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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att klarlägga de likheter och skillnader som finns mellan 
boendeformerna bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet. Tanken är att studien ska kunna 
tjäna som grund för att göra en bedömning av vilken av boendeformerna i flerfamiljshus som 
är lämpligast utifrån olika situationer.  
 
Efter en historisk tillbakablick över regleringen på bostadsmarknaden granskas gällande rätt 

för de tre boendeformerna i varsitt kapitel. Först i varje kapitel tas den för respektive 

boendeform viktigaste lagstiftningen upp. När det gäller bostadsrätter återfinns den 

viktigaste lagstiftningen i bostadsrättslagen (1991:614) och i lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar. För hyresrätter återfinns de viktigaste reglerna i hyreslagen (12 kap Jordabalken, 

1970:994). Den centrala lagstiftningen för ägarlägenheter finns främst i Jordabalken, men 

även i fastighetsbildningslagen (1970:988). Även lagstiftningen kring tredimensionella 

fastigheter granskas.  

Efter den allmänna genomgången i respektive kapitel följer ett avsnitt som går igenom 

möjligheterna som finns att ställa en bostad av respektive slag som säkerhet för ett lån. Både 

en bostadsrätt och en ägarlägenhet kan fungera som säkerhet för ett lån, medan en 

hyresrätt inte kan göra det. Reglerna i frågan skiljer sig markant mellan ägarlägenheter som 

räknas som fast egendom och bostadsrätter som räknas som lös egendom.  

Därefter följer ett avsnitt i respektive kapitel som går igenom förutsättningarna för att hyra 

ut sin bostad. När det gäller bostadsrätter och hyresrätter är reglerna likartade. Det går att 

hyra ut bostaden i andra hand under vissa omständigheter. I båda fallen krävs 

fastighetsägarens, det vill säga bostadsrättsföreningens respektive hyresvärdens, tillstånd. 

Om fastighetsägaren inte ger sitt tillstånd kan det i båda fallen sökas hos hyresnämnden. När 

det gäller ägarlägenheter krävs ingens tillstånd eftersom ägaren har ett direkt ägande av sin 

bostad. Det får också som följd att det inte handlar om en andrahandsuthyrning, utan om en 

förstahandsuthyrning. Ägaren till ägarlägenheten blir således hyresvärd till en hyresgäst som 

innehar en hyresrätt enligt reglerna i hyreslagen. Det finns inga regler som är avsedda att 

hindra en person att införskaffa flera ägarlägenheter med syftet att hyra ut dem.  

Mot slutet av uppsatsen analyseras och jämförs reglerna för de tre boendeformerna i ett 

eget kapitel som är disponerat på ett liknande sätt som de tidigare. Det betyder att först 

analyseras och jämförs reglerna om respektive boendeform i allmänhet följt av en analys och 

jämförelse mellan möjligheterna att ställa en bostad av respektive boendeform som 

säkerhet för ett lån. Sist analyseras och jämförs möjligheterna att hyra ut en bostad av 

respektive boendeform.  

Sist i uppsatsen summeras de skillnader och likheter mellan bostadsrätter, hyresrätter och 

ägarlägenheter som framkommit under studiens gång. Dessutom konstateras vilken 

boendeform som är mest fördelaktig som boende, som säkerhet för lån och i samband med 

andrahandsuthyrning utifrån olika perspektiv.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan många år tillbaka är bostadsrätter och hyresrätter de två dominerande 

boendeformerna för boende i flerfamiljshus i Sverige. I maj 2009 introducerades 

ägarlägenheter som en ny boendeform i Sverige.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att klargöra de juridiska fördelar och nackdelar som finns med 

boendeformerna bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet. Tanken är att den enskilde ska 

kunna ha denna studie som grund för att göra en bedömning av vilken av boendeformerna i 

flerfamiljshus som är lämpligast utifrån den enskildes unika situation.  

1.3 Problemfrågor 

Vilka är de juridiska skillnaderna och likheterna mellan bostadsrätter, hyresrätter och 

ägarlägenheter, framför allt för brukaren, men även för övriga aktörer på marknaden?  

Vilken boendeform i flerbostadshus är mest fördelaktig som boende, som säkerhet för lån 

och i samband med andrahandsuthyrning?  

1.4 Metod 

Uppsatsens problemfrågor besvaras med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod. Det 

betyder att fastställa gällande rätt genom att undersöka rättskällorna enligt vissa 

tolkningsmetoder. Som rättskällor räknas i svensk rätt grundlag, lag, förordning, förarbeten, 

praxis och doktrin.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie fokuserar på de vanligaste boendeformerna i flerfamiljshus. Det innebär att 

enskilt boende, framför allt boende i småhus, inte omfattas av denna studie. Vad det gäller 

boende i flerbostadshus behandlar denna studie inte 

studentbostäder/genomgångsbostäder. Boende i kooperativ hyresrätt berörs enbart 

perifert. 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 genomförs en kort historisk återblick över hur regleringen sett ut på 

bostadsmarknaden under framför allt det senaste århundradet.  

Kapitel 3, 4 och 5 granskar gällande rätt för bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter.  

De tre kapitlen är disponerade på samma sätt: Först en allmän genomgång av gällande rätt 

för boendeformen följt av en granskning av reglerna som gäller för att sätta en lägenhet av 

respektive boendeform som säkerhet för lån. Sist i respektive kapitel granskas gällande rätt 

vad det gäller uthyrning av en lägenhet av respektive boendeform.  
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I kapitel 6 analyseras gällande rätt i de delar som presenterats i de tre tidigare kapitlen. I 

stort sätt följer analysen samma struktur som de kapitel som analyseras. Det betyder att 

analysen inleds med att boendeformernas för- och nackdelar i allmänhet analyseras ur den 

boendes perspektiv. Därefter analyseras möjligheterna att ställa en lägenhet av respektive 

boendeform som säkerhet för ett lån, först ur långivarens perspektiv, sedan ur låntagarens 

perspektiv. I kapitlets sista del analyseras lagarna kring uthyrning av en lägenhet av 

respektive boendeform, först ur uthyrarens perspektiv följt av hyresgästens perspektiv. 

Studiens slutsats presenteras i kapitel 7.  

2 Regleringen på bostadsmarknaden ur ett historiskt perspektiv 
Bostadsbrist i kombination med stigande hyror för mindre bostäder medförde att 

lagreglering av äganderätt till lägenhet i statsfastighet diskuterades i början av 1800-talet. 

Flera byggnads- och bostadsföreningar bildades med syftet att tillhandahålla billiga bostäder 

åt sina medlemmar. Regler om förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar 

saknades emellertid. Besittningsskydd för de boende saknades också, vilket kunde få mindre 

bra konsekvenser.1 

Motioner om stärkt skydd för de boende lämnades in till riksdagen 1881 och 1882. 

Motionerna gick ut på att den boende skulle få ständig nyttjanderätt eller äganderätt till 

”sin” lägenhet.2 

Efter två utredningar3 kom riksdagen fram till att en bostadsförvärvares äganderätt skulle 

bestå i både en andel i fastigheten som var knuten till lägenheten samt en ideell andel av 

den gemensamma egendomen. Bostadsinnehavaren fick på så sätt en starkare rättighet till 

sin lägenhet. Rättigheten till bostaden kunde dessutom pantsättas eller avyttras av 

rättighetsinnehavaren.4  

Ärendet hamnade till slut hos en kommitté som handlade lagstiftningsförslag rörande bolag. 

Denna kommitté lade 1895 fram ett förslag till en lag om registrerade föreningar för 

ekonomisk verksamhet. Lagen ifråga, Lag (1895:65 s. 1) om registrerade föreningar för 

ekonomisk verksamhet, innehöll dock enbart regler rörande föreningens ställning som 

juridisk person samt medlemmarnas ansvar för föreningens förbindelser.5 

Införandet av samägandelagen (1904:48 s. 1) medförde att personer som samägde en 

fastighet genom avtal kunde reglera de olika personernas nyttjande av en viss lägenhet. I 

samband med införandet av samägandelagen belystes att det inte vore lämpligt att införa 

                                                           
1
 SOU 2002:21, s. 45.  

2
 SOU 2002:21,  s.45. 

3
 LU 1882:35 och rskr. 1882:31.  

4
 SOU 2002:21, s. 45. 

5
 SOU 2002:21, s. 46.  
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äganderätt till en specifik lägenhet då dåliga erfarenheter av ägarlägenheter fanns i andra 

länder.6 

Medlemmars besittningsskydd och äganderätt till en bostadslägenhet aktualiserades 

återigen i samband med den bostadsbrist som följde efter första världskriget. En utredning7 

genomfördes, men den kom fram till att det inte var aktuellt att införa äganderätt för 

enskilda lägenheter. Som skäl till detta angavs bland annat att samhörighetsviljan i huset 

skulle påverkas negativt av uppdelningen av ansvaret för husets inteckningsskulder.8  

En utredning som slutfördes 1928 kom sedermera att ligga som grund till 1930 års lag 

(1930:115) om bostadsrättsföreningar. Förslag om ägarlägenheter har därefter debatterats 

flera gånger och flera motioner och utredningar9 i frågan har genom 1900-talet behandlats i 

riksdagen. Som exempel kan en utredning10 från 1975 nämnas. Den slog fast att det som en 

följd av riksdagens negativa inställning i frågan inte var aktuellt att införa ägarlägenheter.11 

En annan utredning12 lade 1982 fram ett lagstiftningsförslag om ägarlägenheter som gick ut 

på att lägenheterna skulle utgöra fastigheter med äganderätt. Någon lagstiftning i frågan 

kom dock aldrig till stånd.13  

Ett departementsförslag14 som kom 1994 förespråkade ändringar i den nu gällande 

Bostadsrättslagen (1991:614), BRL, i syfte att stärka bostadsrätten som upplåtelseform och 

mer likna ägarlägenheter mötte stor kritik och ledde inte till någon lagstiftning. Bland annat 

föreslogs att en bostadsrättsinnehavare skulle få hyra ut sin lägenhet i andra hand utan 

bostadsrättsföreningens eller någon annans tillstånd.15 

I samband med att de nya reglerna om tredimensionella fastigheter infördes i jordabalken 

(1970:994), JB, den 1/1 2004,16 arbetades en proposition om införandet av ägarlägenheter 

fram. Där konstaterades att de nya reglerna inte var ämnade att skikta befintliga 

flerbostadshus i flera olika fastigheter. Samtidigt konstaterades att de dåvarande reglerna 

om tredimensionella fastigheter enbart medgav att sådana fastigheter nyttjades som 

bostäder om varje enskild fastighet rymde minst fem lägenheter.17  

                                                           
6
 SOU 2002:21, s. 46. 

7
 SOU 1928:16. 

8
 SOU 2002:21, s. 46. 

9
 Se bl. a: 3LU 1958:19 och 1967:60, LU 1975:26, SOU 1975:51, CU 1977/78:34, 1978/79:24 och 1979/80:4, CU 

1981/82:24, LU 1983/84:4, BoU 1984/85:12, BoU 1986/87:14, BoU 1987/88:13, BoU 1989/90:1, BoU 
1990/91:1, BoU 1990/91:9, BoU 1993/94:21, BoU 1994/95:19, BoU 1997/98:7, BoU 1998/99:2 och BoU 
1998/99:7.  
10

 SOU 1975:51, se s. 319f.  
11

 SOU 2002:21, s. 47. 
12

 SOU 1982:40. 
13

 SOU 2002:21, s. 47.  
14

 Ds 1994:59.  
15

 Prop. 2008/09:91, s. 44.  
16

 Lag 2009:180.  
17

 Prop. 2003/04:115, s. 30.  
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Någon lagstiftning om införande av ägarlägenheter infördes inte 2004, men redan då 

konstaterades att om ägarlägenheter skulle införas i Sverige så var det lämpligast med ett 

direkt ägande. Det innebär att varje enskild lägenhet måste utgöra en egen fastighet som 

bildas efter beslut av lantmäterimyndigheten.18 

En av anledningarna till att ägarlägenheter inte infördes var att många av de fördelar för de 

boende som anförts, till stor del redan ansågs vara uppfyllda genom bostadsrätter. 

Bostadsrätter ansågs i praktiken allt mer ha närmat sig direkt ägande under senare tid.19 

Innan reglerna om tredimensionella fastigheter infördes 2003 och så småningom även regler 

om ägarlägenheter 2009, kunde tredimensionellt fastighetsutnyttjande skapas genom 

servitut. Exempel på en situation som kunde lösas med hjälp av servitut är när flera 

radhusfastigheter ligger i en sluttning. Till det övre radhuset hör en balkong som är byggd på 

taket till det lägre radhuset. Balkongen tillhör presumtivt det lägre radhuset eftersom den är 

belägen inom det husets fastighet, men genom att ge det övre radhuset en nyttjanderätt till 

balkongen genom ett servitut kunde alltså situationen lösas i praktiken.20  

3 Gällande rätt angående bostadsrätter 
I det här kapitlet behandlas fall där en person som inte är en juridisk person äger en 

bostadsrätt.  

3.1 Vad är en bostadsrätt? 

I 1 kap 1 § samt 2 kap 1-3 §§ JB stadgas vad som är fast egendom. Egendom som inte är fast 

egendom enligt definitionerna i jordabalken är alltid lös egendom.21 Att påstå sig äga en 

bostadsrätt och syfta på en specifik lägenhet är inte korrekt. Det som i själva verket ägs är en 

andel i en bostadsrättsförening jämte en nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Denna 

nyttjanderätt är tidsmässigt obegränsad.22 En bostadsrätt är således att betrakta som lös 

egendom, eftersom det som ägs inte faller in under definitionerna för fast egendom i 

jordabalken.  

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening. Reglerna kring 

bostadsrättsföreningar återfinns främst i bostadsrättslagen. En bostadsrättsförening är en 

självständig juridisk person som måste drivas enligt självkostnadsprincipen och vara 

demokratiskt styrd. Om en bostadsrättsförening skulle gå med vinst, måste det av 

föreningens stadgar framgå hur vinsten ska komma medlemmarna till godo.23 

Bostadsrättsföreningens medlemmar kan utöva inflytande över föreningen genom att 

utnyttja sin rösträtt på föreningens stämma. Grundtanken med en bostadsrättsförening är 

                                                           
18

 Prop. 2003/04:115, s. 31. 
19

 Prop. 2003/04:115, s. 33. 
20

 Brattström, s. 21-22. 
21

 Millqvist, s. 28.  
22

 Brattström, s. 83. 
23

 Brattström, s. 83-84. 
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en föreningstanke och föreningen kan beskrivas som en liten demokrati.24 Reglerna kring 

bostadsrättsföreningars medlemmars inflytande och rösträtt på föreningsstämman återfinns 

främst i 9 kap 14 § BRL samt 7 kap 1 § i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, FL. Varje 

medlem har en röst, med undantag för fall där flera medlemmar samäger en bostadsrätt. 

Dessa innehar då en röst tillsammans.25 

Köplagen (1990:93), KöpL, är den lag som reglerar köp av lös egendom. Så har det varit i 

svensk lag sedan mycket lång tid tillbaka. Innan 1970 års jordabalk hade trätt i kraft gällde 

1734 års lag i kombination med principer som vuxit fram ur praxis från den långa tid som 

lagen varit gällande.26  

I samband med överlåtelse av en bostadsrätt anges vissa formkrav i 6 kap 4 § BRL. De 

formkrav som gäller är att avtalet ska vara skriftligt, undertecknat av köparen och säljaren, 

det ska anges vilken lägenhet som överlåtelsen avser samt uppgift om det pris som avtalats. I 

6 kap 5 § BRL anges även att det för att en överlåtelse ska vara giltig krävs att köparen 

beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen.  

Som en följd av detta är det viktigt att klargöra att en bostadsrättslägenhet är lös egendom 

till skillnad från en ägarlägenhetsfastighet som är fast egendom. Det betyder att när man 

köper en bostadsrätt ses det ur juridisk synvinkel på samma sätt som när exempelvis en båt, 

bil eller kläder inhandlas. Jordabalken, som reglerar köp av fast egendom, är av naturliga skäl 

mer anpassad vad det gäller regler om en säljares upplysningsplikt, en köpares 

undersökningsplikt samt vad som klassas som ett dolt fel.27 

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och upplåter i sin tur fastighetens olika lägenheter 

med bostadsrätt till sina medlemmar. En bostadsrätt är med andra ord den rätt som en 

medlem har i föreningen som en följd av den andel som medlemmen äger i föreningen. 

Boendet i en bostadsrätt regleras företrädesvis i bostadsrättslagen (1991:614).28 

En bostadsrätt i en bostadsrättsförening erhålls genom erläggande av en insats. Därtill skall 

också avgifter erläggas till föreningen för den tid som bostadsrätten innehas. 

Bostadsrättsföreningar är i princip ensamma om att få upplåta nyttjanderätt till en bostad 

utan någon tidsbegränsning.29 

Eftersom fastigheten vari en bostadsrättslägenhet är belägen ägs av en förening, ägs även 

fastighetens fastighetstillbehör av föreningen.30 Enligt 2 kap 2 § 2 st 1 p JB är badkar och 

annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling 

att betrakta som fastighetstillbehör.  

                                                           
24

 SOU 2000:2, s. 138-139.  
25

 Victorin, Flodin och Hager, s. 52-53.  
26

 Hellner et al, s. 32.  
27

 Isacsson, s. 16. 
28

 SOU 2002:21, s. 51-52. 
29

 SOU 2002:21, s. 51-52.  
30

 Isacsson, s. 15. 
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I 2 kap 4 § JB anges att ett föremål som tillförts av en nyttjanderättshavare eller någon 

annan än fastighetsägaren endast tillhör fastigheten om tillbehören kommit i samma ägares 

hand. Det innebär att ett föremål som är ett presumtivt fastighetstillbehör är att betrakta 

som lös egendom och tillhör därmed inte fastigheten om rekvisiten för att betraktas som ett 

fastighetstillbehör inte är uppfyllda.31 

Avgörande för om ett föremål är att betrakta som ett tillbehör till en byggnad enligt 2 kap 

2 § JB är om byggnaden blivit försedd med föremålet och om det är ägnat för stadigvarande 

bruk eller inte. Framförallt avses att föremålet ska ha ett fysiskt samband med byggnaden, 

men det kan även handla mer enskilda föremål, exempelvis nycklarna till ytterdörren, under 

förutsättning att de naturligt kan sägas höra till fastigheten. Viss gränsdragningsproblematik 

kan ibland uppstå. En fristående mikrovågsugn är att anse som lös egendom, men om 

mikrovågsugnen är inbyggd är den sannolikt att betrakta som ett fastighetstillbehör.32 

Det innebär att en bostadsrättsinnehavare måste lämna kvar exempelvis lägenhetens kyl i 

lägenheten i samband med en flytt om den är att betrakta som ett fastighetstillbehör. Om 

säljaren av en bostadsrätt vill ta med sig exempelvis lägenhetens kyl trots att den är att 

betrakta som ett fastighetstillbehör krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningens 

styrelse.33 En bostadsrättsinnehavare är dessutom skyldig att underhålla och vid behov byta 

ut lägenhetens vitvaror på egen bekostnad.34 

Av 1 kap 5 § BRL framgår att en registrering av en ekonomisk plan är en förutsättning för en 

bostadsrättsförenings existens. För att en bostadsrätt ska kunna finnas krävs dessutom att 

bostadsrättsföreningen äger en fastighet med minst tre lägenheter. Alternativt kan 

föreningen äga flera fastigheter där husen ligger så pass nära att de boende kan samverka 

med varandra. En bostadsrätt kan både nybyggas och ombildas från lägenheter som tidigare 

varit hyresrätter.35 

En bostadsrättsförenings ekonomiska plan ska enligt 3 kap 1 § BRL innehålla information om 

hur bostadsföreningen ska täcka sina kostnader samt när inflyttning i lägenheterna kan äga 

rum. Planen ska upprättas av föreningens styrelse. Vidare anges i 1 § 

bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF, att den ekonomiska planen även ska innehålla 

uppgifter om föreningens firma och organisationsnummer samt vilka driftskostnader som 

bostadsrättsinnehavarna ska svara för själva och som inte ingår i medlemsavgiften.36 

En bostadsrättsinnehavare kan bli uppsagd av bostadsrättsföreningen och därmed förlora sin 

nyttjanderätt enligt vad som anges i 7 kap 18-20 §§ BRL. Exempel på skäl till att 

nyttjanderätten kan gå förlorad återfinns i 7 kap 18 § 1a p BRL om dröjsmål med betalning av 

                                                           
31

 Victorin och Hager, s. 67-68. 
32

 Victorin och Hager, s. 70-72.  
33

 Victorin och Hager, s. 70-72.  
34

 Isacsson, s. 15. 
35

 Brattström, s. 85. 
36

 Brattström, s. 84-86.  
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årsavgiften med mer än en vecka från förfallodagen och i 7 kap 18 § 3p BRL samt 7 kap 6 § 

1 st BRL om bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten för något annat ändamål än det 

avsedda om det är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon annan medlem.  

3.2 Bostadsrätter som säkerhet för lån 

När begreppet kredit används åsyftas många olika saker. Ofta brukar kredit delas upp i olika 

områden utifrån vad syftet med krediten är. Bostadslån är ett exempel på en kredit.37 Det är 

naturligt att en kreditgivare vill ha någonting som säkerhet från kredittagaren i syfte att 

minimera sin risk för förlust i fall där kredittagaren hamnar på obestånd. Lagstiftningen kring 

kreditsäkerhet uppdaterades väsentligt 2004 i samband med att lag (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse trädde i kraft. I 8 kap 1 § bank- och finansieringsrörelselagen anges 

att ett kreditinstitut ska ”pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte 

kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan 

förväntas bli fullgjorda.”38  

En näringsidkare måste enligt 5 § konsumentkreditlagen (1992:830), KkrL, i förhållandet till 

en konsument iakttaga god kreditgivningssed samt tillvarata konsumentens intresse med 

tillbörlig omsorg. Enligt 5a § 1st KkrL måste en näringsidkare dessutom göra en 

kreditprövning innan ett lån beviljas.  

Tidigare konstaterades att en bostadsrätt är lös egendom. Frågan blir då om lös egendom 

kan ställas som säkerhet för ett lån? I allmänhet kan allt som har ett ekonomiskt värde 

fungera som säkerhet för ett lån. Det kallas för att en fordringsägare har en särskild 

förmånsrätt i en viss egendom. De särskilda förmånsrätterna rangordnas i 3a – 9 §§ 

förmånsrättslagen (1970:979), FRL. Särskild förmånsrätt gäller enligt 2 § FRL vid konkurs och 

vid utmätning och omfattar även ränta. Högst upp i rangordningen ligger borgen från stat 

eller kommun samt statsobligationer. Lös egendom som säkerhet rangordnas enligt 4 § 2p 

och 5 § FRL högre än fast egendom endast i samband med retentionsrätt och 

företagsinteckning.  Gentemot övrig lös egendom har fast egendom bättre förmånsrätt 

enligt 6 § FRL.39 

En bostadsrätt kan ses som en fordran som en bostadsrättsinnehavare har på en 

bostadsrättsförening. Fordringar kan normalt sett pantsättas.40 Det vore opraktiskt om det 

vid pantsättning av en bostadsrätt skulle krävas att panten överlämnades så att den kom i 

borgenärens besittning. För mycket länge sedan förekom det att jord pantsattes på samma 

sätt som lösören, det vill säga genom att lämna jorden i borgenärens besittning. Redan tidigt 

utformades system där ägaren själv kunde inneha egendomen trots att den var pantsatt. Ett 

sådant system kallas för hypotekarisk panträtt.41  

                                                           
37

 Prop. 2002/03:139, s. 215.  
38

 Lennander, s. 15-16.  
39

 Lennander, s. 16. 
40

 Victorin, Flodin och Hager, s. 157-158. 
41

 Malmström et al, s. 244. 
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Istället för överlämning av panten krävs en denuntiation42 till bostadsrättsföreningen som 

kan sägas vara den som är prestationsskyldig i fordringsförhållandet mellan 

bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Den prestation som 

bostadsrättsföreningen förväntas utföra är sin del av upplåtelseavtalet. Det är den fordran 

som bostadsrättsinnehavaren kan pantsätta. Denuntiationen innebär dels att gäldenären 

(=bostadsrättsföreningen) inte med befriande verkan kan betala till den ursprunglige 

borgenären (=den bostadsrättsinnehavare som pantsatt fordran) med befriande verkan, dels 

att panthavaren (=den som lånat ut pengar till bostadsrättsinnehavaren) får ett skydd i 

förhållande till gäldenärens (=bostadsrättsinnehavaren som pantsatt sin bostadsrätt) 

eventuella övriga fordringsägare.43 

Kraven på att en denuntiation ska vara tydlig är höga. NJA 1994 s. 668 handlar om ett fall där 

två olika kreditinstitut lånat ut pengar med samma bostadsrätt som säkerhet. Kerstin F 

förvärvade den aktuella bostadsrätten 1986. Den 17/6 1986 pantförskrev hon lägenheten för 

ett lån som hon tagit hos Svensk fastighetskredit AB. Den 19/6 1986 meddelade 

bostadsrättsföreningen att den mottagit ett meddelande om pantförskrivningen. Den 24/5 

1989 sålde Kerstin F bostadsrättslägenheten till Ellhå Förvaltnings AB. Den 1/8 1989, samma 

dag som Ellhå Förvaltnings AB tillträdde bostadsrättslägenheten, pantförskrev den nya 

ägaren bostadsrättslägenheten för ett lån som denne tagit hos Finans AB Nyckeln. Samma 

dag bekräftade bostadsrättsföreningen att den mottagit meddelande om pantförskrivelsen. 

Den 21/8 1989 pantförskrev Ellhå Förvaltnings AB bostadsrätten för ytterligare ett lån som 

upptagits hos Svensk Fastighetskredit AB. Den 3/11 1989 bekräftade bostadsrättsföreningen 

att den mottagit meddelande om pantförskrivningen.  

I slutet av 1991 fattade Helsingborgs tingsrätt beslut om att lägenheten skulle utmätas som 

en följd av en begäran från Svensk fastighetskredit AB. Den 8/9 1992 såldes lägenheten på 

exekutiv auktion för 330 000 kr. Eftersom både Svensk fastighetskredit AB och Finans AB 

Nyckeln var panthavare, bevakade dessa sina fordringar om 403 919 kr respektive 898 035 

kr. Kronofogdemyndighetens fördelningsbeslut resulterade i att hela kvarvarande beloppet 

från den exekutiva auktionen, 327 375 kr, skulle tillfalla Svensk fastighetskredit.  

Finans AB Nyckeln överklagade detta beslut med motiveringen att det ansåg sig ha bättre 

rätt eftersom det hade denuntierat bostadsrättsföreningen om pantförskrivningen den 1/8 

1989 som då hade bekräftat att den tagit del av pantförskrivningen samt att Ellhå 

förvaltnings AB dels var ägare till bostadsrätten samt dels att den inte var pantförskriven till 

annan. Pantförskrivningen som gjordes den 1/8 1989 hävdades alltså ha företräde framför 

pantförskrivningen som gjordes den 21/8 1989. Svensk Fastighetskredit AB hävdade å sin 

sida att Ellhå Förvaltnings AB övertog lånet och därmed pantförskrivningen från Kerstin F. 

                                                           
42

 ”Denuntiation är detsamma som underrättelse. Ordet är emellertid vanligtvis reserverat för 
skuldebrevsförhållanden. För att mottagare av enkelt skuldebrev skall vara skyddad mot överlåtarens 
fordringsägare krävs t.ex. att överlåtaren har denuntierat, dvs. underrättat, gäldenären om transaktionen.” 
(Martinger, s. 44).  
43

  Victorin, Flodin och Hager, s. 157-158.  
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Det skulle enligt Svensk Fastighetskredit AB betyda att det erhållit panträtt i lägenheten 

redan den 17/6 1986. Den nya denuntiationen som gjordes den 21/8 1989 var enbart till för 

att visa för bostadsrättsföreningen att det skett ett gäldenärsbyte på det redan befintliga 

lånet, inte att något nytt lån eller någon ny pantförskrivning hade ägt rum.  

HD uttalade att en panträtt som upplåtits i en lägenhet och som fått sakrättsligt skydd 

genom denuntiation inte utgör hinder för försäljning av lägenheten. En panträtt påverkas 

inte av försäljningen, utan panträtten i lägenheten står kvar även efter försäljningen. Den 

nya ägaren är emellertid inte personligt ansvarig för betalning av pantfordran om detta ej 

överenskommits. HD menade vidare att vissa formuleringar i denuntiationen som gjordes 

den 21/8 1989 tydde på att det handlade om en ny pantförskrivning och inte en 

gäldenärsändring i en redan befintlig pantförskrivning.  

HD anförde också att det av flera skäl, inte minst för kreditgivarnas skull, är viktigt att ställa 

höga krav på tydlighet i denuntiationer. Det fanns otydligheter i denuntiationen som Svensk 

Fastighetskredit AB gjorde den 21/8 1989 avseende om det handlade om en ny 

pantförskrivning eller om det var en gäldenärsförändring i en redan befintlig 

pantförskrivning. HD menar att det inte kan ha ålegat bostadsrättsföreningen att kontakta 

Svensk Fastighetskredit AB för att bringa klarhet i den exakta innebörden. Svensk 

Fastighetskredit AB borde ha utformat denuntiationen tydligare, speciellt med tanke på dess 

specialkunskaper inom kredithantering. Som en följd av den otydliga denuntiationen gick 

den panträtt som Svensk Fastighetskredit AB förvärvade 1986 förlorad i augusti 1989. Det 

innebär att Svensk Fastighetskredit AB inte heller kan göra anspråk på de pengar som kom in 

i samband med den exekutiva försäljningen som genomfördes av lägenheten.  

Långivare har historiskt sett ansett att en bostadsrätt inte är en lika bra säkerhet som fast 

egendom. Tidigare var också räntan för lån med en bostadsrätt som säkerhet något högre än 

för lån med exempelvis ett småhus som säkerhet. Ett skäl till att bostadsrätter kan anses 

som en något osäkrare säkerhet kan vara systemet med registrering av pantförskrivning. Det 

kan vara lätt hänt att en bostadsrättsförening helt enkelt glömmer bort att göra en 

anteckning om att den fått meddelande om en pantförskrivning.44 

Som framgick av NJA 1994 s. 668 följer en pantförskrivning med en lägenhet även om 

köparen är ovetande om pantförskrivningen. Styrelsen i en bostadsrättsförening är enligt 10 

kap 3 § 5-6 p BRL vid straffansvar skyldig att föra en medlemsförteckning och en 

lägenhetsförteckning.  En styrelsemedlem som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

underlåter att föra dessa register kan dömas till böter. Föreningen har visserligen inga 

skyldigheter gentemot köparen även om det är klart lämpligast att föreningen 

uppmärksammar en köpare, samt en eventuell ny pantsättare, på att bostadsrätten redan är 
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pantsatt. Det ankommer på köparen att kontrollera att en bostadsrätt som denne köper inte 

är pantsatt sedan tidigare.45 

Flera utredningar46 har poängterat att det finns ett behov av ett centralt register för 

pantförskrivningar i bostadsrätter.  I dagens system är det inte helt ovanligt att det 

förekommer dold panträtt. Dold panträtt innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening 

denuntierats utan att anteckna informationen i någon form av register. Det förekommer 

också att uppgifter förs in i ett register på ett korrekt sätt, men sedan finns kvar många år 

efter det att uppgifterna blivit inaktuella. Det är heller inte helt ovanligt att en panträtt i en 

bostadsrättslägenhet registreras på en köpare innan denne blivit medlem i föreningen. Det 

innebär en osäkerhet för panthavaren. För att komma till rätta med dessa problem skulle ett 

centralt register för pant i bostadsrätter underlätta. Ett centralt register skulle också öka 

kreditgivarnas tilltro till registret, vilket också skulle stärka det sakrättsliga skyddet. Med ett 

centralt register skulle en stor del av kreditgivarnas administrativa besvär med 

bostadsrättskrediter försvinna.47 

En viktig poäng med systemet med panträtt i en bostadsrättslägenhet är att kreditgivaren på 

så sätt får förtur för sin fordran gentemot övriga borgenärer. Bostadsrättsföreningen där 

lägenheten ligger har enligt 7 kap 16 § BRL emellertid förtur för vissa fordringar. De 

fordringar som avses är insatsen som ska betalas när bostadsrätten upplåts samt årsavgiften 

som ska täcka kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Dessutom avses 

överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift under förutsättning att detta föreskrivs i 

föreningens stadgar. De nämnda fordringarna tas upp i 7 kap 14 § 1 st BRL. Det förhållandet 

att dessa fordringar prioriteras före fordringar med panträtt kallas för legal panträtt och 

gäller med bästa rätt i bostadsrätten oavsett om den uppkommit före eller efter fordringar 

med panträtt i lägenheten.48 

Det finns inte några formkrav på hur en pantsättning ska se ut. Normalt sett är dock 

pantsättningen alltid skriftlig. Det ställs inte heller några krav på att en pantsättning ska vara 

bevittnad även om så ofta är fallet. En viktig sak att notera är att eventuell maka, make eller 

sambo samtycker till pantsättningen på samma sätt som vid en överlåtelse. Detta regleras i 7 

kap 5 § 1 st 2 p Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, respektive 23 § Sambolagen (2003:376), 

SamboL. Om en make, maka eller sambo pantsätter en gemensam bostadsrätt utan den 

andra partnerns samtycke kan den andra partnern ansöka om att domstolen ogiltigförklarar 

pantsättningen enligt 7 kap 9 § ÄktB. Talan om ogiltigförklarande måste väckas av den andra 

                                                           
45

 Victorin, Flodin och Hager, s. 159-165.  
46

 BoU uttalade i samband med budgetpropositionen för budgetåret 1993/94 (Prop. 1992/93:100) att ett 
centralt register för bostadsrätter borde övervägas. Liknande uttalanden har gjorts i Ds 1994:59. Genom Dir. 
1996:108 tillsattes en särskild utredare i frågan. Detta ledde till att en utredning som kom att arbeta under 
namnet Bostadsrättsutredningen 1998 lade fram ett delbetänkande (SOU 1998:80) som klargjorde att flera 
aktörer på marknaden önskade ett säkrare system för pantsättning av bostadsrätter. 
47

 Ds 2007:12, s. 21-23.  
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 Victorin, Flodin och Hager, s. 160.  
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partnern inom tre månader från det att denne fick kännedom om den för honom eller henne 

icke önskvärda pantsättningen.49 

3.3 Andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter 

Med andrahandsuthyrning avses här när hela eller delar av en bostadsrättslägenhet hyrs ut 

av en bostadsrättsinnehavare, som inte är en juridisk person, till en annan person som inte 

heller är en juridisk person.  

Både fall där en hel bostadsrättslägenhet och fall där endast en del av en 

bostadsrättslägenhet hyrs ut, regleras i bostadsrättslagen. I 7 kap 8 § BRL anges att en 

bostadsrättsinnehavare inte får inhysa utomstående personer i sin lägenhet om det kan 

medföra men för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen. Det innebär, under 

förutsättning att bostadsrättsinnehavaren fortfarande har kontrollen över lägenheten, att 

denne kan hyra ut ett eller flera rum utan att be om tillstånd från föreningens styrelse. Av 7 

kap 10 § 1 st BRL framgår att styrelsens tillstånd måste inhämtas när hela lägenheten ska 

hyras ut till någon utomstående för självständigt brukande.50 

I NJA 2001 s. 241 I och II förtydligade högsta domstolen gränsen mellan de två olika 

alternativen av andrahandsuthyrning, det vill säga uthyrning av hela eller en del av 

lägenheten.  I det första rättsfallet hade en bostadsrättsinnehavare, Birgitta K, hyrt ut hela 

sin lägenhet förutom ett rum till Therese B i andra hand. I lägenhetens minsta rum, som var 

låst, förvarade Birgitta K möbler. Föreningen hade först beviljat tillstånd för 

andrahandsuthyrningen, men när tiden för tillståndet löpte ut vägrade föreningen att förnya 

tillståndet. Birgitta K hade under uthyrningsperioden inte haft någon kontakt med 

lägenheten för egen del. Hennes sambo hade däremot besökt lägenheten ungefär en gång i 

månaden, främst för att hämta frysta bär i lägenhetens frys. Sambon har vid besök i 

lägenheten först meddelat Therese B om sin ankomst innan han gått in i lägenheten. 

HD ansåg att Therese B därmed haft självständig nyttjanderätt till lägenheten. Det innebar 

att Birgitta K ansågs ha hyrt ut hela lägenheten och inte enbart en del av den.  

I det andra rättsfallet har en bostadsrättsinnehavare, Jan S, hyrt ut två rum av sin 

trerumslägenhet i andra hand till två hyresgäster. Dessa har dessutom haft tillgång till 

lägenhetens kök och badrum. Jan S bodde mestadels i sin sommarstuga. Efter att 

hyresavtalet avslutats flyttade de två hyresgästerna ut ur lägenheten. Strax därpå flyttade en 

ny andrahandshyresgäst, Magnus K, in i lägenheten på samma villkor som de två tidigare 

hyresgästerna hade haft.  

Magnus K uppgav att Jan S brukade övernatta i lägenheten en eller ett par nätter per månad 

samt dessutom besöka den någon gång per vecka. Vid dessa besök utnyttjade Jan S köket 

samt det rum som inte ingick i hyresavtalet. Jan S fick även sin post till lägenheten.  
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HD ansåg att Magnus K inte hade haft rätt att självständigt nyttja lägenheten och Jan S 

ansågs därför inte ha hyrt ut hela lägenheten utan enbart en del av densamma. 

Om en bostadsrättsinnehavare nekas tillstånd till andrahandsuthyrning av 

bostadsrättsföreningens styrelse, kan bostadsrättsinnehavaren överklaga beslutet till 

hyresnämnden. Hyresnämnden ska enligt 7 kap 11 § BRL lämna sitt tillstånd om det finns 

beaktansvärda skäl för det. I bostadsrättslagen finns ingen förteckning över vad som anses 

vara beaktansvärda skäl, vilket det däremot görs i 40 § hyreslagen (12 kap JB), HL. Där anges 

ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller därmed 

jämförbara förhållanden som beaktansvärda skäl. I 7 kap 18 § 2 p BRL anges att en 

bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet till en utomstående utan att först inhämta 

bostadsrättsföreningens styrelses eller hyresnämndens tillstånd riskerar att bli uppsagd till 

avflyttning eftersom nyttjanderätten då anses förverkad.51  

Även om det ibland kan vara önskvärt med en mer tillåtande inställning till 

andrahandsuthyrning vore det inte lämpligt att helt släppa kraven för tillstånd eftersom det 

skulle kunna leda till att personer köpte bostadsrätter i spekulativt syfte utan att ha någon 

avsikt att bo i dessa. Det finns åtminstone två argument för att det skulle vara lättare att 

hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand jämfört med en hyresrätt. Det ena är att 

bostadsrätten ligger närmare äganderätten än vad en hyresrätt gör eftersom 

bostadsrättsinnehavaren har betalat en insats för sin lägenhet. Det andra är att i en 

bostadsrättslägenhet är det innehavaren själv som betalar för underhållet av lägenheten, 

vilket alltså betyder att denne själv måste stå för det slitage som uppstår som en följd av 

andrahandshyresgästens vistelse i lägenheten. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen är avsett att ha en bredare betydelse än enligt 

hyreslagen.52 I ett förarbete53 till bostadsrättslagen angavs att den praxis som uppkommit 

vad det gäller andrahandsuthyrning enligt hyreslagen bör tjäna som grund även vid en 

prövning av en andrahandsuthyrning enligt bostadsrättslagen.54 

Besittningsskyddet för en andrahandshyresgäst är svagare än för en förstahandshyresgäst. 

Av 45 § 1 st 1p och 46 § 1 st 7 p HL sammantaget framgår att en andrahandshyresgäst i en 

bostadsrättslägenhet först får något besittningsskydd i egentlig mening när hyresperioden 

uppgått till två år eller mer. Dessutom kan det konstateras att det är ovanligt med 

andrahandsuthyrningar som pågår så lång tid eftersom tillstånd normalt endast medges för 

kortare tid än så. Presumtionsregeln som gäller vid andrahandsuthyrningar (så länge den 

pågått under kortare tid än två år) är att andrahandshyresgästen ska avflytta när 

bostadsrättsinnehavaren behöver sin lägenhet som bostad eller vill sälja den.55 
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4 Gällande rätt angående hyresrätter 
Med en hyresrätt menas här när en person som inte är en juridisk person hyr en 

bostadslägenhet av en fastighetsägare. 

Hyresavtal som rör lokaler faller utanför den här studien. I vissa sammanhang nämns ändå 

hyresavtal som rör lokaler. Syftet med det är att förmedla en helhetsbild i en viss fråga, inte 

att granska gällande rätt avseende hyra av lokal.  

4.1 Vad är en hyresrätt? 

Den mest betydelsefulla användningen av en fastighet i syfte att erhålla ekonomisk 

avkastning är att bebygga den. Efter det kommer att hyra ut eller att arrendera ut 

fastigheten. Det är mycket vanligt att en fastighet bebyggs i syfte att hyra ut byggnaden eller 

byggnaderna som exempelvis bostäder. Eftersom företeelsen förekommer i så stor 

utsträckning är det av stor vikt att rättsreglerna på området tillvaratar hyresgästernas 

rättigheter samtidigt som reglerna inte får hindra eller bromsa den ekonomiska lönsamheten 

i onödan.56 

Reglerna angående en hyresrätt återfinns framför allt på två ställen. Dels i hyreslagen57 och 

dels i hyresavtalet mellan uthyraren och hyresgästen. Det faktum att en hyresrätt inte kostar 

någonting att införskaffa anses vara signifikant för boendeformen.58 Den omständighet att 

ersättning ej får erläggas för överlåtelsen hindrar inte att den avflyttande hyresgästen tar 

betalt för förbättringar som denne gjort på lägenheten. Den avflyttande hyresgästen kan 

också tänkas uppställa krav på att den nye hyresgästen köper sådant lösöre som denne inte 

kan eller vill ta med sig från lägenheten i samband med flytten. Detta förutsätter dock att 

lösöret inte är av sådan art att det är ett fastighetstillbehör eftersom lösöret då per 

automatik tillhör fastighetsägaren.59 

Många av reglerna i hyreslagen är tvingande till skydd för hyresgästen. En hyresgäst har som 

en följd av sitt direkta besittningsskydd ett förhållandevis starkt skydd mot att förlora sin 

hyresrätt.60  

Det finns två former av besittningsskydd, direkt besittningsskydd och indirekt 

besittningsskydd. Det direkta besittningsskyddet kallades tidigare för optionsrätt och innebär 

att hyresgästen vanligtvis har rätt att påkalla förlängning av hyresavtalet utan att ett nytt 

hyresavtal anses ingånget. Det direkta besittningsskyddet är det som används för 

bostadslägenheter. Den andra varianten, indirekt besittningsskydd, används främst i 

samband med hyra av lokaler. Den innebär att hyresgästen inte kan kräva att hyresavtalet 

förlängs, men om hyresvärden vägrar förlänga avtalet kan denne bli skyldig att ersätta de 

kostnader som hyresgästen drabbas av i samband med flytten. 45 -52 §§ HL reglerar 
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besittningsskyddet i samband med hyra av bostad. Som huvudregel gäller att den boende 

har rätt att förlänga hyresavtalet, ibland med ändrade hyresvillkor.61 

En hyresgäst ansvarar för att betala avgiften för sin nyttjanderätt. I övrigt saknar hyresgästen 

helt ekonomiskt ansvar för både fastigheten och lägenheten.62 

I fall där det finns ett uttalat hyresavtal råder det sällan något tvivel om att det föreligger just 

en hyresrätt. Om ett sådant uttryckligt avtal saknas, kan det dock råda tvivel om vilken 

upplåtelseform som det handlar om. Ett hyresavtal innehåller i allmänhet fyra rekvisit. Det är 

för det första fråga om ett avtal som för det andra rör en upplåtelse av ett hus eller en del av 

ett hus. För det tredje rör det en upplåtelse som är begränsad i tiden som det för det fjärde 

bestämts att ett vederlag ska erläggas för.63 

Det finns inte några formkrav för ett hyresavtal. Det innebär att även ett muntligt hyresavtal 

är bindande. I 2 § 1 st HL föreskrivs dock att hyresavtalet ska upprättas i skriftlig form om 

någon av parterna begär det. Att ett hyresavtal är skriftligt ökar tydligheten vad det gäller 

avtalsinnehållet, vilket ofta är av större vikt vid längre hyresavtal än vid kortare.64 

I 23 § HL stadgas att en bostadshyresgäst inte får använda lägenheten till någonting annat än 

vad den är avsedd att användas till. I hyreskontraktet bör det anges vad lägenheten ska 

användas till, exempelvis bostad. Om hyresgästen bryter mot den föreskriften på ett sätt 

som inte saknar betydelse för hyresvärden, kan hyresrätten förverkas och hyresvärden har 

rätt att säga upp hyresavtalet i förtid enligt 42 § 1 st 4 p HL.65  

Som tidigare nämnts anges i 2 kap 2 § 2 st 1 p att badkar och annan sanitetsanläggning, spis, 

värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling är att betrakta som 

fastighetstillbehör i en bostad. Det innebär att det är fastighetsägaren som äger dessa 

föremål och hyresgästen har således inte tillstånd att ta med sig dessa i samband med att 

denne flyttar.66 Ett föremål som en hyresgäst själv har tillfört fastigheten kan, utan att 

någonting avtalats därom, övergå i fastighetsägarens besittning som en följd av att föremålet 

räknas som ett fastighetstillbehör.67  

För att ett föremål som är lös egendom, till exempel ett kylskåp, ska övergå till att vara ett 

fastighetstillbehör (och därmed tillhöra fastighetsägaren) krävs att det antingen är 

fastighetsägaren själv som tillför föremålet till fastigheten eller att föremålet tillförs 

fastigheten på ett sätt som gör att föremålet kan sägas vara ägnat att brukas för 
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stadigvarande bruk.68 För en längre diskussion om fastighetstillbehör, se vad som anförts i 

avsnitt 3.1.  

4.2 Hyresrätter som säkerhet för lån 

Panträtt69 är en säkerhetsrätt som förmån för en fordran. Syftet med att ha pant för en 

fordran är att borgenären ska ha en realsäkerhet för sin fordran. Det är den sak som panten 

riktar sig mot som definieras som pant. Tre saker kan betecknas som signifikativa för att en 

pant ska fylla sin funktion. För det första bör borgenären kunna försälja panten och på så vis 

få in pengarna för sin fordran när detta ej kan ske på annat vis. För det andra innebär 

panträtten att borgenärens fordran blir prioriterad i förhållande till övriga fordringar på 

samma gäldenär i fall då denna hamnat på obestånd. För det tredje är det betydligt svårare 

för en gäldenär att strunta i att betala, när panthavaren har panten i sin besittning.70 

Långivare har med vissa undantag71 rätt att ta all form av egendom som säkerhet för en 

fordran under förutsättning att egendomen objektivt sett kan anses vara en betryggande 

säkerhet.72 

En bostadshyresrätt kan inte försäljas utav en hyresgäst. Det faktum att en hyresrätt inte 

kostar någonting att införskaffa anses vara ett av de centrala kännetecknen för 

boendeformen.73 Därmed kan inte syftet med en pant uppfyllas med hjälp av en hyresrätt. 

Jag har dessutom svårt att se att en hyresrätt kan anses vara en betryggande säkerhet. Med 

anledning av detta kan en hyresrätt enligt min bedömning inte användas som säkerhet för 

ett lån.  

4.3 Andrahandsuthyrning av hyreslägenheter 

Att hyra ut en hyresrätt i andra hand kallas för sublokation och ska inte blandas ihop med 

överlåtelse, substitution. En sublokation innebär att en hyresgäst upplåter alla eller en del av 

sina rättigheter gentemot hyresvärden till någon annan. Rättsförhållandet mellan den 

ursprunglige hyresgästen och hyresvärden är då oförändrat. En substitution innebär att 

någon annan träder i den nuvarande hyresgästens ställe i förhållande till hyresvärden.74 

Enligt 39 § 1 st HL är grundregeln att en hyresgäst aldrig får hyra ut sin lägenhet utan 

tillstånd från hyresvärden. Undantaget, som anges i 40 § HL, är om hyresnämnden har 

lämnat sitt tillstånd. Hyresnämnden lämnar enligt 40 § 2 st HL sitt tillstånd om hyresgästen 

har beaktansvärda skäl. Som beaktansvärda skäl anges ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller 

studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed 
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jämförbara förhållanden. Med beaktansvärda skäl avses att skälen måste ha en viss tyngd för 

att kunna åberopas.75 Med det menas att hyresgästen måste vara i stort behov av att hyra ut 

lägenheten under en begränsad tid samtidigt som det även är av stor vikt för hyresgästen att 

behålla anknytningen till lägenheten ifråga.76 Beaktansvärda skäl anges som grund för att 

tillstånd ska ges för andrahandsuthyrning av både hyresrätter och bostadsrätter. 

Bostadsrättslagen hänvisar dessutom till uppräkningen av beaktansvärda skäl i 40 § 2 st HL. 

Trots detta avses begreppet beaktansvärda skäl ges en snävare tolkning för 

andrahandsuthyrning av hyresrätter än för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.77 

Andrahandshyresgästen måste kunna godkännas av hyresvärden. Annars kan hyresvärden 

anses ha en befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen.78 När det är fråga 

om sublokation anses andrahandshyresgästens betalningsförmåga i allmänhet 

ovidkommande för hyresvärden. Det beror på att det fortfarande är förstahandshyresgästen 

som är skyldig att betala hyran till hyresvärden.79 

När hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till en andrahandsuthyrning ska tillståndet begränsas 

i tiden och kan dessutom förenas med villkor. Exempelvis kan hyresnämnden kräva att 

hyresgästen ställer en säkerhet för avtalets fullgörande.80 Hyresnämndens beslut i ett ärende 

som avser andrahandsuthyrning kan enligt 70 § 2 st HL inte överklagas. Sammanfattningsvis 

gäller alltså att hyresgästen har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten samt att 

hyresvärden inte har någon befogad anledning att neka samtycke för att hyresnämnden ska 

ge sitt tillstånd.81  

Förbudet mot att upplåta hyresrätten i andra hand till någon för självständigt brukande utan 

vare sig hyresvärdens eller hyresnämndens samtycke gäller oavsett om 

andrahandshyresgästen erlägger något vederlag eller ej.82 Det spelar inte heller någon roll 

om andrahandshyresgästen är en nära släkting till förstahandshyresgästen, till exempel 

dennes barn. Under förutsättning att barnet har nått en sådan ålder att det självständigt kan 

nyttja lägenheten samt i vilken utsträckning föräldrarna vistas i lägenheten är av avgörande 

betydelse för om det räknas som en tillståndspliktig andrahandsuthyrning eller ej.83 

Om en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd från vare sig 

hyresvärden eller hyresnämnden måste denne direkt ansöka om tillstånd som blir beviljat 
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eller vidtaga rättelse efter tillsägelse. Om inte så sker är hyresrätten enligt 42 § 1 st 3 p HL 

förverkad vilket innebär att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.84 

5 Gällande rätt angående ägarlägenheter 

5.1 Vad är en ägarlägenhet? 

Enligt 1 kap 1a § 1 st 3p JB och enligt 1 kap 1a § 1 st 3p fastighetsbildningslagen (1970:988), 

FBL, är en ägarlägenhetsfastighet ”en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att 

rymma annat än en enda bostadslägenhet”. Enligt punkt 1 i respektive stycke definieras en 

tredimensionell fastighet som ”en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt 

och vertikalt”. Två ägarlägenheter kan med andra ord aldrig rymmas i samma fastighet, utan 

måste då utgöra varsin fastighet. I en proposition85 om ägarlägenhet nämns att en 

ägarlägenhet ”… ska utgöra tredimensionella fastigheter av särskilt slag, 

ägarlägenhetsfastigheter”.86 

En förutsättning för att en ägarlägenhet ska existera är således att det bildats en 

ägarlägenhetsfastighet. För en ägarlägenhetsfastighet gäller vanligtvis samma regler som för 

fast egendom i övrigt.87 

 En ägarlägenhetsfastighet kan enbart bildas om den ingår i ett kluster med totalt minst tre 

ägarlägenhetsfastigheter.88 En ägarlägenhet innebär en större självbestämmanderätt för 

dess ägare jämfört med andra boendeformer i flerbostadshus. Detta är en följd av att det 

krävs en lagfart för en ägarlägenhet på samma sätt som för traditionella fastigheter.89 

Bildandet av en ägarlägenhetsfastighet sker vid en fastighetsbildningsförrättning som utförs 

av lantmäterimyndigheten. Varje enskild ägarlägenhetsfastighet registreras i 

fastighetsregistret.90 Lantmäterimyndigheten anger fyra kriterier som ska vara uppfyllda för 

att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna bildas:91 

1. Ägarlägenhetsfastigheten ska vara avsedd att rymma en bostadslägenhet. 

2. Ägarlägenhetsfastigheten ska tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

3. Det ska vara klarlagt att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta inte 

under de senaste åtta åren har använts som bostadslägenhet. 

4. Ägarlägenhetsfastigheten ska ingå i en sammanhållen enhet om minst tre sådana 

fastigheter.  
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Lantmäteriet anger dessutom att ägarlägenhetsfastigheter enbart kan nybildas och alltså 

inte ombildas från redan befintliga fastigheter.92 Undantaget är när en befintlig fastighet 

inrymmer kontor eller affärer och sedan byggs om till bostäder.93 

Om en person som bor i en ägarlägenhet allvarligt stör sina grannar, kan fastighetsägaren 

förläggas med vite att upphöra med störningarna. Det går alltså inte att bli uppsagd eller 

avhyst94 från en ägarlägenhet.95  

En ägarlägenhetsfastighet omfattas av reglerna för fastighetsköp på samma sätt som 

fastigheter i övrigt. Fastighetsköpet är ett formalavtal. Det innebär att avtalet måste ha en 

viss form för att vara giltigt.96 Formkraven framgår av främst 4 kap 1 § JB. Som en 

konsekvens av dessa formkrav sätts avtalslagens regler om anbud och accept ur spel enligt 1 

kap 1 § 3 st lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område, AvtL.97 

Av 4 kap 1 § JB framgår att ett avtal om fastighetsköp måste vara skriftligt. En köpehandling 

som skrivs under av både köpare och säljare måste upprättas. Fastighetens pris måste 

framgå av köpehandlingen. En förklaring där säljaren uppger att denne överlåter fastigheten 

på köparen måste också finnas i köpehandlingen. I paragrafens andra stycke anges 

uttryckligen att eventuella sidoöverenskommelser är ogiltiga. Det som står i köpehandlingen 

är med andra ord det som gäller.  I 4 kap 3 § JB anges tre avtalsvillkor som anses så viktiga 

att de måste vara upptagna i köpehandlingen för att vara giltiga överhuvudtaget. Det gäller 

avtalsvillkor som innebär att förvärvets fullbordan ska vara beroende av villkor, avtalsvillkor 

om att säljaren inte ska ersätta köparen vid fall där fastigheten frånvinns köparen efter 

klander samt avtalsvillkor om att köparens rätt att överlåta fastigheten eller söka inteckning 
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eller upplåta rättighet i fastigheten inskränkes. 4 kap 3 § JB innebär också att övriga 

avtalsvillkor kan vara muntliga.98 

I samband med fastighetsbildningen bildas vanligtvis även en samfällighet vars uppgift är att 

ansvara för egendom som är gemensam för de boende i flerbostadshuset. Exempel på sådan 

gemensam egendom är yttertak, hissar och fasader. Samfälligheten förvaltas av en 

samfällighetsförening vars medlemmar består av ägarna till de berörda 

ägarlägenhetsfastigheterna.99 

När det gäller ägarlägenheter gäller samma regler för fastighetstillbehör som för fastigheter i 

allmänhet. Det får som följd att det är innehavaren av en ägarlägenhet som är ägare av 

fastighetens fastighetstillbehör.100 Som tidigare nämnts anges i 2 kap 2 § 2 st 1 p JB att 

fastighetstillbehör är badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp 

samt maskin för tvätt och mangling. Vid en försäljning kan således fastighetsägaren välja att 

avlägsna dessa saker från fastigheten. Detta förutsätter dock att köpare och säljare har 

avtalat om att säljaren ska avlägsna dessa föremål i samband med försäljningen. Om 

ingenting avtalats vad det gäller fastighetstillbehören följer dessa med fastigheten och får 

således inte avlägsnas av säljaren.101 

5.1.1 Definition av tredimensionell fastighet 

Enligt både jordabalken och fastighetsbildningslagen är en tredimensionell fastighet en 

fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. I bild 1 nedan syns två 

fastigheter, A och B. A var tidigare den enda fastigheten, men efter bildandet av en 

tredimensionell fastighet, B, finns nu två fastigheter i samma byggnad.102 

 

 

A                                                                                        
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Bild 1, från Prop. 2008/09:91, s. 32 
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När reglerna om tredimensionella fastigheter infördes 2003 (SFS 2003:626) diskuterades 

flera alternativa lösningar, exempelvis ändrade servitutsregler och en ny nyttjanderätt. 

Fördelar som nämndes med tredimensionella fastigheter i förhållande till de alternativ som 

stod för handen var bland annat att denna modell kan appliceras på ett stort antal olika 

situationer samt att de sedan länge utarbetade reglerna om fastigheter kunde tillämpas 

direkt på de tredimensionella utrymmena. Rättssäkerheten vid tredimensionellt 

fastighetsutnyttjande ansågs dessutom bli stärkt med denna lagstiftningsmodell.103 

Några nackdelar som anfördes i samband med införandet av tredimensionella fastigheter 

som lagstiftningsmodell var att det skulle göra fastighetsrätten mer komplicerad än tidigare. 

Det befarades att lagstiftningsmodellen kunde leda till fler tvister fastighetsägare emellan. 

Dessutom befarades att lagstiftningen kunde uppfattas som oklar. Dessa oklarheter 

bedömdes dock vara ganska små.104 

5.1.2 Definition av tredimensionellt fastighetsutrymme 

Utrymmen som begränsas både horisontellt och vertikalt är inte alltid en tredimensionell 

fastighet. Det kan även vara ett tredimensionellt fastighetsutrymme. I bild 2 är det 

gråmarkerade utrymmet ett tredimensionellt fastighetsutrymme som tillhör fastighet D. Det 

gråmarkerade området kan exempelvis vara ett parkeringsgarage. Om inte möjligheten till 

tredimensionella fastighetsutrymmen fanns, skulle det gråmarkerade området behöva delas 

upp och delvis tillhöra fastighet C och delvis fastighet D. 105 

En ägarlägenhetsfastighet kan aldrig (enbart) utgöras av ett tredimensionellt 

fastighetsutrymme, utan är i princip alltid en tredimensionell fastighet.106 
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Bild 2, bygger på skiss i Prop. 2008/09:91, s. 32.  
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5.2 Ägarlägenheter som säkerhet för lån 

Ägaren till en ägarlägenhet har en långtgående bestämmanderätt över sin lägenhet och 

behöver inte söka efter någons tillstånd. Exempelvis kan ägarlägenhetsinnehavaren 

pantsätta, belåna eller överlåta sin fastighet utan någons tillstånd om han så önskar.107 De 

regler som gäller för pantsättning av fastigheter i övrigt gäller även för 

ägarlägenhetsfastigheter.108 

För ägarlägenhetsfastigheter följer samma regelverk som traditionella fastigheter när det 

gäller en fastighetsägares möjligheter att ta ut inteckningar i fastigheten och därefter belåna 

dem. När regelverket om ägarlägenhetsfastigheter utformades framhöll regeringen att det 

var viktigt att skapa rättslikhet mellan ägarlägenhetsfastigheter och andra typer av 

tredimensionella fastigheter.109 

Det finns två former av panträtt, handpanträtt och underpanträtt. Handpanträtt används 

främst i samband med pant i lös egendom och innebär att panten ska lämnas i panthavarens 

hand. I samband med fastighetspant används den andra formen, underpant. Underpant 

innebär att det är någon form av bevis för en pant av en underliggande egendom, 

exempelvis en fastighet, som traderas istället för själva egendomen.110 

Den underpantsrättskonstruktion som används i samband med fastighetspant går till så att 

en fastighetsägare som vill söka pant i sin fasta egendom först måste söka om inteckning i 

densamma för ett visst belopp. När inteckningen beviljats utfärdar inskrivningsmyndigheten 

ett pantbrev på det intecknade beloppet. Pantsättningen äger enligt 6 kap 2 § JB rum då 

fastighetsägaren överlämnar pantbrevet till sin borgenär. Pantbrevet utgör då panthavarens 

säkerhet för dennes fordran.111 Ett pantbrev kan enligt 6 § 1 st JB utfärdas skriftligt eller 

genom registrering i datapantsregistret enligt lag (1994:448) om pantbrevsregister. Ett 

datapantbrev överlämnas till borgenären genom att denne, eller någon som företräder 

denne, i pantbrevsregistret registrerats som pantbrevsinnehavare.112 

I 22 kap 1 § JB anges att den som senast sökte lagfart för fastigheten är att betrakta som 

fastighetsägare och det är alltså den personen som måste söka om inteckning i fastigheten.  

Att borgenären har pant i en fastighet innebär att denne vid utsökning och fördelning av 

influtna medel vid en försäljning av fastigheten har rätt till att få betalning för sin fordran. 

Hänsyn ska även tas till förmånsreglerna i förmånsrättslagen.  I 6 kap 3 § JB anges att det 

finns möjlighet till tillägg i de fall där fordran överstiger pantbrevets belopp. Tillägget får som 
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högst uppgå till ett värde som motsvarar femton procent av pantbrevets belopp jämte ränta 

på det beloppet från och med den dag som fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes 

eller de medel nedsattes som i övrigt ska fördelas. Om möjlighet att få tillägg saknades, 

skulle sannolikt inte inteckningar kunna belånas till ett högre belopp än ungefär åttio 

procent.113 Enligt 12 kap 27 § UB ska en fordran i samband med utmätning av fast egendom 

tas upp till det belopp till vilken den beräknas uppgå på tillträdesdagen, men begränsas till 

att maximalt omfatta pantbrevets belopp jämte tillägg enligt ovan.  

Om ett pantbrev av någon anledning inte längre behövs kan det enligt 22 kap 10 § JB dödas 

på ansökan av fastighetsägaren. För att en dödning ska genomföras krävs dessutom 

pantbrevsinnehavarens medgivande.114 

En utmätning kan riktas gentemot fastighetens ägare. Det gäller även i fall där 

fastighetsägaren och gäldenären är olika personer. Enligt 4 kap 24 § utsökningsbalken 

(1981:774), UB, krävs det att det framgår att egendomen tillhör gäldenären för att fast 

egendom ska kunna utmätas. Om gäldenären har lagfart på fastigheten får den utmätas om 

det inte framgår att den tillhör någon annan. Av 1 kap 7 § 2 st UB framgår att en gäldenär är 

den som i mål som rör fordran mot honom är motpart till den som sökande hos 

Kronofogden. Vidare nämns att i fall där viss egendom svarar för fordran, ska det som sägs 

om gäldenär i tillämpliga delar gälla ägaren. Detta gäller även i fall där ägaren inte är 

personligt betalningsskyldig. Det innebär att i fall där en fastighet ställts som pant av någon 

annan, anses ändå ägaren vara gäldenär.115 

5.3 Uthyrning av ägarlägenheter 

Eftersom en ägarlägenhetsfastighet ägs med ett direkt ägande har dess ägare en obegränsad 

rätt att hyra ut densamma. Uthyrning av en ägarlägenhet omfattas av hyreslagens regler. 

Hyreslagens speciella regler vad det gäller en- eller tvåfamiljshus gäller vid uthyrning av en 

ägarlägenhet. Dessa speciella regler innehåller undantag från vissa regler i hyreslagen. 

Besittningsskyddet är till exempel något svagare med dessa speciella regler under 

förutsättning att uthyrningen inte ingår i en affärsmässigt driven verksamhet.116 

 Det finns inte några regler som är avsedda att hindra en person från att köpa en eller flera 

ägarlägenheter med syftet att hyra ut dessa. Ett av motiven till att uthyrning av 

ägarlägenheter tillåts är att öka utbudet av lägenheter som går att hyra på marknaden.117 

Risken för mindre seriösa hyresvärdar med ett spekulativt syfte anses inte större i samband 

med uthyrning av ägarlägenheter än vid uthyrning i övrigt. Därför anses hyreslagens 
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regelverk med för hyresgästen tvingande skyddsregler mot oskäliga hyresvillkor vara 

tillräckliga.118 

Hyreslagen gäller enligt 1 § 1 st HL för avtal där hus eller delar av hus upplåts till nyttjande 

mot ersättning. Som en följd av att en ägarlägenhet ägs med direkt ägande blir det 

hyreslagens regler om förstahandsuthyrning som ska tillämpas. När ägaren av en 

ägarlägenhet hyr ut sin lägenhet är det alltså inte fråga om en andrahandsuthyrning.119 

När det gäller hyrans storlek är den så kallade bruksvärdesprincipen i 55 § HL tillämplig. Det 

innebär att hyran vid en tvist mellan hyresgästen och hyresvärden ska bestämmas till vad 

som är skäligt. Om hyran är högre än vad hyran är för andra likvärdiga lägenheter på orten är 

hyran inte att betrakta som skälig.120 

6 Finns det en optimal boendeform i flerfamiljshus?   
”I ekonomisk teori ses äganderätten generellt som en förutsättning för att effektiva 

investeringar och ett effektivt resursutnyttjande skall komma till stånd. Om äganderätten är 

oklart definierad och bristfälligt upprätthållen, kan resultatet bli alltifrån ett regelrätt allas 

krig mot alla till att en begränsad osäkerhet uppstår på marknaden.”121 

6.1 Som boende 

Ägandeformen är en skillnad mellan de olika boendeformerna. En bostadsrätt är, precis som 

namnet antyder, en nyttjanderätt eller en rätt att bo i en specifik lägenhet. Själva fastigheten 

ägs emellertid av en förening som också är den juridiska person som upplåter 

nyttjanderätten till den enskilde. Bostadsrätten kan när det gäller ägandeformen sägas vara 

ett mellanting mellan ägarlägenheten som ägs genom ett direkt ägande och hyresrätten som 

helt ägs av någon annan än den boende.  

En bostadsrättsinnehavare kan bli uppsagd av bostadsrättsföreningen och därmed förlora sin 

nyttjanderätt enligt de skäl som anges i 7 kap 18-20 §§ BRL. Det kan till exempel handla om 

obetalda medlemsavgifter eller otillåten andrahandsuthyrning. Innehavaren av en hyresrätt 

kan förlora densamma på liknande sätt enligt 12 kap 42 § HL, exempelvis i fall då 

hyresgästen inte betalat hyran och det förlupit mer än en vecka sedan förfallodagen (12 kap 

42 § 1 st 1p med undantag av vad som anges i 55d § 5-7 st). En ägare av en ägarlägenhet kan 

däremot inte bli uppsagd eller avhyst122 på samma sätt. Däremot kan ägaren till en 

ägarlägenhet åläggas med vite att upphöra med exempelvis en störning.  

En hyresrätt innebär säkerhet för den boende i samband med avflyttning eftersom det helt 

enkelt bara är att säga upp hyresavtalet med iakttagande av den stadgade uppsägningstiden. 
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Både innehavaren av en bostadsrätt och av en ägarlägenhet måste själv hitta en köpare som 

vill ta över bostadsrätten respektive äganderätten. Risken kan tänkas vara något större för 

en bostadsrättsinnehavare eftersom denne måste erlägga avgifter till 

bostadsrättsföreningen fram till dess att en köpare köpt bostadsrätten samt blivit godkänd 

som medlem i bostadsrättsföreningen. Avgiften för en bostadsrätt bör i allmänhet vara 

väsentligt högre än den mindre avgift som ägaren till en ägarlägenhet har att erlägga till den 

eventuella samfällighetsförening som ägaren är medlem i. Risken för en utdragen försäljning 

är dessutom mindre för en ägarlägenhet än för en bostadsrätt då en köpare inte måste 

godkännas av någon annan än säljaren själv.  

I samband med försäljning av en ägarlägenhet är formkraven mycket höga eftersom det är 

reglerna om fastighetsförsäljning i 4 kap JB som ska tillämpas. Som tidigare nämnts är en 

ägarlägenhet fast egendom. Formkraven i samband med försäljning av en bostadsrätt i 6 kap 

4 § BRL är inte lika omfattande. Jordabalken har tydligare regler för vad som räknas som ett 

dolt fel och köparens undersökningsplikt. Det får som följd att risken för missförstånd och 

tvister i samband med försäljning borde vara mindre vid försäljning av en ägarlägenhet än 

vid försäljning av en bostadsrätt. När det gäller hyresrätter är det bara att säga upp 

hyresavtalet, vilket betyder att ett boende i hyresrätt är den klart enklaste boendeformen av 

de tre att avsluta, samtidigt som risken för kostsamma fel och missförstånd är minimal.  

Vad det gäller fastighetstillbehören finns det tydliga skillnader mellan de tre 

boendeformerna. I samtliga fall tillhör fastighetstillbehören fastigheten och ägs därmed av 

fastighetsägaren enligt 2 kap 2 § JB. En förutsättning för att lös egendom ska omvandlas till 

fast egendom i form av fastighetstillbehör är att dessa tillförts fastigheten av 

fastighetsägaren själv eller blivit tillförd fastigheten på ett sådant sätt att de kan sägas vara 

ägnade fastigheten för stadigvarande bruk. I en bostadsrätt ägs fastighetstillbehören i av 

bostadsrättsföreningen, i en hyresrätt av hyresvärden och i en ägarlägenhet av innehavaren 

själv.  

I en bostadsrätt anses det självklart att fastighetstillbehören lämnas kvar och övertas av 

köparen i samband med en försäljning av bostadsrätten. Om säljaren av någon anledning 

ändå skulle vilja ta med sig ett eller flera fastighetstillbehör i samband med en flytt krävs att 

denna får styrelsens tillstånd till det. För föremål som inte är fastighetstillbehör kan säljare 

och köpare avtala om de ska ingå i en överlåtelse eller ej, utan styrelsens tillstånd. I en 

bostadsrätt krävs det normalt enligt föreningens stadgar även att bostadsrättsinnehavaren 

själv bekostar underhåll och vid behov utbyte av exempelvis lägenhetens kyl och frys.  

I en hyresrätt bekostas normalt underhåll och vid behov utbyten av fastighetstillbehören av 

hyresvärden. I en ägarlägenhet är det ägarlägenhetsinnehavaren själv som bekostar utbyten 

och underhåll av fastighetstillbehören. I normalfallet följer fastighetstillbehören med till den 

nye ägaren i samband med försäljning av en ägarlägenhet. Det finns dock ingenting som 

hindrar att köpare och säljare avtalar om att exempelvis säljaren tar med sig ett eller flera 

fastighetstillbehör i samband med avflyttning.  
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Den bakomliggande ideologiska grundtanken kan sägas vara olika för de olika 

boendeformerna. En bostadsrättsförening drivs enligt självkostnadsprincipen. Om en 

bostadsrättsförening skulle gå med vinst, måste det vara angivet i stadgarna hur dessa 

överskjutande medel ska komma medlemmarna till godo. En bostadsrättförening vilar på en 

föreningstanke och en demokratisk grund och många beslut som påverkar de boende kan 

fattas enligt majoritetsprincipen på föreningsstämman där varje medlem (max en röst per 

lägenhet) har möjlighet att rösta. Den som bor i en bostadsrätt har ett visst ansvar för sitt 

boende och kan därför även sägas få en del av eventuella vinster.  

En hyresrätt upplåts av en fastighetsägare som typiskt sätt har ett vinstintresse. Samverkan 

mellan de boende i hyresrätter är egentligen inte nödvändigt i någon större utsträckning. En 

stor skillnad mellan hyresrätt och de två övriga boendeformerna är att hyresrätten är den 

enda av boendeformerna som inte kostar någonting att införskaffa. I en hyresrätt har den 

boende inte något egentligt ekonomiskt ansvar förutom att betala hyran i tid. En hyresgäst 

har förhållandevis begränsade möjligheter att disponera sin lägenhet. Om det står i 

hyresavtalet att lägenheten hyrs som bostad, är det just ”att bo” som i princip är det enda 

som hyrestagaren får lov att göra i lägenheten.  

Mycket av ansvaret för boendet i en hyresrätt ligger på hyresvärden. Många av reglerna i 

hyreslagen är utformade som ett tvingande skydd för hyresgästen. Det är till exempel 

hyresvärden som ska underhålla och vid behov byta ut de fastighetstillbehör som finns i 

bostaden. Eventuella ekonomiska vinster som genereras i samband med boendet i en 

hyresrätt tillfaller i allmänhet hyresvärden, som också är den som står den största 

ekonomiska risken.  

I en ägarlägenhet finns en viss kooperativ tanke, även om den får sägas vara mer begränsad 

än när det gäller bostadsrätter. Vanligtvis ingår en ägarlägenhet i någon form av 

samfällighetsförening där medlemmarna är övriga boende i närområdet, ofta boende i 

samma flerbostadshus. Medlemmarna i samfällighetsföreningen kan sägas ha ett 

gemensamt intresse av att det finns en kvalitativ och kostnadseffektiv boendemiljö i 

området på samma sätt som i en bostadsrättsförening. Det faktum att det vid 

fastighetsbildning av en ägarlägenhetsfastighet krävs att de bildas i kluster om minst tre 

ägarlägenhetsfastigheter medför också att det i normalfallet alltid finns minst ytterligare två 

ägarlägenheter i den absoluta närheten.  

Eftersom en ägarlägenhet ägs genom ett direkt ägande är det fastighetsägaren själv som står 

för hela risken vad det gäller lägenhetens och fastighetstillbehörens underhåll. Även om det 

yttre underhållet ofta ombesörjs genom en samfällighetsförening är det 

ägarlägenhetsinnehavarna som får betala för det. Om kostnaderna för 

fastighetsförvaltningen skulle sjunka kommer de direkt innehavaren av ägarlägenheten 

tillgodo.  
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6.2 Som säkerhet för lån 

När det gäller innehavarens möjligheter att erbjuda egendomen som säkerhet för en kredit 

är skillnaderna drastiska mellan de tre boendeformerna. Både en bostadsrätt och en 

ägarlägenhet kan pantsättas av dess ägare, medan en hyresrätt inte kan pantsättas alls. 

Skillnaderna mellan förutsättningarna för pantsättning av en bostadsrätt och en 

ägarlägenhet är emellertid stora. Kortfattat kan skillnaderna sammanfattas på så vis att en 

bostadsrätt är något enklare att pantsätta rent praktiskt, medan en pantsättning av en 

ägarlägenhet pantsätts enligt de mer omfattande reglerna om hypotekarisk panträtt av fast 

egendom.  

Eftersom en hyresrätt, enligt vad som tidigare framkommit, inte kan pantsättas över huvud 

taget, exkluderas hyresrätter från analysen därom.  

6.2.1 Som långivare 

Problematiken kring denuntiationer till bostadsrättsföreningar belystes i NJA 1994 s. 668.123 

Det är oerhört viktigt för en långivare att bostadsrättsföreningen har en fungerande 

administration. Huruvida en bostadsrättsförening har ordning på sina papper eller ej torde 

vara mycket svårt att kontrollera för en långivare. Även om långivaren kontrollerar så mycket 

som möjligt är det omöjligt att skydda sig ifrån att bostadsrättsföreningen gör misstag längre 

fram. Ett sådant misstag kan vara att slarva bort en denuntiation och därmed av misstag ge 

klartecken för panter från andra långivare. Det största problemet för en långivare i sådant 

fall är den osäkerhet som kan uppstå samt risk för arbete med eventuella 

skadeståndsprocesser gentemot bostadsrättsföreningen. Så länge en långivare själv har 

ordning på sina papper och kan bevisa att denne fått ett bekräftelsebrev på en denuntiation 

från bostadsrättsföreningen har långivaren mycket goda utsikter att i en rättegång kunna 

bevisa sin bättre rätt till en pant i en lägenhet i förhållande till eventuella övriga 

fordringsägare. Bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar är som tidigare nämnts under 

straffansvar skyldiga att föra en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning enligt 10 

kap 3 § 5-6 p BRL.  

Även om en långivare lyckas bevisa sin panträtt i en bostadsrätt måste 

bostadsrättsföreningens legala panträtt beaktas. Detta kan tänkas vara speciellt viktigt när 

den bostadsrätt som ställs som säkerhet betingar ett förhållandevis lågt marknadsvärde 

samtidigt som årsavgiften för bostadsrätten är förhållandevis hög. Det är inte orimligt att 

förmoda att det vid en exekutiv auktion ibland finns obetalda avgifter för flera månader 

tillbaka.  

Som långivare är det också viktigt att förvissa sig om låntagaren har någon make, maka eller 

sambo eftersom dennes medgivande till pantsättningen krävs i förekommande fall. Detta 

gäller enligt 7 kap 5 § 1 st 1-2 p ÄktB samt 23 § 2-3 p SamboL både om det är en bostadsrätt 

eller en ägarlägenhet som pantsätts. Om en pantsättning sker utan en makes, makas eller 
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sambos samtycke kan domstolen på ansökan från den ovetande partnern ogiltigförklara den. 

Detta kan ske lång tid efter att pantsättningen ägt rum eftersom en ovetande make, maka 

eller sambo har tre månader på sig att väcka talan i frågan från det att denne fick kännedom 

om den av honom eller henne icke önskvärda panten. Det betyder alltså att långivaren ska 

bevisa att den andra maken, makan eller sambon haft kännedom om panten under längre 

tid än tre månader när denne väl väcker talan. Detta borde kunna lösas genom att långivaren 

informerar eventuell make, maka eller sambo redan i samband med pantsättningen. 

Som långivare medför jordabalkens regler om möjlighet till tillägg till fastighetspanten ett 

skäl till att en ägarlägenhet är en något bättre säkerhet än en bostadsrätt. När det är en 

bostadsrätt som står som säkerhet saknar långivaren helt möjlighet till tillägg.  

6.2.2 Som låntagare 

Av NJA 1994 s. 668 framgick att en panträtt kan följa med en bostadsrätt vid en försäljning 

även om den nya köparen är omedveten om pantens existens. Det är alltså viktigt att som 

köpare av en bostadsrätt förvissa sig om att lägenheten inte är pantsatt för någon fordran. I 

köpeavtalet bör det också framgå att säljaren garanterar att bostadsrätten inte är pantsatt 

för någon fordran.  

Vare sig ägaren till en ägarlägenhet eller bostadsrätt behöver ansöka om någons tillstånd 

(bortsett från eventuell make, maka eller sambo) för att pantsätta sin bostad. När det är en 

ägarlägenhet som ska pantsättas anses en sådan som en något bättre säkerhet eftersom 

ägarlägenheter är fast egendom som pantsätts enligt jordabalkens tydliga regelverk för 

pantsättning av fastigheter. En nackdel som innehavare av en ägarlägenhet kan vara att 

marknadsvärdet kan vara osäkert eftersom ägarlägenheter är en förhållandevis ny 

boendeform i Sverige. Det skulle kunna få långivare att tveka och kanske låna ut mindre 

pengar än ägarlägenhetens nuvärde på marknaden.  

När det gäller ägarlägenheter handlar det om en underpanträtt, vilket betyder att det finns 

ett underliggande dokument, ett pantbrev som symboliserar panten. Detta system måste 

anses vara betydligt säkrare, för både låntagare och långivare, än det system med 

denuntiationer som används när bostadsrätter ska pantsättas.  

Den mer omfattande pantsättningsproceduren för ägarlägenheter jämfört med 

bostadsrätter kan vara en fördel för låntagaren eftersom denne har lättare att kontrollera 

tidigare pantsättningar i fastigheten. Detta kan göras hos inskrivningsmyndigheten eftersom 

alla inteckningar i fastigheten enligt 6 kap 1 § JB måste vara registrerade där. Eftersom det 

alltid är fastighetsägaren som är gäldenär till fordringar med fastigheten som säkerhet är det 

viktigt att en fastighetsköpare förvissar sig om att det inte finns några okända inteckningar i 

fastigheten innan denne köper fastigheten.  

Som ägare till en ägarlägenhet kan det kännas tryggt att döda eventuellt överflödiga 

pantbrev eftersom detta omöjliggör att det hamnar i orätta händer. Samtidigt kan det vara 
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en fördel att behålla outnyttjade pantbrev eftersom det betyder att nya pantbrev inte 

behöver upptas om fastighetsägaren vill använda dem som säkerhet när vederbörande vill. 

6.3 I samband med uthyrning av lägenhet 

6.3.1 Som uthyrare 

När det gäller att hyra ut sin bostad finns det stora likheter mellan bostadsrätter och 

hyresrätter. För båda dessa boendeformer krävs fastighetsägarens tillstånd innan bostaden 

får hyras ut. När det gäller bostadsrätter är det som bekant bostadsrättsföreningens tillstånd 

som måste inhämtas, medan det i fall som rör hyresrätter är hyresvärdens tillstånd som 

måste inhämtas. Både när det gäller bostadsrätter och hyresrätter kan ett tillstånd till 

andrahandsuthyrning inhämtas från hyresnämnden om fastighetsägaren inte samtycker till 

uthyrningen.  

För ägarlägenheter behövs ingens tillstånd för att hyra ut bostaden. Detta blir en följd av att 

ägaren innehar lägenheten med direkt äganderätt. Faktum är att det när det gäller 

ägarlägenheter inte ens handlar om någon andrahandsuthyrning över huvud taget. Ägaren 

får istället betraktas som en hyresvärd till någon som hyr en bostad i första hand.  

När det gäller bostadsrätter och hyresrätter är det av stor betydelse om det är hela 

lägenheten eller bara en del av den som hyrs ut. När endast delar av en bostadsrätt eller 

hyresrätt hyrs ut behöver inte fastighetsägaren godkänna uthyrningen. I NJA 2001 s. 241 I 

och II124 klargjorde HD gränsdragningen mellan när det räknas som att hela eller enbart delar 

av en lägenhet hyrs ut. Det som enligt HD är avgörande i frågan är huruvida 

andrahandshyresgästen har en självständig nyttjanderätt till bostaden, eller om denne på 

något sätt delar bostaden med den verklige innehavaren. Som uthyrare är det viktigt att 

känna till gränsen däremellan. I situationer där fastighetsägarens tillstånd inte erhålls eller 

kan förväntas erhållas kan det vara aktuellt att enbart hyra ut en del av lägenheten eftersom 

tillstånd då ej behövs. Framför allt borde ett sådant förfarande kunna lämpa sig för större 

lägenheter med flera rum. 

Innehavaren av en ägarlägenhet har större möjligheter att fritt förfoga över sin lägenhet än 

vad en bostadsrättsinnehavare har. Samtidigt har en bostadsrättslägenhetsinnehavare större 

möjligheter att förfoga över sin lägenhet än vad innehavaren av en hyresrätt har. Ägaren av 

en ägarlägenhets fria förfoganderätt följer av dennes direkta äganderätt. Om 

förfoganderätten skulle inskränkas skulle en stor del av poängen med ett direkt ägande gå 

förlorad. Bostadsrättsinnehavarens förfogandemöjligheter kan motiveras med att det krävs 

en ofta förhållandevis stor insats för att införskaffa en bostadsrätt samtidigt som 

bostadsrättsinnehavaren dessutom själv måste betala för stora delar av underhållet av 

lägenheten.  
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 För en sammanfattning av NJA 2001 s. 241 I och II, se avsnitt 3.3. 
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Även om det finns många likheter mellan andrahandsuthyrning av en bostadsrätt och en 

hyresrätt finns det skillnader. I förarbetena till en ändring i bostadsrättslagen125 visar sig en 

av dessa skillnader på så sätt att det anges att beaktansvärda skäl, det vill säga de skäl som 

tillstånd för andrahanduthyrning, avses att ha en vidare tolkning enligt bostadsrättlagen än 

enligt hyreslagen. Det betyder alltså att lagstiftaren haft som avsikt att det ska finnas lite 

större möjligheter att hyra ut bostadsrätter än hyresrätter i andrahand.  

Både en bostadsrättsinnehavare och en hyresrättsinnehavare riskerar att förlora rätten till 

sina lägenheter om de upplåter sina lägenheter i andra hand utan bostadsrättsföreningens 

respektive hyresvärdens tillstånd.  

6.3.2 Som andrahandshyresgäst 

Som andrahandshyresgäst i en bostadsrätt är det bra att vara medveten om att något 

besittningsskydd i egentlig mening inte erhålls förrän upplåtelsen pågått i två år. 

Andrahandsuthyrningar i hyresrätter och bostadsrätter på så lång tid hör sannolikt till 

undantagen eftersom det tillstånd som uthyraren måste ha för att få hyra ut i andra hand 

sällan ges på så lång tid. Det betyder att de flesta andrahandshyresgäster saknar 

besittningsskydd.  

När det gäller bostadsrätter och hyresrätter måste bostadsrättsföreningens styrelse 

respektive hyresvärden godkänna andrahandshyresgästen. Normalt sett borde en 

andrahandshyresgästs betalningsförmåga vara ovidkommande eftersom det är 

bostadsrättsinnehavaren respektive förstahandshyresgästen som fortfarande är 

betalningsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen respektive hyresvärden. En 

andrahandshyresgäst måste skäligen kunna godtas för att en bostadsrättsförening 

respektive hyresvärd inte ska kunna neka en andrahandshyresgäst att hyra en lägenhet. Om 

en andrahandshyresgäst inte skäligen kan godtas anses bostadsrättsföreningen respektive 

hyresvärden ha befogad anledning till att neka tillstånd.  

Att hyra en ägarlägenhet direkt från dess ägare är däremot tryggare som hyresgäst eftersom 

det då handlar om ett förstahandskontrakt. Det innebär att hyreslagens regler om bland 

annat besittningsskydd blir direkt tillämpliga. 

När det gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter och hyresrätter bör det hållas i åtanke 

att det kan räknas som en tillståndspliktig andrahandsuthyrning även när en nära släkting, 

exempelvis ett barn, bor i lägenheten själv. Detta gäller även i fall där ingen hyra betalas. 

Barnets ålder är avgörande för om det räknas som en tillståndspliktig andrahandsuthyrning 

eller ej. Om barnet är så pass gammalt att det självständigt kan nyttja lägenheten samt hur 

ofta föräldrarna vistas i lägenheten blir avgörande faktorer för om tillstånd behövs eller ej. 

Ägaren av en ägarlägenhet behöver inte beakta denna problematik.  
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 Prop. 2002/03:12. Se vad som tidigare anförts i avsnitt 3.3 och 4.3. 
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Det kan framstå som paradoxalt att det i förarbetena126 till lagen om ägarlägenheter anförs 

att risken för oseriösa hyresvärdar inte anses vara större för ägarlägenheter än för 

hyresrätter. Samtidigt anfördes i förarbetet127 till lagen om bostadsrätter att ett mer liberalt 

synsätt vad det gäller andrahandsuthyrning skulle kunna få som följd att personer köpte 

bostadsrätter i spekulativt syfte. Förmodligen återspeglar detta en utveckling i lagstiftarens 

synsätt på bostadsmarknaden, samma utveckling som öppnade för införandet av 

ägarlägenheter.  

7 Slutsats 
Ägandeformen skiljer de tre boendeformerna åt. Innehavaren av en bostadsrätt äger en 

nyttjanderätt som är lös egendom. Innehavaren av en hyreslägenhet äger inte sin bostad, 

utan innehar en hyresrätt till densamma. Ägaren till en ägarlägenhet äger sin bostad, som är 

fast egendom, genom ett direkt ägande.  

Både den som innehar en bostadsrätt och den som innehar en hyresrätt kan förlora sin 

bostad om väsentliga regler åsidosätts av den boende. Ägaren till en ägarlägenhet kan 

aldrig128 bli uppsagd utan kan istället sanktioneras med vite om att upphöra med exempelvis 

en störning.  

Försäljningen av en bostadsrätt omfattas av reglerna i köplagen och bostadsrättslagen. Ett 

avtal om överlåtelse av en bostadsrätt måste upprättas skriftligt men de obligatoriska 

uppgifterna i överlåtelseavtalet är förhållandevis få. Det innebär att det är en jämförelsevis 

enkel process att försälja en bostadsrätt. Samtidigt kan det konstateras att jordabalkens 

regler, som gäller vid försäljning av en ägarlägenhet, ger ett tydligare svar på vad som är 

köparens respektive säljarens ansvar. Formkraven vid en försäljning av en ägarlägenhet är 

förhållandevis höga och för många personer kan det vara svårt att sälja en ägarlägenhet utan 

att ta hjälp av en mäklare.  

Både en bostadsrätt och en ägarlägenhet kan pantsättas medan en hyresrätt inte kan 

pantsättas alls. Bostadsrätter har en enklare men osäkrare pantsättningsprocedur. Denna 

osäkerhet beror dels på systemet med denuntiationer till bostadsrättsföreningar i samband 

med pantsättning av en bostadsrätt, dels att bostadsrättsföreningen har en legal panträtt i 

varje bostadsrätt som alltid har förtur framför övriga fordringsägare. När en ägarlägenhet är 

pantsatt finns möjlighet för långivaren att få tillägg till det pantbrev som utgör grunden för 

panten. Möjlighet till tillägg saknas när det är en bostadsrätt som är pantsatt.  

Både när det gäller bostadsrätter och ägarlägenheter krävs ägarens eventuella make, maka 

eller sambos samtycke i samband med pantsättning och överlåtelse. Som köpare av en 

bostadsrätt och en ägarlägenhet är det viktigt att förvissa sig om att lägenheten inte är 
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 Prop. 2008/09:91. Se vad som tidigare anförts i avsnitt 5.3. 
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 Prop. 2002/03:12. Se vad som tidigare anförts i avsnitt 3.3. 
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 Med undantag av reglerna om expropriation, se not 94.  



34 
 

pantsatt eftersom en pant följer bostaden, inte ägaren. Kontrollen av tidigare panter är mer 

tillförlitlig i samband med köp av en ägarlägenhet än vid köp av en bostadsrätt.  

När en bostadsrätt eller en hyresrätt ska hyras ut i sin helhet krävs bostadsrättsföreningens 

respektive hyresvärdens tillstånd. Vid uthyrning utan erforderligt tillstånd riskerar 

bostadsrätts- respektive hyresrättsinnehavaren att mista sin bostad. Ägaren till en 

ägarlägenhet behöver inte någons tillstånd för att hyra ut sin lägenhet. För den som vill 

kunna hyra ut sin lägenhet utan restriktioner är således ägarlägenheten att föredra framför 

bostadsrätt och hyresrätt. Alternativet är att bara hyra ut en del av en bostadsrätts- 

respektive hyresrättslägenhet eftersom tillstånd då ej behövs.  

Som hyresgäst är det mest fördelaktigt att hyra en ägarlägenhet jämfört med att hyra en 

bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand. Anledningen till det är att en ägarlägenhet hyrs 

direkt av fastighetsägaren. Det innebär att det inte handlar om ett andrahandskontrakt utan 

ett förstahandskontrakt och får som följd att samtliga skyddsregler i hyreslagen blir 

tillämpliga.  

Den som har dålig betalningsförmåga bör ha lättare att erhålla ett andrahandskontrakt än 

ett förstahandskontrakt. Det beror på att en andrahandshyresgästs betalningsförmåga inte 

behöver prövas av fastighetsägaren då rättsförhållandet mellan förstahandshyresgästen 

respektive bostadsrättsinnehavaren inte påverkas av en andrahandsuthyrning vad det gäller 

betalning av hyra respektive medlemsavgift.  

En hyresrätt är ur flera synvinklar den säkraste boendeformen och är den enda av de tre 

boendeformerna som inte kostar någonting att införskaffa. Hyresrätten är dessutom den 

boendeform som är lättast att avsluta för den boende. Den som bor i en hyresrätt betalar 

inte för underhåll eller utbyte av fastighetstillbehören. Den som bor i en bostadsrätt eller en 

ägarlägenhet måste själv betala för underhåll och utbyte av fastighetstillbehören. Både i en 

bostadsrätt och i en ägarlägenhet finns möjlighet att avtala om att säljaren tar med sig 

samtliga eller en del av fastighetstillbehören i samband med en försäljning.  

Den som innehar en hyresrätt har en hyresvärd som normalt sett har ett vinstintresse. 

Eventuella överskott från fastighetsförvaltningen tillfaller med andra ord hyresvärden som 

också står risken för förluster. I en bostadsrättsförening ska det vara reglerat i föreningens 

stadgar hur eventuella överskjutande medel ska komma föreningens medlemmar tillgodo. 

Det innebär att eventuella vinster från fastighetsförvaltningen på ett eller annat sätt tillfaller 

de boende. Det är också föreningen, det vill säga i förlängningen de boende, som står risken 

för förluster. När det gäller ägarlägenheter ägs dessa med direkt äganderätt. Det innebär att 

den boende fullt ut själv betalar för fastighetsförvaltningen. Undantaget är den yttre 

fastighetsförvaltning som ofta sker i en samfällighetsförening. Sammantaget kan konstateras 

att den som bor i en hyresrätt får det tryggaste boendet, men samtidigt att det är en 

trygghet som den boende kan sägas få betala för i form av att denne inte får någon del av 

eventuella överskott från fastighetsförvaltningen.  
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