jämfört med 7 kap. 9 § 3 st. bostadsrättslagen.
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5 Syftet med införandet av ägandelägenheten
5.1

Förarbeten

Lagstiftarnas syfte och intentioner med att införa ägarlägenheter är lättast utläst ur förarbetena. I SOU 2002:2189 görs en genomgång av för och nackdelar med ägarlägenheten utan
att ta ställning till vilken sida som väger över. I Proposition 2008/09:91 görs en analys av
dessa argument som anses vara några av de mest centrala för införandet av ägarlägenheten.90 De uppräknade argumenten är:


Mångfald och valfrihet I boende kommer öka



Ökat boendeinflytande



Ökad bostadsproduktion



Påtagligt lägre boendekostnader osannolikt



De risker som är förknippade med en mer fragmentiserad fastighetsindelning är
inte större än att de kan bemästras



Risken för negativa bostadssociala effekter är inte tillräcklig för ett förbud mot
ägarlägenheter

Dessa punkter grundar sig i argument för och emot ägarlägenheter som diskuterades i SOU
2002:21, där anfördes att ägarlägenheter förmodligen skulle leda till lägre boendekostnader
på grund av bättre lånevillkor mm.91 Detta visade sig senare inte vara fallet. 92 Den fjärde
punkten är således inte ett motiv till införandet av ägarlägenheten och den femte och sjätte
punkten är risker som lagstiftaren inte anser stora nog att väga över. De tre första argumenten får däremot anses vara sådana som kan kallas syften med införandet. Av den anledningen kommer endast de tre första argumenten diskuteras nedan.
5.1.1

Mångfald och valfrihet i boende kommer öka

Tillförandet av ytterligare en form av boende i flerbostadshus ansågs i förarbetena leda till
en ökad mångfald i boendet och för de som har råd även en ökad valfrihet. Mångfald och
valfrihet i boende ansågs vara viktigt att främja för att tillgodose människors olika önskemål
89

SOU 2002:21, Att äga sin lägenhet.

90

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 35-44.

91

SOU 2002:21, Att äga sin lägenhet, s. 72.

92

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 40.

20

och prioriteringar. Huruvida lagstiftningen i praktiken skulle få denna effekt ansågs bero
mycket på i vilken utsträckning sådana lägenheter faktiskt byggs. Detta bedömdes i sig bero
på svårbedömda faktorer så som efterfrågan och konjunkturer. 93 Det diskuterades även om
denna effekt skulle minskas av att de nya ägarlägenheterna skulle byggas på bekostnad av
hyresrätter samt att antalet hyresrätter skulle minska på grund av omvandlande av hyresrätter till ägarlägenheter. Detta ansågs inte vara ett problem då det för det första åtminstone
till att börja med inte skulle vara möjligt att omvandla hyresrätter till ägarrätter och för det
andra skulle även ägarlägenheterna gå att hyra ut. 94
5.1.2

Ökat boendeinflytande

Ett annat syfte med ägarlägenheten var att ge innehavare större möjligheter att bestämma
över sitt boende än bostadsrätten tillåter. 95 Målet var att ge ägarlägenhetsinnehavarna en
rätt närmare den som gäller för innehav av en traditionell småhusfastighet och ägarlägenheten jämförs ett flertal gånger med ett ”radhus på höjden”.96 Lagstiftaren insåg dock att på
grund av vissa fundamentala skillnader mellan de båda fastighetsslagen går de inte att jämställa helt.97 Ett tydligt exempel är rätten att utföra byggnadsåtgärder. Då lägenheten utgör
en del av ett flerbostadshus får förfogandet över lägenheten inte riskera husets konstruktion eller bärande delar.98 Även om liknande hänsyn måste tas när det gäller sammanbyggda
småhus är det mer aktuellt när det gäller flerbostadsfastigheter. I praktiken är en ägarlägenhetsinnehavares rätt att ändra utformning och konstruktion av lägenheten inte mycket
större än innehavaren av en bostadsrätts. Däremot är möjligheterna till rättsliga förfaranden
större för en ägarlägenhetsinnehavare. Bostadsrättsinnehavaren har inte rätt att utan tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden överlåta eller upplåta sin bostad till
någon annan.99 För en ägarlägenhetsinnehavare finns inte några begränsningar i rätten att
överlåta eller hyra ut lägenheten.100 Lagstiftaren menar att bostadsrätten är en nyttjanderätt

93

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 37.

94

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 38.

95

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 38.

96

Se exempelvis proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 111.

97

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 40.

98

7 kap. 7 § bostadsrättslagen.

99

7 kap. 10 – 11 §§ bostadsrättslagen.

100

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 91.
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som vilar på en kooperativ grund där en del av rätten utövas i kollektiv form medan ägarlägenheten för tankarna till en form av boende i flerbostadshus som är mer jämförarbar med
boende i traditionellt småhus. Detta innebär ett mer självständigt boendeinflytande av mer
individuell natur än för bostadsrätten. Ägarlägenhetens natur omöjlighör dock att boende i
flerbostadshus och småhus jämställs helt.101
5.1.3

Ökad bostadsproduktion

Under åren 2006 till 2008 halverades antalet påbörjade hyreslägenheter, främst på grund av
stigande byggpriser och borttagna stöd. 102 Dessutom minskade efterfrågan på bostadsrätter
och småhus. När det gällde frågan om huruvida införandet av ägarlägenheter skulle öka bostadsbyggandet ansåg lagstiftarna att det berodde på vilka typer av objekt som var lönsamma samt tillgången på arbetskraft.103
Det ansågs vara mest troligt att byggandet av ägarlägenheter skulle konkurrera med byggandet av småhus och bostadsrätter och att byggandet av hyresrätter skulle fortsätta opåverkat. Att förutspå huruvida ägarlägenheten skulle öka det totala antalet producerade bostadslägenheter ansågs svårt men ett tillskott ansågs sannolikt då det som lagstiftarna uttryckte det skulle kunna ”öppna nya möjligheter vad gäller utformning av stadsbilden och byggnader.”104.105

5.2
5.2.1

Lagtext
Regleringen

Efter att ha studerat förarbetena kan man alltså utläsa tre huvudsakliga motiv till införandet
av ägarlägenheten. Eftersom ägarlägenheten inte har någon egen lag regleras olika aspekter
i olika lagar. I fastighetsbildningslagen finns till exempel regler om hur ägarlägenheter bildas.106 I lag om förvaltning av samfälligheter regleras förvaltningen av ägarlägenheterna och
jordabalken reglerar bland annat förhållandet till grannar samt upplåtelser och överlåtelser
101

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 40.

102

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 40.

103

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 41.

104

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s.142.

105

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 40-41.

106

Se till exempel 3 kap. 1b § fastighetsbildningslagen.
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av ägarlägenheter.107 För att se hur förarbetenas motiv tagit sig uttryck i lagtexten kommer
några av dessa lagar studeras närmare.
5.2.2

Mångfald och valfrihet i boende

Då ägarlägenhetens påverkan på mångfalden o valfriheten i boendet framför att beror på i
vilken utsträckning sådana lägenheter finns tillgängliga är lagtextens inverkan begränsad utöver den helt avgörande lagstiftning som överhuvudtaget tillåter bildning av ägarlägenheter.
Detta regleras i fastighetsbildningslagen.108 Samma lag som tillåteter bildandet av ägarlägenheter anger de kriterier som måste vara uppfyllda och en av dessa kan anses ha en negativ
inverkan på antalet ägarlägenheter som ombildas, nämligen förbudet mot att ombilda andra
bostäder till ägarlägenheter.109
5.2.3

Boendeinflytande

Lagregler som påverkar ägarlägenhetsinnehavarens inflytande över sin bostad och omgivning återfinns främst i jordabalken eftersom ägarlägenheter utgör fast egendom. Jordabalken omnämner först ägarlägenheten när den definieras som ”en tredimensionell fastighet endast
avsedd att rymma en bostadslägenhet”.110 Detta är förenligt med förarbetenas uttalanden om att
ägarlägenheten ska i möjligaste mån jämställas med småhus då paragrafen anger att ägarlägenheten, i motsats till bostadsrätten och hyresrätten, utgör en enskild fastighet. Jordabalkens tredje kapitel reglerar förhållandet till grannar. I 3:11 regleras störningar mellan fastigheter där minst en av de inblandade fastigheterna är en tredimensionell fastighet. Ägaren av
en ägarlägenhet ska vid användandet se till att inte omgivningen utsätts för skadliga störningar. Paragrafens första och andra stycke är författade efter den modell som används i
bostadsrättslagens reglering av samma förhållande och är menade att tolkas på samma
sätt.111 Jordabalkens tolvte kapitel reglerar hyra och kapitlet igenom likställs ägarlägenheten
med en- och tvåfamiljshus.112

107

Se till exempel 20a § lag om förvaltning av samfälligheter och 3 kap, 12 kap. jordabalken.

108

3 kap. 1a-1b §§ fastighetsbildningslagen.

109

3 kap 1b § 2 st. 2 p. fastighetbildningslagen.

110

1 kap 1a § 1 st. 3 p. jordabalken.

111

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s. 120.

112

Se till exempel 12 kap. 12§, 45a § jordabalken.

23

Att ägarlägenheten bildar en fastighet i sig och därför fritt kan överlåtas och upplåtas på
samma sätt som andra fastigheter antyder en önskan att göra ägarlägenheten lik övriga fastigheter. Denna mening stärks av att ägarlägenheten vid hyra inte regleras som bostadsrätter
eller hyresrätter utan som en- och tvåfamiljshus. När det gäller förhållandet till grannar så
regleras däremot ägarlägenheten på samma sätt som bostadsrätten vilket har sin förklaring i
att både bostadsrätter och ägarlägenheter ofta delar på en del utrymmen och har en betydligt större närhet till sina grannar än traditionella en- och tvåfamiljshus.113
5.2.4

Bostadsproduktion

Lagregleringens direkta påverkan på bostadsproduktionen torde vara liten då den beror på
ett stort antal större andra faktorer som ekonomi och konjunkturer. Möjligen skulle förbudet mot ombildning av existerande bostäder till ägarlägenheter kunna leda till viss ökning
då alternativen till nyproduktion minskar för den som är intresserad av en ägarlägenhet.114

113

Proposition 2008/09:91, Ägarlägenheter, s.91.

114

3 kap 1b § 2 st. 2 p. fastighetsbildningslagen.
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6 En studie av ägarlägenheten, dess utveckling, utbredning och fördelning sedan införandet
6.1
6.1.1

Sverige totalt
2009

Under 2009 färdigställdes totalt 22 821 bostadslägenheter i Sverige. I statistiken delas bostadslägenheter in i ”småhus” och ”flerbostadlägenheter”. Småhus innefattar villor, sammanbyggda radhus och liknande en- och tvåbostadshus.115 Bland småhusen är ägande klart
vanligast och hyresrätter och bostadsrätter utgör bara några få procent.116 Flerbostadshus är
byggnader som rymmer mer än 2 bostäder, hus med huvudsakligen specialbostäder samt
lokalhus med minst en bostadslägenhet.117 Ägarlägenheter byggs alltså i flerbostadshus och i
sådana fastigheter är hyresrätter och bostadsrätter absolut vanligast då de varit de enda tilllåtna formerna av boende i sådana hus innan ägarlägenheten infördes.
Av de 22 821 bostadslägenheter som byggdes var 14 447 lägenheter i flerbostadshus. Dessa
lägenheter utgjordes till 53 procent av bostadsrätter och till 47 procent av hyresrätter. Men
under detta ägarlägenhetens första år färdigställdes även sex stycken ägarlägenheter som
dock utgjorde en allt för liten andel av det totala bostadsbyggandet för att få mer än noll
procent i statistiken.
Under 2009 påbörjades 17 447 bostadslägenheter varav 9 416 st. var lägenheter i flerbostadshus.118 Trots att det under året endast färdigställdes sex ägarlägenheter i landet registrerades tolv ägarlägenheter i lantmäteriets fastighetsregister. Denna diskrepans beror på att
ägarlägenheter kan bildas innan de färdigställts eller ens påbörjats om det är nödvändigt för
att trygga finansieringen av bygget och det kan antas att fastigheten får användning för sitt
ändamål inom en nära framtid.119
Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 14 SM 1101, Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 2011, s. 14.

115

Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010, s. 6.

116

117

Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010, s. 14.
Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1001, Korrigerad version, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2009, s.1.

118

119

3 kap. 1a § 2 st. fastighetsbildningslagen.
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6.1.2

2010

Under 2010 färdigställdes 19 500 bostadslägenheter i Sverige. Av dessa var 10 650 lägenheter i flerbostadshus. Av de 10 650 lägenheterna i flerbostadshus var 48 procent bostadsrätter, 51 procent hyresrätter och en procent utgjordes av ägarlägenheter. 120 Under 2010
färdigställdes nämligen 85 st. ägarlägenheter. 50 av dem färdigställdes på Öckerö, en liten
kommun utanför Göteborg med ca 12 500 invånare.121 Det innebar att 74 av de då totalt 91
ägarlägenheterna som var färdigställda i Sverige fanns i Västra Götalands län.122
Under 2010 påbörjades 26 417 bostadslägenheter i landet varav 17 695 var lägenheter i
flerbostadshus.123 I lantmäteriets fastighetsregister registrerades ett betydligt större antal
ägarlägenheter 2010 jämfört med 2009, närmare bestämt 244 st. 2010 jämfört med endast
12 st. 2009. Dessa 244 registrerade ägarlägenheter var spridda på tolv olika kommuner
varav Kristianstad registrerat det största antalet, 92 st., följt av Öckerö som registrerade 50
st. I övrigt registrerade ingen kommun över 20 ägarlägenheter. 124
6.1.3

2011

Den totala statistiken för Sveriges bostadsproduktion 2011 är ännu inte sammanställd. Därför finns endast en preliminär rapport från Statistiska centralbyrån att tillgå. 125
Enligt denna rapport färdigställdes under 2011 19 550 bostadslägenheter i Sverige. Av
dessa utgjordes 12 250 av lägenheter i flerbostadshus.126 I den preliminära rapporten anges
inte lägenheternas fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och ägande. Som ett riktmärke för hur utvecklingen av ägarlägenheten sett ut torde man istället kunna använda sig
120Sveriges

officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande: Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010, s. 12.
Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx
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122 122Sveriges

officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande: Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010, s. 1.
Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 14 SM 1101, Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 2011, s. 3.
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Bilaga 4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 2009-2011.

Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande: Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010.
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Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, BO 20 SM 1101, Korrigerad version, Byggande: Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2010, s 3.
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av lantmäteriets fastighetsregister och se hur antalet registrerade ägarlägenheter utvecklats.
Jämfört med 2010 så sjönk antalet registrerade ägarlägenheter i fastighetsregistret 2011. De
234 registrerade ägarlägenheterna 2011 är tio färre än året innan.127 Detta tyder på att någon
ökning av antalet färdigställda ägarlägenheter av samma storlek som den från 2009 till 2010
inte är att vänta.
De 234 registrerade ägarlägenheterna var fördelade på 14 kommuner varav Örnsköldsvik
bildat flest, nämligen 64 st., och en liten kommun med 4 679128 invånare som heter Dals-Ed
registrerade 55 ägarlägenheter. I övrigt registrerade ingen kommun mer än 20 ägarlägenheter.129
Enligt den preliminära rapporten påbörjades 22 700 bostadslägenheter i Sverige 2011. Av
dessa var 16 000 lägenheter i flerbostadshus.

6.2

Stad 1 - Öckerö

6.2.1

2009

Öckerö är en kommun utanför Göteborg med ca 12 500 invånare.130 Det är en kommun
där endast ett mindre antal lägenheter färdigställs varje år. Under 2009 färdigställdes exempelvis endast 10 bostadslägenheter. Samtliga 10 utgjordes av småhus som innehavs med
ägande.131
6.2.2

2010

Under 2010 däremot färdigställdes 82 bostadslägenheter i kommunen. Av dessa var 50 st.
ägarlägenheter och 32 st. småhus som innehavs med ägande.132 Det innebär att ägarlägenheter utgjorde ca 61 procent av det totala antalet färdigställda bostadslägenheter och 100
procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus i kommunen. Detta kan jämföras

127

Bilaga 4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 2009-2011.

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx hämtat.
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Bilaga 4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 2009-2011.

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx.
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Årsredovisning Öckerö kommun 2009.

132

Årsredovisning Öckerö kommun 2010.
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med noll procent av det totala antalet färdigställda bostadslägenheter och en procent av de
färdigställda lägenheterna i flerbostadshus i Sverige totalt. 133
Det finns en diskrepans mellan det antal ägarlägenheter som registrerats i lantmäteriets fastighetsregister och Statistiska centralbyråns rapport jämfört med kommunens egen statistik.
Detta beror på att de ägarlägenheter som inte försåldes vid färdigställandet uppläts med hyresrätt och således står som hyresrätter i statistiken.134
6.2.3

2011

Under 2011 färdigställdes totalt 32 bostadslägenheter i Öckerö kommun. De var fördelade
på elva småhus och ett flerbostadshus.135 Flerbostadshuset bestod av 21 lägenheter som
uppläts med bostadsrätt.136 Således färdigställdes inga ägarlägenheter under 2011.

6.3

Stad 2 – Jönköping

6.3.1

2009

Jönköping är Sveriges tionde folkrikaste kommun med ett invånarantal på nästan 130 000
invånare.137 Under 2009 var bostadsbyggandet i Jönköpings kommun lågt och endast 194
bostadslägenheter färdigställdes.138 Av dessa var 100 st. lägenheter i småhus och 94 st. lägenheter i flerbostadshus. Samtliga av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus uppläts
med bostadsrätt.139 Samma år påbörjades byggandet av 185 bostadslägenheter i kommunen.
Av dessa 185 bostadslägenheter var 105 st. småhus och 80 st. lägenheter i flerbostadshus. 140
Således varken färdigställdes eller påbörjades byggandet av ägarlägenheter under 2009.
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Se 6.1.2.
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Årsredovisning Öckerö kommun 2010, s. 47.

135

Årsredovisning Öckerö kommun 2011.

Bofakta brf fotö brygga – SBC – Sveriges bostadsrättscentrum.
http://sbcmark.sbc.se/data/CFil/3N3IN4DJ/ITLV10MJ_q70_mFile_cmOnlyScaleDown.pdf
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137Statistiska

centralbyråns befolkningsstatistik:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx,.
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Bilaga 1: Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2009, s. 2.

139

Bilaga 1, Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2009, s. 3.

140

Bilaga 1, Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2009, s. 1.
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6.3.2

2010

Under 2010 färdigställdes 222 bostadslägenheter i Jönköpings kommun. Av dess var 113 st.
lägenheter i flerbostadshus. 44 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus
uppläts med hyresrätt och 56 procent med bostadsrätt. 141 Det färdigställdes således inga
ägarlägenheter under året.
Däremot påbörjades ett antal ägarlägenheter. Totalt påbörjades 616 bostadslägenheter i
kommunen varav 222 st. var lägenheter i småhus och 396 st. var lägenheter i flerbostadshus. Av dessa 396 lägenheter i flerbostadshus var sex stycken ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgjorde alltså ca en procent av det totala antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus. 142
Trots att bara sex ägarlägenheter påbörjades i kommunen under 2010 registrerades 15
stycken i lantmäteriets fastighetsregister.143 Som nämnts tidigare beror det på att ägarlägenheten kan registreras innan bygget påbörjas.
6.3.3

2011

Under 2011 färdigställdes 557 bostadslägenheter i kommunen varav 278 lägenheter utgjordes av småhus och 279 av lägenheter i flerbostadshus. Bland de 270 lägenheterna som färdigställts i flerbostadshus ingick 5 av de ägarlägenheter som påbörjades 2010. 144 Ägarlägenheterna utgjorde alltså ca en procent av det totala antalet färdigställda bostadslägenheter
och ca 18 procent av det totala antalet färdigställda bostadslägenheter.
Under 2011 påbörjades 930 bostadslägenheter i Jönköpings kommun varav 120 st. var
småhus upplåtna med äganderätt och 810 st. var lägenheter i flerbostadshus. Bland lägenheterna i flerbostadshus var 594 st. upplåtna med hyresrätt och 216 st. med bostadsrätt. 145
Inga ägarlägenheter påbörjades således under 2011.
Trots att det inte påbörjades några ägarlägenheter 2011 så registrerades ytterligare fyra st. i
lantmäteriets fastighetsregister utöver de 15 som registrerats under föregående år.146 Totalt
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Bilaga 2: Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2010, s. 3.

142

Bilaga 2: Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2010, s. 2.

143Bilaga

4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 2009-2011.

144

Bilaga 3: Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2010, s. 3.
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Bilaga 3: Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2010, s. 2.

146Bilaga

4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 2009-2011.
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sett finns det alltså 19 registrerade ägarlägenheter i kommunen varav fem är färdigställda
och en är under uppbyggnad.
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7 Analys och studie av utfallet i förhållande till lagens
syfte
7.1

Mångfald och valfrihet i boendet

7.1.1

Huruvida syftet är uppfyllt

Det första av lagstiftarnas syften med införandet av ägarlägenheter var att det skulle leda till
en ökad mångfald och valfrihet i boendet. Huruvida detta syfte uppnås eller ej beror helt på
i vilken utsträckning sådana lägenheter faktiskt bildas. Det är svårt att sätta någon specifik
siffra på hur stor andel av det totala antalet nyproducerade bostadslägenheter som behöver
vara ägarlägenheter för att man ska kunna anse att en märkbar mångfald och valfrihet har
uppnåtts men någon enstaka procent av färdigställda bostadslägenheter kan nog inte anses
uppnå detta. Speciellt när man tar i beaktande att nybyggda och nyligen påbörjade bostadslägenheter bara utgör en del av tillgängliga bostäder för bostadssökande då även äldre
byggnader finns tillgängliga. Om man ser till det totala antalet bostadslägenheter i Sverige är
andelen givetvis ännu mindre.
Om man med detta i åtanke ser att det under ägarlägenhetens första år i Sverige, 2009, endast färdigställdes totalt sex ägarlägenheter i hela riket kan man dra slutsatsen att denna siffra
är så låg att det inte kan råda något tvivel om att det inte ledde till någon större mångfald
eller valfrihet i boendet.147
Under 2010 färdigställdes 85 ägarlägenheter. Av dessa 85 så var 50 stycken bildade i Öckerö kommun där de utgjorde över 60 procent av det totala antalet färdigställda bostadslägenheter och 100 procent av lägenheterna i flerbostadsfastigheter. Totalt i riket utgjorde
ägarlägenheterna strax under en procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus. 148
Detta tyder på att det inte heller under 2010 byggdes tillräckligt många ägarlägenheter för
att tillföra en märkbar ökning i mångfalden i boendet i Sverige totalt sett. I Öckerö kommun däremot utgjorde ägarlägenheterna en klar majoritet av de färdigställda bostadslägenheterna 2010 vilket får anses bidra till en ökad mångfald och valfrihet i boendet lokalt
sett.149
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Se 6.1.1.
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Eftersom uppgifter om antal ägarlägenheter som färdigställdes under 2011 är inte tillgängliga får man studera antalet ägarlägenheter som registrerats hos lantmäteriet för att få en
uppfattning av hur det sett ut. Under 2009 registrerades 12 ägarlägenheter och av dessa
färdigställdes hälften, sex stycken. Under 2010 registrerades 244 ägarlägenheter men endast
85 st. färdigställdes. Detta torde innebära att ett antal av dessa påbörjade ägarlägenheter
blev färdigställda under 2011. Dessutom registrerades 234 ägarlägenheter under 2011 varav
ett antal torde ha blivit färdigställda samma år. Då mycket beror på den hastighet de olika
bostäderna byggs är det svårt att uppskatta hur många som färdigställts.
Om alla registrerade men inte ännu färdigställda ägarlägenheter färdigställs skulle de ändå
inte uppgå till mer än ca tre procent av det totala antalet färdigställda lägenheterna i flerbostadshus. Av detta kan man dra slutsatsen att visserligen inte går att avgöra hur många ägarlägenheter som färdigställts men att det inte rör sig om någon fortsatt ökning av det slag
som från 2009 till 2010.
I vissa av de mindre kommuner som bildat ett större antal ägarlägenheter kan situationen
dock se lite annorlunda ut. Som sagt utgjorde ägarlägenheter till och med en klar majoritet
av de nyproducerade bostadslägenheterna i Öckerö under 2010.
Under 2011 bildades inga ägarlägenheter i Öckerö kommun så det verkar inte handla om
en annan inställning till ägarlägenheten i stort men det stora antal ägarlägenheter som bildades 2010 torde definitivt ha ökar mångfalden och valfriheten i kommunens boende. Liknande lokala förhållanden kan förväntas även i andra mindre kommuner som bildat ett
större antal ägarlägenheter. Dals-Eds är till exempel en betydligt mindre kommun än Öckerö som bildade ännu fler ägarlägenheter än Öckerö gjorde.
Således torde man kunna säga att den mångfald och valfrihet i boendet som åsyftats ännu
inte infunnit sig Sverige totalt sett men lokala undantag kan finnas i ett antal mindre kommuner.
Den oro lagstiftarnas hade för att ägarlägenheter skulle byggas på bekostnad av hyresrätter
har än så länge visat sig vara obefogad. Sedan ägarlägenheten infördes har andelen hyresrätter till och med ökat något.150

150

Se 6.1.1 jämfört med 6.1.3.
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7.1.2

Konsekvenser

Anledningarna till att någon påtaglig mångfald och valfrihet i boendet ännu inte inträtt kan
ha många orsaker. Ägarlägenheten är fortfarande något nytt och okänt för bostadssökande,
bostadsbyggare, kreditinstitut och liknande. Detta innebär att det fortfarande kan finnas
osäkerheter när det gällande fastighetsbildande, lån och andra områden.
Ägarlägenheten infördes dessutom mitt i en lågkonjunktur vilket av förklarliga skäl minskade bostadsproduktionen totalt sett och gjorde investerare, byggare och bostadsköpare
mindre riskbenägna och därmed mindre benägna att prova en i Sverige helt oprövad fastighetstyp.
Att ägarlägenheten ännu inte resulterat i en ökad mångfald och valfrihet får i sig inga större
konsekvenser, varken positiva eller negativa. Det handlar snarare om en avsaknad av de
konsekvenser lagstiftarna önskat.
En åtgärd som förmodligen skulle öka antalet ägarlägenheter vore att avskaffa den regel
som förhindrar att nuvarande bostäder omvandlas till ägarlägenheter. Att omvandla lägenheter från exempelvis bostadsrätter till ägarlägenheter vore betydligt billigare och mindre
komplicerat än att behöva bilda och producera nya ägarlägenheter. Detta torde i sin tur leda
till en större ökning av antalet ägarlägenheter än genom enbart nyproduktion. Att denna
begränsning finns överhuvudtaget beror på att lagstiftarna ville ha en möjlighet att utvärdera ägarlägenheten innan existerande bostäder tilläts ombildas. Det innebär att just denna
åtgärd skulle kunna realiseras inom de närmsta åren.
Dock är det är tveksamt om det är nödvändigt för att uppnå syftet. De traditionella nyttjanderätterna är gamla och beprövade men erfarenheterna från de hittills bildade ägarlägenheterna torde ge byggare och investerare erfarenhet och förtroende att bygga även denna
nya fastighetsform. I Norge infördes ägarlägenheter 1983 och där finns nu ca 250 000 ägarlägenheter. Även i Danmark är ägarlägenheterna en väl integrerad del av bostadsmarknaden
jämte motsvarigheten till vår bostadsrätt. Detta talar för att en liknande utveckling är att
vänta även i Sverige.
Sammantaget kan man säga att om lagstiftarna vill att mångfald och valfrihet i boendet ska
uppnås så snabbt som möjligt skulle ett avskaffande av begränsningen mot ombildning
kunna skynda på utvecklingen. Om de hellre avvaktar utvärderingen av ägarlägenheterna
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innan ett beslut fattas är chanserna goda att den önskade mångfalden och valfriheten infinner sig så småningom ändå.

7.2
7.2.1

Ökat boendeinflytande
Huruvida syftet är uppfyllt

Det andra syftet med lagstiftarnas införande av ägarlägenheten var att de skulle ge innehavare ett större boendeinflytande än framför allt bostadsrätten tillät. Att lagstiftarna i förarbetena upprepade gånger upprepar att ägarlägenheter kan beskrivas som ett slags radhus på
höjden ger ett intryck av att så långt som möjligt vilja jämställa ägarlägenheten med traditionella småhus.
Att en ägarlägenhet, i motsats till exempelvis bostadsrätten, utgör en fastighet innebär i sig
att vissa rättigheter och skyldigheter infinner sig i och med att jordabalken bli tillämplig.
Fastigheterna kan till exempel fritt överlåtas och upplåtas utan att föreningen kan begränsa
detta i sina stadgar på det sätt en bostadsförening kan. Det innebär att övriga lägenhetsinnehavare har ett lägre inflytande på ditt eget boende. Dock kan det anses att detta i viss
mån får anses uppvägt av det minskade inflytande man själv har gentemot sina grannar i
och med att man själv inte kan rösta igenom sådana begränsningar som man själv anser
lämpliga.
Dessutom kan du i princip inte bli fråntagen din fastighet, du kan alltså inte bli vräkt på det
sätt en bostads- eller hyresrättsinnehavare i värsta fall kan bli, vilket torde ge en större
känsla av säkerhet och vara en klar fördel med ägarlägenheten. Dessa rättigheter kan anses
utgöra en klar utökning av boendeinflytandet för ägarlägenheter jämfört med bostadsrätter
och hyresrätter.
Men det kan också argumenteras att ägarlägenheter alls inte skiljer sig nämnvärt från bostadsrätten. Bostadsrättsföreningars stadgar kan i och för sig begränsa rätten till överlåtelser
och upplåtelser, men dessa torde i realiteten sällan utgöra ett hinder. En förenings stadgar
är författade av medlemmarna själva och torde därför inte vara orimligt hårda. Dessutom är
föreningen lagligen tvingad att acceptera en person som lever upp till stadgarnas regler och
det kan anses rimligt. Ägarlägenheternas samfällighetsföreningar har dessutom många likheter med bostadsrättsföreningar och störningar mellan grannar regleras i stort sätt likadant.
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Sammantaget anser författaren att ägarlägenheten ger ett större inflytande i sitt boende än
tidigare alternativ för boende i flerbostadshus. Denna åsikt styrks av att den danska ejerlejligheden och den norska eiersekjonen är så populära trots att det även i de länderna finns
alternativ som motsvarar den svenska bostadsrätten. Detta talar för att det finns en skillnad
mellan de två boendeformerna. Denna skillnad torde dessutom vara större i Sverige då
samfälligheter där ägarlägenheter ingår inte kan begränsa överlåtelser och upplåtelser på det
sätt de kan i Danmark och Norge.
Således anses lagstiftarnas intention att ge ägarlägenhetsinnehavare ett större boendeinflytande än bostadsrättsinnehavare ha uppnåtts. Rättigheterna är inte likvärdiga de för småhus
men en bra balansgång har funnits där ägarlägenheter jämställs med småhus i största möjliga mån med de begränsningar som är nödvändiga med tanke på det nära förhållandet mellan grannar som finns i flerbostadshus.
7.2.2

Konsekvenser

Om ägarlägenheten uppnår detta syfte innebär det att den genom sitt större boendeinflytande skulle framstå som skild från bostadsrätten och vara ett nytt alternativ för boende i
flerbostadshus. Detta skulle kunna ha betydande konsekvenser för ägarlägenhetens utveckling. Om allmänheten skulle se ägarlägenheten som alltför snarlik bostadsrätten är det troligt
att de vid ett val skulle välja det alternativ de är bekanta med.
En boendeform som erbjuder något nytt, i det här fallet ett större boendeinflytande, skulle
fylla ett behov eller begär som inte uppfyllts av tidigare alternativ. Detta skulle leda till en
ökad efterfrågan på det nya alternativet. Detta förutsätter att det den nya boendeformen
tillför är något som det finns en marknad för hos allmänheten. Det stora antal som bor i
småhus med de rättigheter det innebär talar för att det finns de som önskar ett större inflytande i sitt boende än bostadsrätten och hyresrätten erbjuder. Av detta kan man dra slutsatsen att uppfyllandet av detta syfte också har konsekvenser för uppfyllandet lagstiftarnas övriga intentioner.

7.3
7.3.1

Bostadsproduktion
Huruvida syftet är uppfyllt

Det tredje syftet lagstiftarna lyfte fram i proposition 2008/09:91 var att införandet av ägarlägenheten skulle öka den totala bostadsproduktionen. Den totala bostadsproduktionen i
landet har ökat sedan ägarlägenheten infördes 2009. Då antalet producerade ägarlägenheter
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varit så lågt är det inte troligt att de varit ansvariga för ökningen. Mer troligt är att det berott på större faktorer som konjunkturer och ekonomin i stort. Man kan inte vara helt säker
då det torde vara omöjligt att beräkna men så länge antalet producerade ägarlägenheter är
på de låga nivåer som de är nu är det inte troligt att de stimulerar den totala bostadsproduktionen nämnvärt. Således anses detta syfte än så länge ej uppnått.
7.3.2

Konsekvenser

Att bostadsproduktionen inte påverkats märkbart av ägarlägenheten beror troligtvis på att
den fortfarande är en ny företeelse som ännu inte riktigt fått fäste i den svenska bostadsmarknaden.151 Om man fortsätter på det resonemang som fördes tidigare och tänker sig att
ägarlägenheten uppfattas som ett nytt alternativ och att detta leder till en efterfrågan på sådant boende så innebär det att fler ägarlägenheter nyproduceras eftersom ombildning av
existerande bostäder inte är tillåtet.152 Ägarlägenheter kan även bildas genom ombildning av
existerande lokaler men det förutsätter att lokalen kan anpassas på ett smidigt sätt.
Om detta i sig skulle ha någon stimulerande effekt på bostadsproduktionen i stort är svårt
att förutse men det är möjligt att de nya möjligheter ägarlägenheten ger när det gäller utformning av stadsbilden och byggnader har en sådan effekt. 153
Således kan det argumenteras att uppfyllandet av detta syfte till stor del hänger ihop med
lagstiftarnas andra syften med ägarlägenheten, nämligen att ge innehavare ett större boendeinflytande än de tidigare alternativen för boende i flerbostadshus. Uppnås det syftet torde
även detta syfte uppnås med tiden.

151

Se studien i kap 6.

152

Se resonemanget i 7.2.2.

153

Se 5.1.3.
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8 Slutsats
Ur förarbetena kan man utläsa att lagstiftarnas syfte och intention med att införa möjligheter att bilda s.k. ägarlägenheter i svensk rätt kan indelas i tre huvudsakliga delar. Dessa tre
syften var att öka mångfalden och valfriheten i boendet, att erbjuda en form av boende i
flerbostadshus som ger ett större boendeinflytande än tidigare alternativ samt att öka den
totala bostadsproduktionen.
För att resultera i en ökad mångfald och valfrihet i boendet krävs att ägarlägenheter produceras i tillräckligt stora antal. Till och med år 2011 har bara ett femhundratal ägarlägenheter
registrerats hos lantmäteriet och ännu färre färdigställts. Detta innebär att någon större
mångfald och valfrihet i boendet inte får anses ha infunnit sig totalt sätt. Däremot finns det
ett antal mindre kommuner där större antal ägarlägenheter bildats vilket har resulterat i lokalt sett större mångfald och valfrihet. Detta är dock något som författaren tror kommer
infinna sig efterhand som kunskapen och förtroendet för ägarlägenheten växer och leder
till att fler ägarlägenheter produceras.
Ägarlägenheter har av förklarliga skäl vissa likheter med bostadsrätter eftersom de båda är
olika former av boende i flerbostadshus. De har till exempel delvis samma regler för störande av grannar och förvaltas av föreningar där lägenhetsinnehavarna är medlemmar. Men
att ägarlägenheten utgör en egen fastighet innebär att innehavaren har större rättigheter.
Ägarlägenheter kan till exempel fritt överlåtas och upplåtas och en ägarlägenhetsinnehavare
kan inte bli vräkt på det sätt en misskötsam bostadsrättsinnehavare kan bli. I Danmark och
Norge är varianter på ägarlägenheter och bostadsrätter båda vanliga boendeformer vilket
talar för att det finns skillnader och i Sverige torde skillnaden vara ännu större då den
svenska ägarlägenhetens rättigheter att överlåta och upplåta inte kan begränsas i föreningens stadgar vilket de kan i Danmark och Norge. Således anses ägarlägenheten erbjuda ett
större boendeinflytande än de traditionella formerna av boende i flerbostadshus. Att ägarlägenheten anses erbjuda ett större boendeinflytande, och därmed skiljer sig från bostadsrätten och skapar en ny marknad, torde vara viktigt för ägarlägenhetens utveckling och för
uppfyllandet av lagstiftarnas övriga syften med införandet av ägarlägenheter.
Lagstiftarnas tredje syfte med införandet av ägarlägenheten var att det kunde stimulera bostadsproduktionen i landet. Det låga antal lägenheter som färdigställts hittills talar emot att
detta syfte uppnåtts. Men med tiden tror författaren att detta kan förändras. Om ägarlägenheten ses som ett nytt alternativ torde ett nytt behov uppstå på marknaden och då det inte
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är tillåtet att ombilda existerande bostäder till ägarlägenheter torde nyproduktion ofta bli
det lättaste sättet att möta detta behov. Detta skulle kunna stimulera bostadsbyggandet eftersom det ger nya möjligheter vid utformning av byggnader och stadsbilder.
Om man ser på de olika syftena i ett större perspektiv ser man att de hänger ihop. Ett ökat
boendeinflytande leder till att ägarlägenheten ses som ett nytt alternativ. Ett nytt alternativ
på marknaden kan leda till en ny efterfrågan eftersom det möter ett nytt behov. Ökad efterfrågan leder till nyproduktion då förhindret mot ombildning av existerande bostäder gör
det till det lättaste sättet att möta efterfrågan. Ökad nyproduktion av ägarlägenheter kan
stimulera den totala bostadsproduktionen och leder i sig själv till en ökad mångfald och valfrihet i boendet.
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Bilaga 4: Ägarlägenheter registrerade i lantmäteriets
fastighetsregister år 2009 - 2011
Kommun, fastighet Datum

BORGHOLM ÄLEKLINTA 3:13
BORGHOLM ÄLEKLINTA 3:14
BORGHOLM ÄLEKLINTA 3:15
BORGHOLM ÄLEKLINTA 3:16
BORGHOLM ÄLEKLINTA 3:17
BÅSTAD AURORA *29
BÅSTAD AURORA *30
BÅSTAD AURORA *31
BÅSTAD AURORA *32
BÅSTAD AURORA *33
BÅSTAD AURORA *34
BÅSTAD AURORA *35
DALS-ED ED 2:385
DALS-ED ED 2:386
DALS-ED ED 2:387
DALS-ED ED 2:388
DALS-ED ED 2:389
DALS-ED ED 2:390
DALS-ED ED 2:391
DALS-ED ED 2:392
DALS-ED ED 2:393
DALS-ED ED 2:394
DALS-ED ED 2:395
DALS-ED ED 2:396
DALS-ED ED 2:397
DALS-ED ED 2:398
DALS-ED ED 2:399
DALS-ED ED 2:400
DALS-ED ED 2:401
DALS-ED ED 2:402
DALS-ED ED 2:403
DALS-ED ED 2:404
DALS-ED ED 2:405
DALS-ED ED 2:406
DALS-ED ED 2:407
DALS-ED ED 2:408
DALS-ED ED 2:409
DALS-ED ED 2:410
DALS-ED ED 2:411
DALS-ED ED 2:412
DALS-ED ED 2:413
DALS-ED ED 2:414
DALS-ED ED 2:415
DALS-ED ED 2:416

Kommun fastighet Datum

2009-09-22 DALS-ED ED 2:417
2009-09-22 DALS-ED ED 2:418
2009-09-22 DALS-ED ED 2:419
2009-09-22 DALS-ED ED 2:420
2009-09-22 DALS-ED ED 2:421
2011-01-26 DALS-ED ED 2:422
2011-01-26 DALS-ED ED 2:423
2011-01-26 DALS-ED ED 2:424
2011-01-26 DALS-ED ED 2:425
2011-01-26 ALS-ED ED 2:426
2011-01-26 DALS-ED ED 2:427
2011-01-26 DALS-ED ED 2:428
2011-09-28 DALS-ED ED 2:429
2011-09-28 DALS-ED ED 2:430
2011-09-28 DALS-ED ED 2:431
2011-09-28 DALS-ED ED 2:432
2011-09-28 DALS-ED ED 2:433
2011-09-28 DALS-ED ED 2:434
2011-09-28 DALS-ED ED 2:435
2011-09-28 DALS-ED ED 2:436
2011-09-28 DALS-ED ED 2:437
2011-09-28 DALS-ED ED 2:438
2011-09-28 DALS-ED ED 2:439
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:16
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:17
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:18
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:19
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:20
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:21
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:22
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:23
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:24
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:25
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:26
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:27
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:28
2011-09-28 GÄVLE ALDERHOLMEN 4:29
2011-09-28 GÖTEBORG KROKSLÄTT 109:22
2011-09-28 GÖTEBORG KROKSLÄTT 109:23
2011-09-28 GÖTEBORG KROKSLÄTT 109:24
2011-09-28 GÖTEBORG KROKSLÄTT 109:25
2011-09-28 GÖTEBORG KROKSLÄTT 109:26
2011-09-28 GÖTEBORG SANNEGÅRDEN 37:5
2011-09-28 GÖTEBORG SANNEGÅRDEN 37:6

51

2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2010-07-09
2010-07-09
2010-07-09
2010-07-09
2010-07-09
2011-12-12
2011-12-12

Bilagor
GÖTEBORG SANNEGÅRDEN 37:7
GÖTEBORG SANNEGÅRDEN 37:8
GÖTEBORG SANNEGÅRDEN 37:9
HALMSTAD BEFÄLET *3
HALMSTAD BEFÄLET *4
HALMSTAD BEFÄLET *5
HALMSTAD BEFÄLET *6
HALMSTAD BEFÄLET *7
HELSINGBORG THALIA *22
HELSINGBORG THALIA *23
HELSINGBORG THALIA *24
HELSINGBORG THALIA *25
HELSINGBORG THALIA *26
HELSINGBORG THALIA *27
HELSINGBORG THALIA *28
HELSINGBORG THALIA *29
HELSINGBORG THALIA *30
HELSINGBORG THALIA *31
HELSINGBORG THALIA *32
HELSINGBORG THALIA *33
JÖNKÖPING APOTEKET *10
JÖNKÖPING APOTEKET *11
JÖNKÖPING APOTEKET *12
JÖNKÖPING APOTEKET *13
JÖNKÖPING APOTEKET *14
JÖNKÖPING APOTEKET *15
JÖNKÖPING APOTEKET *16
JÖNKÖPING APOTEKET *17
JÖNKÖPING APOTEKET *18
JÖNKÖPING APOTEKET *19
JÖNKÖPING APOTEKET *20
JÖNKÖPING APOTEKET *7
JÖNKÖPING APOTEKET *8
JÖNKÖPING APOTEKET *9
JÖNKÖPING UNGDOMEN *19
JÖNKÖPING UNGDOMEN *26
JÖNKÖPING UNGDOMEN *27
JÖNKÖPING UNGDOMEN *28
JÖNKÖPING UNGDOMEN *29
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *43
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *44
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *45
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *46
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *47
KRISTIANSTAD HOVRÄTTEN *48
KRISTIANSTAD STAFVRE *100
KRISTIANSTAD STAFVRE *101
KRISTIANSTAD STAFVRE *102
KRISTIANSTAD STAFVRE *103
KRISTIANSTAD STAFVRE *12
KRISTIANSTAD STAFVRE *13
KRISTIANSTAD STAFVRE *14
KRISTIANSTAD STAFVRE *15

2011-12-12 KRISTIANSTAD STAFVRE *16
2011-12-12 KRISTIANSTAD STAFVRE *17
2011-12-12 KRISTIANSTAD STAFVRE *18
2010-12-20 KRISTIANSTAD STAFVRE *19
2010-12-20 KRISTIANSTAD STAFVRE *20
2010-12-20 KRISTIANSTAD STAFVRE *21
2010-12-20 KRISTIANSTAD STAFVRE *22
2010-12-20 KRISTIANSTAD STAFVRE *23
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *24
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *25
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *26
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *27
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *28
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *29
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *30
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *31
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *32
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *33
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *34
2010-02-01 KRISTIANSTAD STAFVRE *35
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *36
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *37
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *38
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *39
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *40
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *41
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *42
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *43
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *44
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *45
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *46
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *47
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *48
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *49
2010-03-25 KRISTIANSTAD STAFVRE *50
2011-04-05 KRISTIANSTAD STAFVRE *51
2011-04-05 KRISTIANSTAD STAFVRE *52
2011-04-05 KRISTIANSTAD STAFVRE *53
2011-04-05 KRISTIANSTAD STAFVRE *54
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *55
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *56
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *57
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *58
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *59
2011-09-16 KRISTIANSTAD STAFVRE *60
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *61
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *62
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *63
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *64
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *65
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *66
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *67
2010-09-24 KRISTIANSTAD STAFVRE *68
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2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24
2010-09-24

Bilagor
KRISTIANSTAD STAFVRE *69
KRISTIANSTAD STAFVRE *70
KRISTIANSTAD STAFVRE *71
KRISTIANSTAD STAFVRE *72
KRISTIANSTAD STAFVRE *73
KRISTIANSTAD STAFVRE *74
KRISTIANSTAD STAFVRE *75
KRISTIANSTAD STAFVRE *76
KRISTIANSTAD STAFVRE *77
KRISTIANSTAD STAFVRE *78
KRISTIANSTAD STAFVRE *79
KRISTIANSTAD STAFVRE *80
KRISTIANSTAD STAFVRE *81
KRISTIANSTAD STAFVRE *82
KRISTIANSTAD STAFVRE *83
KRISTIANSTAD STAFVRE *84
KRISTIANSTAD STAFVRE *85
KRISTIANSTAD STAFVRE *86
KRISTIANSTAD STAFVRE *87
KRISTIANSTAD STAFVRE *88
KRISTIANSTAD STAFVRE *89
KRISTIANSTAD STAFVRE *90
KRISTIANSTAD STAFVRE *91
KRISTIANSTAD STAFVRE *92
KRISTIANSTAD STAFVRE *93
KRISTIANSTAD STAFVRE *94
KRISTIANSTAD STAFVRE *95
KRISTIANSTAD STAFVRE *96
KRISTIANSTAD STAFVRE *97
KRISTIANSTAD STAFVRE *98
KRISTIANSTAD STAFVRE *99
LYSEKIL GAMLESTAN 20:21
LYSEKIL GAMLESTAN 20:22
LYSEKIL GAMLESTAN 20:23
LYSEKIL GAMLESTAN 20:24
LYSEKIL GAMLESTAN 20:25
LYSEKIL GAMLESTAN 20:26
LYSEKIL GAMLESTAN 20:27
LYSEKIL GAMLESTAN 20:28
LYSEKIL GAMLESTAN 20:29
LYSEKIL GAMLESTAN 20:30
LYSEKIL GAMLESTAN 20:31
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:10
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:11
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:12
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:13
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:14
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:15
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:16
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:17
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:8
MÖRBYLÅNGA MÖCKLEBY 4:9
SIGTUNA ALUDDEN 1:100

2010-09-24 SIGTUNA ALUDDEN 1:101
2010-09-24 SIGTUNA ALUDDEN 1:102
2010-09-24 SIGTUNA ALUDDEN 1:99
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:100
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:101
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:102
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:103
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:104
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:105
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:106
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:107
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:108
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:109
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:110
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:111
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:92
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:93
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:94
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:95
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:96
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:97
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:98
2010-09-24 SOTENÄS GRAVARNE 3:99
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:877
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:878
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:879
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:880
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:881
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:882
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:883
2010-09-24 STAFFANSTORP STANSTORP 1:884
2011-07-05 STAFFANSTORP STANSTORP 1:885
2011-07-05 STAFFANSTORP STANSTORP 1:886
2011-07-05 STAFFANSTORP STANSTORP 1:887
2011-07-05 STOCKHOLM DRÖNAREN *3
2011-07-05 STOCKHOLM DRÖNAREN *4
2011-07-05 STOCKHOLM DRÖNAREN *5
2011-07-05 STOCKHOLM DRÖNAREN *6
2011-07-05 STORUMAN BJÖRKFORS 1:899
2011-07-05 STORUMAN BJÖRKFORS 1:900
2011-07-05 STORUMAN BJÖRKFORS 1:901
2011-07-05 STORUMAN BJÖRKFORS 1:902
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:903
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:904
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:905
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:906
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:929
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:930
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:931
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:932
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:933
2010-11-16 STORUMAN BJÖRKFORS 1:934
2010-07-20 STORUMAN BJÖRKFORS 1:935
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2010-07-20
2010-07-20
2010-07-20
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-07-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-04-01
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2011-09-26
2010-11-19
2010-11-19
2010-11-19
2010-11-19
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05

Bilagor
STORUMAN BJÖRKFORS 1:936
STORUMAN BJÖRKFORS 1:937
STORUMAN BJÖRKFORS 1:938
STORUMAN BJÖRKFORS 1:939
STORUMAN BJÖRKFORS 1:940
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *10
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *11
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *12
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *13
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *14
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *15
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *2
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *3
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *4
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *5
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *6
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *7
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *8
SÖDERKÖPING STORÄNGEN *9
TANUM HAMBURGSUND 8:10
TANUM HAMBURGSUND 8:11
TANUM HAMBURGSUND 8:12
TANUM HAMBURGSUND 8:13
TANUM HAMBURGSUND 8:14
TANUM HAMBURGSUND 8:15
TANUM HAMBURGSUND 8:16
TANUM HAMBURGSUND 8:17
TANUM HAMBURGSUND 8:18
TANUM HAMBURGSUND 8:19
TANUM HAMBURGSUND 8:3
TANUM HAMBURGSUND 8:4
TANUM HAMBURGSUND 8:5
TANUM HAMBURGSUND 8:6
TANUM HAMBURGSUND 8:7
TANUM HAMBURGSUND 8:8
TANUM HAMBURGSUND 8:9
TANUM SANNÄS 3:48
TANUM SANNÄS 3:49
TANUM SANNÄS 3:50
TANUM SANNÄS 3:51
TANUM SANNÄS 3:52
TANUM SANNÄS 3:53
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 4:6
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 4:7
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 4:8
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD 4:9
UPPSALA SUNNERSTA 164:11
UPPSALA SUNNERSTA 164:12
UPPSALA SUNNERSTA 164:13
UPPSALA SUNNERSTA 164:6
VÄSTERVIK FÄNGELSET *3
VÄSTERVIK FÄNGELSET *4
VÄSTERVIK FÄNGELSET *5

2011-10-05 VÄSTERVIK FÄNGELSET *6
2011-10-05 VÄSTERVIK FÄNGELSET *7
2011-10-05 VÄXJÖ VILLBO *10
2011-10-05 VÄXJÖ VILLBO *11
2011-10-05 VÄXJÖ VILLBO *12
2010-07-14 VÄXJÖ VILLBO *13
2010-07-14 VÄXJÖ VILLBO *7
2010-07-14 VÄXJÖ VILLBO *8
2010-07-14 VÄXJÖ VILLBO *9
2010-07-14 YSTAD ARKITEKTEN *11
2010-07-14 YSTAD ARKITEKTEN *12
2010-07-14 YSTAD ARKITEKTEN *13
2010-07-14 YSTAD ARKITEKTEN *14
2010-07-14 YSTAD ARKITEKTEN *15
2010-07-14 ÅRE ÅRE-BERGE 2:211
2010-07-14 ÅRE ÅRE-BERGE 2:212
2010-07-14 ÅRE ÅRE-BERGE 2:213
2010-07-14 ÅRE ÅRE-BERGE 2:214
2010-07-14 ÅRE ÅRE-BERGE 2:215
2010-07-15 ÅRE ÅRE-BERGE 2:216
2010-07-15 ÅRE ÅRE-BERGE 2:217
2010-07-15 ÅRE ÅRE-BERGE 2:218
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