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Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att undersöka den nya bostadsformen ägarlägenhet och de 
befintliga ägandeformerna bostadsrätt och småhus. En komparation har gjorts 
mellan dessa tre ägandeformer gällande juridiska och ekonomiska frågor. Våra 
nordiska grannländers ägarlägenheter har också undersökts. 

Ägarlägenheten är enligt lagstiftaren ett ”radhus på höjden”, det vill säga en 
lägenhet i ett flerbostadshus som betraktas så som ett småhus. För att undersöka 
ägarlägenheten har den rättsvetenskapliga metoden använts. Litteratur inom 
området har behandlats med propositionen till lagändringarna gällande 
ägarlägenhet (2008/09:91) som främsta grund. 

Skillnaderna mellan bostadsrätten, småhuset och ägarlägenheten varierar beroende
på sakfråga. De största variationerna är att bostadsrättsägaren endast innehar en 
del i föreningen med nyttjanderätt till sin lägenhet som är lös egendom enligt 
köplagen (1990:931). Småhuset och ägarlägenheten är fast egendom och faller 
under jordabalkens (1970:994) regler. i en bostadsrätt måste föreningen godkänna 
in- och utträde av medlemmar vid överlåtelse, för småhusägaren tillika 
ägarlägenhetsägaren krävs det inget godkännande. Andrahandsuthyrning är fritt för 
småhus- eller ägarlägenhetsägaren medan det krävs godkännande från 
bostadsrättsföreningen vid bostadsrättsinnehav. 
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1 Inledning

Ägarlägenheten är sedan 1 maj 2009 en ny form för ägande av bostad i Sverige. Den 
här typen av bostadsägande är redan etablerad i våra nordiska grannländer. I denna
studie genomförs en jämförelse av hur de nordiska ägarlägenheterna ser ut juridiskt 
i jämförelse med vår svenska ägarlägenhet. Tyngdpunkten ligger dock i att göra en 
komparation mellan våra olika befintliga ägandeformer; bostadsrätten och
småhusägandet (ägande av en- och tvåfamiljshus för bostad med 
fastighetstaxeringens typkod 220) och den nya formen – ägarlägenheten. Studien 
beaktar dessa tre ägandeformer i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. 

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad ägarlägenheten kommer att innebära 
juridiskt och ekonomiskt för ägaren i komparation med de befintliga 
ägandeformerna; bostadsrätt och småhus. Vidare granskas hur ägarlägenheten 
fungerar i våra nordiska grannländer.

1.2 Frågeställningar

 Behövs en ny form för bostadsinnehav?
 Vad är det lagstiftaren vill uppnå?
 Vad är skillnaden mot befintliga boendeformer vad det gäller 

finansieringsmöjligheter, pantsättning, kostnader och rättigheter/
skyldigheter sett ur brukarens synvinkel?

 Hur ser samma ägarform ut i våra nordiska grannländer?

1.3 Avgränsning

Arbetet kommer att beröra de två vanligaste boendeformerna via ägande; privat 
fastighetsinnehav (småhus) och bostadsrättsinnehav, komparativt mot 
ägarlägenhetsinnehav. Avgränsning görs för övriga boendeformer då de handlar i 
stor utsträckning om näringsverksamhet alternativt temporära boenden så som 
fritidshus. Hyresrätten kommer att beröras ytligt då det ej handlar om eget ägande. 
Ägarlägenheten utomlands kommer endast att beröra våra nordiska grannländer då 
den svenska lagstiftningen i övrigt är mest lik dessa länders lagstiftning. 
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2 Metod

Den rättsvetenskapliga metoden har använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 
Fokus har lagts på att förstå hur ägandet av bostadsrätter och småhus kontra 
ägarlägenheter fungerar juridiskt och ekonomiskt. 

Författarna har valt att granska de texter som regeringen publicerat, framförallt
propositionen till den nya lagen om ägarlägenheter. Då lagen trätt i kraft under
uppsatsens gång har den beaktats, men tyngdpunkten har funnits i att undersöka
hur regeringen motiverar lagen istället för att se på själva lagtexten i sig. Även annan 
litteratur som rör ämnet har använts. Litteraturen har sökts på Örebro 
universitetsbibliotek och stadsbibliotek. Internet har använts för att nå regeringens 
texter och för att söka information som berör ämnet.

Propositionen (2008/09:91) har studerats för att se hur våra nordiska grannländers 
ägarlägenheter används och fungerar i praktiken. Då Sverige ännu inte har egna 
rättsfall inom området har författarna valt att inte gå in på utländska rättsfall då 
jämförelseobjekt saknas.
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3 Teori/empiri

3.1 Lagförslag

I dagsläget kan en lägenhet i Sverige upplåtas med någon form av nyttjanderätt, 
exempelvis bostadsrätt eller hyresrätt. Historiskt har ingen möjlighet att äga sin 
lägenhet funnits, dock har det länge diskuterats huruvida det bör införas 
lagändringar som innebär att ägarlägenheter kan införas även i Sverige. 1982 gjordes 
en utredning (SOU 1982:40) som inte ledde fram till någon ändring. Nästa utredning 
kom 1994 (Dir. 1994:82) där regeringen skulle utreda ägarlägenhetens tanke och 
motiv. Vidare följde flera utredningar som slutligen landade i ett lagförslag för 
ändring i jordabalken (SFS 2009:180) som träder i kraft 1 maj 2009. 

Utöver ändring i jordabalken görs ändringar i 7 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230), 
3 § och 9 § förköpslagen (1967:868), 1 kap 1a §, 3 kap 1 § och 1a § och ny paragraf i 
3 kap 1b § fastighetsbildningslagen (1970:988), 26 § samt två nya paragrafer 19a § 
och 20a § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt 5 § sambolagen 
(2003:376). Dessa träder också i kraft 1 maj 2009 (ändring i: äktenskapsbalken SFS 
2009:181, förköpslagen SFS 2009:182, fastighetsbildningslagen SFS 2009:183, lagen 
om förvaltning av samfälligheter SFS 2009:184 samt sambolagen SFS 2009:185). 

3.1.2 Lagstiftarens motiv till ägarlägenheten

Varför lagstiftaren avbröt arbetet med ny lag vid tidigare försök berodde på att de 
tredimensionella fastigheterna (se stycke 3.2.1) inte var fullt fungerande, nu har de 
funnits sedan 2004 och det går att dra slutsatser från de erfarenheter som erhållits 
efter den praktiska tillämpningen av dessa. Då reglerna till synes verkar fungera 
mycket bra så finns det skäl till att gå vidare med tanken om ägarlägenheten (prop. 
2008/09:91). 
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3.2 Definitioner

För att kunna komparera fastigheten, bostadsrätten och ägarlägenheten är det 
viktigt att klargöra vad som är vad, vilka regler som egentligen gäller för vilken 
boende/ägandeform. 

3.2.1 Fastighet

En fastighet är enligt JB 1:1 jord indelad i mindre delar, avgränsad antingen 
horisontellt eller vertikalt och horisontellt. Den vanligast förekommande fastigheten 
är den rent horisontella, det vill säga ett stycke jord som är avgränsad på längden 
och bredden (Grauers, 2005). Årsskiftet 2003/2004 fastställdes en ny typ av fastighet 
som förutom att avgränsas på längden och bredden, även avgränsas i djupled. 
Denna nya variant kallas tredimensionell fastighet och ger möjligheten att göra olika 
fastigheter av exempelvis hyreshus där garaget blir en fastighet och själva 
hyreshusen ovan jord en annan (Grauers, 2005). Detta kan illustreras med figur 1 (se 
figur 1.) där Boda 1:1 är garagedel, Boda 1:2 är kontorslokaler och Boda 1:3 är till för 
bostadsändamål. 

Figur 1. Illustrerar en tredimensionell fastighet.

Syftet med införandet av tredimensionell indelning var bland annat att effektivisera 
förvaltningen av fastigheter som är indelade i olika verksamheter, till exempel då en 
enhet är indelad i dels en kommersiell del och dels en bostadsdel, samt att 
effektivisera markanvändningen i städer med hög efterfrågan på fastigheter 
(Paulsson, 2007). Villkor för bildandet av tredimensionella fastigheter regleras i 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) samt Jordabalken (1970:994). År 2005 hade det 
registrerats 27 st tredimensionella fastigheter, främst i Göteborg och Stockholm 
(Lantmäteriet, 2008).
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3.2.2 Hyresrätt

Reglerna för hyresrätter finns i kap 12 jordabalken (1970:994) och kallas hyreslagen. 
Att inneha en hyresrätt betyder enligt JB 12:1 att genom erläggandet av ett vederlag 
erhålla en i tiden begränsad nyttjanderätt till en bostad eller lokal. Vidare står det i 
kap 12 jordabalken att hyresgästen har ett direkt besittningsskydd vilket betyder att 
denne har en rätt att, oavsett hyresvärdens ståndpunkt, få kontraktet förlängt så 
länge hyresvärden inte kan aktualisera en besittningsbrytande grund. En hyresrätt
kan aldrig pantsättas, andrahandsuthyrning är inte tillåtet (JB 12:39-40).

3.2.3 Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. En bostadsrättsförening 
har som uppgift att tillhandahålla lägenheter med bostadsrätt till föreningens 
medlemmar, i hus vilka föreningen äger (Lundén & Svensson, 2006). En 
bostadsrättsförening förvärvar en fastighet och upplåter sedan de enskilda 
lägenheterna till föreningsmedlemmar. Krav för att upplåtelse ska få ske är att det 
finns en ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är till 
för att utomstående ska kunna överblicka föreningens ekonomiska situation. 
(Lundén & Svensson, 2006) Krav för att få registreras som förening är att föreningen 
har minst tre medlemmar och tre lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt 
(Isacson, 2006). Upplåtelse av bostadsrätt kan bara ske en gång, då lägenheten 
upplåts första gången. Detta kan exempelvis ske vid nyproduktion eller ombildning 
från hyresrätt till bostadsrätt. Senare byte av nyttjanderättshavare räknas istället 
som överlåtelse (Lundén & Svensson, 2006). 

Bostadsrätten upplåts från föreningen till den första bostadsrättsinnehavaren efter 
att denne avlagt en insats till föreningen samt en, oftast månatlig, avgift (Lundén & 
Svensson, 2006). Insatsens storlek beräknas med hänsyn till bland annat lägenhetens 
storlek, läge i huset samt planlösning och utgör en del av husets finansiering. 
Insatsen erläggs då lägenheten upplåts första gången och är inte återbetalningsbar. 
Vill nyttjanderättshavaren ha igen sin insats får denne överlåta lägenheten genom 
försäljning och hoppas att marknaden för bostadsrätter vid överlåtelsetillfället gör 
att insatsen täcks (Lundén & Svensson, 2006).

Storleken på avgiften bestäms utifrån andelstal baserade på hur stor del som den 
aktuella lägenheten utgör av hela bostadsrättsföreningen och innefattar kostnader 
för bland annat fastighetsavgift, räntor, amorteringar, drift samt 
underhållskostnader för gemensamma utrymmen (Lundén & Svensson, 2006).
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Att äga en bostadsrätt betyder inte att en fastighet ägs, det är endast en 
nyttjanderätt på obegränsad tid (Lundén & Svensson, 2006). Bostadsrätten i sig är 
andelen som innehavaren har i föreningen och rätten att utnyttja en specifik 
lägenhet. Det krävs att bostadsrättsköparen får medlemskap i föreningen vilket styrs 
av föreningens stadgar och hur de tolkas. Styrelsen beslutar om medlemskap och 
även huruvida andrahandsuthyrning ska göras. (Lundén & Svensson, 2006). 

För bostadsrätter finns en gemensamhetsanläggning som är en anläggning för flera 
fastigheter och som förvaltas gemensamt av fastighetsägarna (anläggningslag 
1973:1149). Tvättstuga och garage är exempel på lokaler som kan ingå i en 
bostadsrätts gemensamhetsanläggning. 

En bostadsrätt kan inte enbart bestå av mark men den kan omfatta mark om det står 
en byggnad därpå som ingår i lägenhetsinnehavarens nyttjanderätt. Som 
nyttjanderättshavare av en bostadsrätt innehas ingen lagfart, lagfarten har 
bostadsrättsföreningen för hela fastigheten (Lundén & Svensson, 2006). Lagtexterna 
för bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (1991:614) och köplagen (1990:931) då 
det räknas som lös egendom.

3.2.4 Ägarlägenhet

I propositionen (2008/09:91) kan det tolkas att en byggnad som innehåller flera 
våningsplan kan avgränsas genom ägarlägenheten, det vill säga tredimensionella 
fastigheter som kommer att användas så som boendelägenheter. Ägarlägenheten 
blir som lagstiftaren uttrycker det ”en byggnad i byggnaden”, eller ett ”radhus på 
höjden”. Ägarlägenheten gäller endast för lägenhet inrättad för boende för en familj, 
det går alltså inte att kombinera hyreshus med lagstiftarens tanke för 
ägarlägenheten. Det måste vara minst tre stycken ägarlägenheter i samma byggnad 
för att det ska kunna göras en omvandling. 

Fastighetsägaren har ansvar för sin egen fastighet, det kan även finnas 
belastningar/rättigheter som kan gå över fastighetsägarens ansvar (Svensk 
Byggtjänst, 1995). Exempel på detta kan vara olika typer av servitut där ett 
officialservitut kan innebära att kommunen har rätt att dra starkström över 
fastigheten. I övrigt kan det finnas avtalsservitut mellan olika fastigheter som 
exempelvis kan innebära att de boende på en fastighet kan hämta vatten på annan 
fastighet (Svensk Byggtjänst, 1995).

I ett första steg föreslås ägarlägenheter kunna bildas endast i samband med 
nyproduktion. Nyproduktion innebär i det här fallet inte endast nya byggnader från 
grunden utan även påbyggnad på befintliga byggnader och äldre byggnader som inte 
har använts som byggnad för boende de senaste åtta åren innan fastighetsbildning 
(prop. 2008/09:91). 
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3.2.5 Bildandet av ägarlägenheter

För bildandet av ägarlägenheten föreslås att samma krav ska gälla som för andra
tredimensionella fastigheter, det vill säga genom fastighetsbildning genom 
avstyckning av lantmäteriet (Regeringen, 2009). Kravet på fem lägenheter som i 
dagsläget krävs för att bilda en tredimensionell fastighet ändras till att tre 
ägarlägenheter får bilda en ägarlägenhetsenhet (prop. 2008/09:91). 

Det rekommenderas att gränserna mellan ägarlägenheterna avgörs av 
Lantmäterimyndigheten i varje enskilt fall, men en tumregel blir lägenhetens gränser 
inklusive ytskikt. Liksom för övriga tredimensionella fastigheter måste det 
tillförsäkras varje ägarlägenhet att den har tillgång på vatten, avlopp och dylikt. 
Detta bör göras genom bildandet av gemensamhetsanläggningar. Förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen rekommenderas vidare lösas genom en 
samfällighetsförening (prop. 2008/09:91). 

De civil- och offentligrättsliga regler avseende grannelagsrätt samt miljöskydd som 
gäller för andra fastigheter föreslås gälla även för ägarlägenheter. Skulle det vara 
störningar från övriga boende eller deras gäster/inneboende ska ägaren av 
ägarlägenheten kunna få en tillsägelse från samfällighetsföreningen i likhet med 
reglerna för störning i bostadsrätt (prop. 2008/09:91). Skulle det behövas vid 
allvarliga störningar kan talan väckas i allmän domstol och vitesförläggande kan 
uppstå. Samfällighetsföreningen eller en av ägarna i den kan väcka talan mot ägaren 
av ägarlägenheten där störningen uppkommit (prop. 2008/09:91).

3.2.6 Den gemensamma skötseln av samfälld egendom

Gemensam egendom, exempelvis yttertak, fasader och trapphus, ska ingå i en 
samfällighet eller gemensamhetsanläggning. I stort sett samma regler som gäller för 
andra fastigheter interiört ska gälla även för ägarlägenhetsfastigheter (prop. 
2008/09:91). För att utreda frågan om en samfällighetsförening ska vara 
obligatoriskt granskade regeringen reglerna för gemensamma ytor i de 
tredimensionella fastigheterna där de kan förvaltas genom delägarförvaltning eller 
genom en samfällighetsförening. Förslaget för ägarlägenheter är att det ska vara 
obligatoriskt med en samfällighetsförening, även om det ibland kan anses vara 
onödigt vid ett litet bestånd åtnjuts nämnda rättigheter för att exempelvis kunna 
väcka talan i allmän domstol vid störning. Tydliga regler gällande 
samfällighetsföreningens vara är också viktiga då ägarlägenheten är en helt ny 
boendeform, regeringen kommer att utvärdera möjligheten att ta bort detta krav 
beroende på hur ägarlägenheten tas emot (prop. 2008/09:91). 

Vad gäller kostnader för samfällighetsföreningen så ska de liksom för föreningar för 
tredimensionella fastigheter falla under lagen om förvaltning av samfälligheter 
(1973:1150) (prop. 2008/09:91). I lagtexten kan det utläsas att 
samfällighetsföreningen ska fondera kapital för underhåll och tillika ha en 
underhållsplan för framtiden. 
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3.2.7 Fördelar/nackdelar med ägarlägenhet 

Regeringen framför i prop. 2008/09:91 en analys om fördelar kontra nackdelar med 
ägarlägenheten i jämförelse med tidigare ägandeformer: 

 Boendeformens mångfald och valfrihet ökar; i och med en ny form av ägande 
blir valfriheten större för den som har finansieringsmöjlighet att välja sin 
form av boende. Konkurrensen mellan olika boendeformer ökar, detta dock 
beroende på i vilken utsträckning ägarlägenheten faktiskt införs. 

 Inflytandet för den boende ökar i viss mån; då den boende äger själva 
lägenheten och inte en nyttjanderätt kan den boende själv bestämma över 
sin egen lägenhet. Detta är en fördel vid exempelvis andrahandsuthyrning 
eller vid överlåtelse där bägge fallen måste godkännas via styrelsen 
bostadsrättsföreningen, i ägarlägenheten kan det fritt väljas huruvida 
andrahandsuthyrning eller överlåtelse ska göras. Dock förlorar 
ägarlägenhetsinnehavaren rätten att kunna påverka hur de andra boende i 
flerfamiljshuset förfarar över sina lägenheter eller vem som flyttar in. 
Gällande ombyggnationer och andra strukturella förändringar i 
ägarlägenheten är reglerna mer lika bostadsrättsinnehavarens, detta på 
grund av att det handlar om boende i flerfamiljshus och inte friliggande 
småhus. Ansökan om förändringar behöver inte gå till någon förening först, 
dock kan det finnas krav i byggnadskonstruktionen som gör att det kan bli 
svårt att göra förändringar. Skulle exempelvis en större uteplats byggas på 
markplan krävs det bygglov med samma regler som för en småhusfastighet. 

 Tillskott av ökad nyproduktion; lägenheter för andrahandsuthyrning i 
nyproducerade flerbostadshus kommer troligtvis öka och därmed ökar 
mångfalden på bostadsmarknaden. 

 Oklarheter i fastighetsindelningen; ett problem kan vara att utforma 
regelverket på ett bra och lättförståeligt vis så att det klargörs vad som är en 
ägarlägenhet och vad som är en bostadsrätt. För en privatperson kan det få 
stora rättsliga konsekvenser om det misstolkas vilken slags boendeform som 
köps.
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3.2.8 Kritik mot ägarlägenhet

Kritiker till ägarlägenheten anser att mångfalden av boendemöjligheter skulle 
minska i och med att hyresrättens vara skulle begränsas då den ombildas till 
ägarlägenhet. Regeringen anser dock att det inte går att dra den parallellen då det 
redan går att omvandla hyresrätter till kooperativa hyresrätter alternativt till 
bostadsrättsföreningar. Det är redan genomförbart att omvandla hyresrätten på 
dessa vis, alltså bör inte ägarlägenhetens vara bidra till minskad marknad eller 
minskad nyproduktion för hyresrätter (prop. 2008/09:91).

Segregation mellan kapitalstarka och kapitalsvaga har också debatterats i prop. 
2008/09:91. Lagstiftaren anser dock att det inte blir någon skillnad mot dagsläget; 
den som är kapitalstark kan köpa en bostadsrätt/småhus i dagsläget och det 
kommer inte att utesluta någon ytterliggare på marknaden för att det kommer ett 
nytt alternativ för ägande. 

Risk för spekulation förekommer i och med den nya ägarlägenheten, det skulle yttra 
sig i att någon köper en ägarlägenhet för kapitalplaceringssyfte och invänta en ökad 
marknad för att sedan försälja med god vinst. Risken i detta anser Göteborgs 
kommun är att ägarlägenhetsägaren då skulle sakna intresse för den gemensamma 
samfälligheten och trivseln i huset. Lagstiftaren menar dock att den spekulativa 
handeln inte bör skilja ut sig mot bostadsrätts- eller småhusspekulationer (prop. 
2008/09:91).



10

3.3 Ägarlägenheten i våra nordiska grannländer

Enligt prop. 2008/09:91 är ägarlägenheter är en vanlig boendeform internationellt 
och finns bland annat i Norge, Danmark, Finland, Holland och Australien. Begreppet 
ägarlägenhet och innebörden av detsamma skiljer sig däremot mellan länderna. Det 
finns framförallt två typer av ägande av sitt boende i flerbostadshus; direkt ägande 
då lägenhetsinnehavaren äger lägenheten i det hus till vilket lägenheten tillhör samt 
indirekt ägande då de enskilda lägenhetsinnehavarna har andelar i ett hus som ägs 
av en juridisk person. Indirekt ägande är vanligt i till exempel Finland, medan det 
direkta ägandet är vanligt förekommande i Danmark. Den typ av ägarlägenheter som 
antas i Sverige liknar till största del det direkta ägandet av ägarlägenheter 
(”ejerlejligheder”) som återfinns i Danmark (prop. 2008/09:91). 

Norges variant (”eijerseksjoner”) innebär att ägaren har en andel i huset med en 
exklusiv rätt att nyttja en lägenhet. Norges eijerseksjoner liknar mer den svenska 
bostadsrätten. Finland använder sig av indirekt ägande av ägarlägenheten, det liknar 
också den svenska bostadsrätten med undantag för att istället för en ekonomisk 
förening är det ett bostadsaktiebolag. De boende äger på obegränsad tid aktier i 
bolaget och det är bolaget som äger huset där lägenheterna finns. Aktien är dock 
knuten till en specifik lägenhet som vid överlåtelse följer med aktien. Då det är 
handel med aktier räknas detta – liksom den svenska bostadsrätten – så som lös 
egendom (prop. 2008/09:91). 
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3.4 Pantsättning

För att köpa ett ägt boende krävs det ofta att finansiering genom ett banklån görs, i 
samband med detta så pantsätts det nya boendet för att banken ska ha någon 
säkerhet att falla tillbaka på om inte lånen skulle betalas på korrekt vis. Pantsättning 
skiljer sig mellan de olika ägandeformerna i och med att det handlar om fast 
respektive lös egendom (Grauers, 2005). 

Belåning av fastigheter sker genom hypotekarisk pantsättning vilket innebär att 
gäldenären har kvar besittningsrätten till egendomen även efter pantsättning, det 
gäller likaså för pantsättning av bostadsrätt (Hager, 2000). Lantmäteriet förvaltar 
och tillhandahåller fastighetsregistret som förutom taxeringsuppgifter också 
innehåller ett pantbrevsregister. Pantbrevsregistret hanterar konvertering och 
förvaring av pantbrev i elektronisk form. Registret gör det enkelt för banker och 
kreditinstitut att kontrollera pantsättning (Lantmäteriet, 2007). 

3.4.1 Pantsättning av småhus

För att kunna söka pantbrev så krävs det att en inteckning är sökt på ett belopp som 
är lika stort eller större än pantbrevet som söks. För att vara behörig till att söka 
inteckning så krävs det att lagfart innehas, det räcker dock med att den nya ägaren 
har ansökt om lagfart för att inteckning ska kunna sökas (JB 22:1). En inteckning som 
gäller för flera fastigheter kan också sökas, denna kallas då gemensam inteckning 
(Grauers, 2005). 

Den i dagsläget vanligaste formen av pantbrev är helt elektronisk, där det så kallade 
datapantbrevet endast existerar i pantbrevsregistret. Det finns också fysiska
pantbrev som tidigare var standard (Grauers, 2005). Skillnaden mellan dessa två är 
kravet för tradition; datapantbrevet kan endast registreras medan det skriftliga 
pantbrevet ska traderas till panthavaren (Hager, 2000). Enligt JB 6:3 har borgenären 
rätt att vid fordran få utbetalning ur pantbrevets belopp vid en försäljning av 
fastigheten, borgenären kan dock aldrig få ut mer än vad pantbrevet är utställt på 
om andrahandspantsättning är gjord av borgenären eller om utmätning av 
gäldenären har sökts. Skulle inte detta ha gjorts kan borgenären ansöka om ett 
tillägg om maximalt 15 % av fordran jämte ränta (Hager, 2000).

3.4.2 Pantsättning av bostadsrätt

Lagfart förekommer inte på bostadsrätten eftersom det är lös egendom, det går då
inte heller att göra en inteckning (enligt rekvisiten i JB 22:1). Dock går det att 
pantsätta själva rätten att förfoga över lägenheten, men alltså inte själva lägenheten 
i sig då den eventuellt redan är pantsatt för föreningens lån som har lagfart på själva 
grundfastigheten (Lundén & Svensson, 2006). För att en korrekt pantsättning skall 
ske krävs det att en korrekt pantsättning görs från bostadsrättsinnehavaren till 
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långivaren och att föreningen underrättas om att lägenheten är pantsatt (Lundén & 
Svensson, 2006).
Bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en lägenhetsförteckning som visar vem 
som senast förvärvat bostadsrätten och om den pantsatts (Bostadsrättslag 
(1991:614) 9 Kap. 8-10 §§). Pantsättning av bostadsrätten är en sakrättslig fråga till 
följd av att bostadsrätten utgör lös egendom. På grund av det finns det inte 
pantbrevsregister, vilket gör kreditgivningsprocessen mer komplicerad. Den blivande
låntagaren måste först be om ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för att få besked 
om hur stort det aktuella lånet är (Hillert & Jensen, 1997). Pantsättning blir vidare 
inte sakrättsligt giltig förrän föreningsstyrelsen har fått kännedom om det. Om det 
rör sig om ett köp av en bostadsrätt måste vidare styrelsen ha godkänt den nya 
medlemmen (Lundén & Svensson, 2006).

När en bostadsrättsförening köper en fastighet pantsätts oftast fastigheten. För 
detta tas en kostnad ut om 2 % av pantbrevsbeloppet. Utgiften belastar 
föreningsmedlemmarna och tas ut genom den månatliga avgiften. Bostadsrättslagen 
föreslår att pantsättningsavgiften bör motsvara maximalt 1 % av prisbasbeloppet 
(Lundén & Svensson 2006). 

För en medlem i en bostadsrättsförening betalas stämpelskatten direkt av 
föreningen som i sin tur får ersättning för denna genom medlemmens avgift (Lundén 
& Svensson, 2006). Skatten uppkommer endast en gång för bostadsrätten i samband 
med att föreningen förvärvar fastigheten. Trots att föreningen är en juridisk person 
är det den lägre skattesatsen om 1,5 % som gäller (BoRevision, 2007).

3.4.3 Pantsättning av ägarlägenhet

Ägarlägenheten kan pantsättas på samma vis som en tredimensionell fastighet, det 
innebär att lagfart och inteckningar kan sökas och exempelvis expropriation eller 
tvångsförfaranden kan ske (prop 2008/09:91). 
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3.5 Finansiering och ekonomi

För att komparera ägandet av ägarlägenheten mot bostadsrätten och småhuset är 
det viktigt att titta även på hur de ekonomiska skillnaderna är, både historiska, 
nuvarande och de skillnader som kan uppkomma beroende på kommande 
marknadsläge. För den enskilde boende är det boendekostnader som berörs, vad 
detta innebär beror på från fall till fall vilket boende det är som ägs. 

3.5.1 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader för de olika boendeformerna innebär amorterings- och 
räntekostnader som kan uppkomma beroende på köparens ekonomiska situation. 
Historiskt sett har det funnits en skillnad mellan att belåna småhus och bostadsrätt 
beroende på pantsättningens värde. Då pantsättning görs av småhus/ägarlägenhet 
intecknas själva fastigheten, bostadsrätten pantsätts genom nyttjanderätten vilket 
inte är samma skydd för borgenären (Lundén & Svensson, 2006). 

Finansierar bostadsköparen sitt köp via ett låneinstitut kan den i deklarationen 
nästkommande år få tillbaka för räntekostnader som har uppkommit. Detta innebär 
att 30 % av uppkommen erlagd ränta på maximalt 100 000 kr kan återerhållas
(Skatteverket, 2008). Ägarlägenheten kan belånas på samma vis som ett småhus 
(prop. 2008/09:83). 

Ränteläget på marknaden ger också spegling för hur köparen ska tänka vid valet 
mellan de olika boendeformerna. En bostadsrättsförening har ofta långbundna lån 
med fasta räntesatser som brukar skrivas om var femte år, detta för att 
bostadsrättsinnehavarna ska kunna ha en bättre och längre prognos på hur avgiften 
kan komma att vara under år som följer (Isacson, 2006). Har föreningen stora lån 
med höga långbundna räntor påverkas inte avgiften av ett lågt ränteläge, det låga 
ränteläget hjälper den boende om den har hög insats och låg avgift alternativt om 
det inte finns lån i föreningen (Lundén & Svensson, 2006). 

3.5.2 Kommunal fastighetsavgift och engångskostnader vid förvärv/överlåtelse

Årsskiftet 2007/2008 infördes en kommunal fastighetsavgift som ersatte den 
tidigare fastighetsskatten. Detta innebär att småhusägare istället för 1 % av 
taxeringsvärdet ska erlägga en avgift om 0,75 % av taxeringsvärdet med ett 
maximalt tak om 6 000 kr/år som indexerat följer inkomstbasbeloppet från tidigare 
år jämfört med nuvarande år (2009 är taket 6 362 kr) (Skatteverket, 2009). Eftersom 
ägarlägenheter räknas som fristående fastigheter kommer ägaren att beläggas med 
en fastighetsavgift. Taxeringsvärdet för ägarlägenheter ska beräknas enligt reglerna 
för hyreshus, dock ska kommunal fastighetsavgift enligt samma regler och 
skattesatser som för småhus erläggas (prop. 2008/09:83). 
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Då det gäller nybyggnation är de fem första åren avgiftsfria från den kommunala 
fastighetsavgiften. Under de fem efterföljande åren utgår halv fastighetsavgift 
(Skatteverket, 2009).

Innehavaren av en bostadsrätt betalar inte fastighetsavgiften på sin bostad direkt, 
det görs av föreningen med de avgifter medlemmarna betalat in – alltså erläggs 
fastighetsavgiften indirekt av de boende (Skatteverket, 2009). 
Bostadsrättsföreningens kommunala fastighetsavgift uppgår till 1 200 kr/lägenhet 
med dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet (Regeringen, 2008).

Vad det gäller förvärvskostnader för bostadsrätten finns det inga direkta 
förvärvskostnader utöver insats och överlåtelseavgift. Föreningens 
förvärvskostnader från då fastigheten köptes finns med i och återbetalas av 
bostadsrättsinnehavaren genom en avgift till föreningen (Lundén & Svensson, 2006). 

För ägarlägenheter och småhus betalas en skatt för att fastighetsägaren ska få 
lagfart vilken benämns stämpelskatt, regler återfinns i lag (1984:404) om 
stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas på köpeskillingen; är köpeskillingen lägre än 
taxeringsvärdet beräknas det på detta belopp istället. Stämpelskattens procent 
varierar beroende på vem som ansöker om lagfart, för en privatperson är det 1,5 % 
på det högsta värdet av köpeskilling/taxeringsvärde medan det för en juridisk person 
är 3 %. Det utgår en avgift vid uttagande av pantbrev om 2 % av pantbrevets belopp 
(Svensk byggtjänst, 1995). Enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de 
allmänna domstolarna tas en administrativ avgift ut om 825 kr per lagfart och 375 kr 
per pantbrev. 

3.5.3 Drifts- och underhållskostnader

Nyttjanderättshavaren till en bostadsrätt betalar en avgift till bostadsrättsföreningen
som är tänkt att täcka de löpande drifts- och underhållskostnaderna samt eventuella 
kapitalkostnader (Isacson, 2007). Exempel på sådana kostnader kan vara kostnader 
för uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning, sotning och försäkringar. Avgiften 
skall också räcka till avsättningar för inre och yttre underhåll, exempelvis stambyten 
och fasadrenoveringar (Lundén & Svensson, 2006). Andra utgiftsposter som kan 
komma att behöva täckas av avgiften till föreningen är till exempel eventuella 
tomträttsavgälder, avgift till samfälligheten, avgift för väg eller 
gemensamhetsanläggning, parkering, kabel-TV och bredband (Mäklarsamfundet). 
Avgiften fördelas på bostadsrättsinnehavaren utefter hur stor andel denne har i 
föreningen (Lundén & Svensson, 2006). 

För ägaren av att småhus finns det ingen avgift utöver eventuella kostnader till 
samfällighetsförening eller gemensamhetsanläggning (Svensk Byggtjänst, 1995). De 
löpande kostnaderna för drift och underhåll får småhusägaren stå för själv vilket 
innebär att den själv till stor del kan påverka de rörliga kostnaderna för exempelvis 
el och vatten (Hager, 2000). 
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För ägarlägenheten gäller samma regler som för småhuset, det vill säga att egen 
drift och underhåll bekostas av lägenhetsägaren. Dock tillkommer den obligatoriska 
avgiften till samfällighetsföreningen (prop. 2008/09:91). För 
ägarlägenhetsinnehavaren i Norge och Danmark tillkommer en månadsavgift till 
samfällighetsföreningen som ska innefatta gemensamma kostnader för drift och 
underhåll. För att finansiera större investeringar, exempelvis omläggning av tak eller
stambyte, är det i Danmark vanligt att samfällighetsföreningen tar ett lån och 
pantsätter samfällighetsföreningen (prop. 2008/09:91). Lagstiftaren menar att det
skulle kunna vara ett alternativ även här i Sverige. 

I och med att de egna kostnaderna för exempelvis vatten och el betalas direkt av 
ägaren till den lägenhet där det förbrukats blir det ur ekonomisk aspekt bättre då 
den enskilde betalar endast det den själv förbrukar. En småhus- eller 
ägarlägenhetsägare kan inte heller tvingas betala för något den inte vill ha, 
exempelvis bredband (prop. 2008/09:91).
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4 Analys

4.1 Lagstiftarens motiv

Ägarlägenhetens vara eller inte vara har varit en fråga som länge har debatterats, nu 
anser dock riksdagen att fördelarna överväger nackdelarna i och med lagändringarna 
som nu har trätt i kraft den 1 maj 2009. Då frågan har varit aktuell under flera 
årtionden har också annan lagändring trätt i kraft som gjort ägarlägenheten till en 
möjlighet; korrektionen 2003/2004 som möjliggjorde tredimensionella fastigheter. 
De tredimensionella fastigheterna kom till främst för att effektivisera förhållandet i 
flervåningshus med olika verksamheter, framförallt då mellan bolag och boende. 
Ägarlägenheten vänder sig enbart mot boendeformen och kan inte nyttjas av bolag. 

Lagstiftaren vill i och med införandet av ägarlägenheten bidra med en ny form för 
boende då mångfalden för eget ägande anses öka. Idag har vi flera former för eget 
ägande av boende där småhus och bostadsrätten är de vanligaste formerna och 
också de vi som författare har valt att komparera emot. Rent teoretiskt lades 
grunden för ägarlägenheten i och med lagändringen om tredimensionella 
fastigheter. Då den mottogs relativt svalt med endast 27 st registrerade fastigheter 
under ett år så tror vi att ägarlägenheten kommer att mottas på ungefär samma vis. 
Vi tror att ägarlägenheten kommer att öka mångfalden i storstäderna så som den 
tredimensionella fastigheten gjort, men i övriga landet tror vi att ägarlägenheten 
endast kommer att användas i undantagsfall. Argumentet att mångfalden ökar 
stämmer, det kommer ännu en boendeform, men huruvida det kommer att brukas i 
praktiken återstår alltså att se. 

4.2 Juridisk komparation mellan ägandeformerna 

Vad är då de stora skillnaderna mellan en bostadsrättsägare, en småhusägare och en 
ägarlägenhetsägare ur en juridisk aspekt? Ägarlägenheten är ett slags mellanting 
mellan de andra två alternativen, i teorin ser den ut som ett småhus men i praktiken 
kommer den i mångt och mycket att behandlas som en bostadsrätt. Den största 
skillnaden mellan bostadsrätten och ägarlägenheten är att den som äger en 
bostadsrätt endast innehar en nyttjanderätt till en lägenhet i och med sin andel i 
bostadsrättsföreningen, ägaren av en ägarlägenhet däremot äger sin lägenhet och 
tillhör inte någon förening. Där är likheten med småhus slående genom den 
tredimensionella fastigheten. Dock är det endast det invändiga som räknas till 
ägarlägenheten, det utvändiga ägs gemensamt med de övriga boende i en 
samfällighet eller gemensamhetsanläggning. 

Då ägarlägenheten ägs av den boende åtnjuts samma rättigheter och skyldigheter 
som för en småhusägare med undantaget för det som rör det yttre i fastigheten. Det 
inre kan utformas fritt av respektive ägarlägenhetsägare utan tillstånd, 
byggnadskonstruktionen måste dock beaktas då det rör sig om ett flerfamiljshus där 
fler blir drabbade om taket rasar in än om det görs i ett friliggande småhus. 
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En stor juridisk fördel för den enskilde ägarlägenhetsinnehavaren är att den kan fritt 
välja att hyra ut sin lägenhet i andrahand utan att det behöver godkännas av någon. 
Överlåtelse kan också göras utan tillåtelse som det krävs vid en 
bostadsrättsöverlåtelse där medlemmen måste godkännas innan inträde kan göras. 
Detta kan leda till problem för övriga boende i huset som inte har något att säga till 
om vem som flyttar in, i andra hand eller vid en ren överlåtelse. Problemet kan också 
ses som en fördel för marknaden då eventuell segregation kan minska då 
bostadsrättsföreningen faktiskt inte längre kan välja vem som ska flytta in eller inte 
bestämt utefter tolkning av föreningens stadgar. Den ökade andrahandsuthyrningen 
ska enligt regeringen även bidra till en större mångfald och konkurrens mellan olika 
boendeformer, där räknas även hyresrätten in. 

Vi tror inte att andrahandsuthyrningen kommer att öka så pass mycket att det blir 
en konkurrenskraftig fördel att hyra en ägarlägenhet i andra hand istället för en 
hyresrätt, det beror på hur mycket spekulation som görs med ägarlägenheten. Görs 
det mycket spekulationsaffärer är det förmodligen så att andrahandsuthyrningen 
kommer att öka, detta på grund av att ägarlägenhetsägaren kanske äger flera 
fastigheter och hyr ut de som inte nyttjas som egen bostad till andra tillsvidare. 
Hyran bestäms av ägarlägenhetsägaren och är troligtvis det element som kan göra 
ägarlägenheten till ett instrument för ökad valfrihet och konkurrens på marknaden. 

Regeringen tror att ägarlägenhetens ägare vill värna om sina medboende i huset och 
att det därmed inte kommer att bli några direkta spekulationer eller 
andrahandsuthyrningar till störande personer. Vi som författare tror dock att 
spekulationerna kan bli stora då det än så länge endast handlar om nyproduktion 
där spekulation är vanligt förekommande, framförallt i storstäderna där vi tror att 
ägarlägenheten kommer att komma att bli vanligare än på mindre orter. Vi tror 
också att intresset för att tjäna pengar genom spekulation är större än hänsynen till 
de övriga i huset, har någon råd så kan den äga hur många ägarlägenheter den vill 
och hyra ut tills marknaden ökat tillräckligt för försäljning med god vinst. Vi kan se 
risker med att ägarlägenhetsinnehavaren hyr ut till exempelvis kollektiv med 
studenter som gentemot sin hyresvärd inte har några skyldigheter att uppföra sig 
mer än vad lagen kräver. Hade det varit en bostadsrättsförening skulle
medlemmarna kunna förbjuda andrahandsuthyrning och till och med begära utträde 
av bostadsrättsinnehavaren om den strider mot stadgarna. Det finns en risk att 
bostadsrättsföreningarna i samband med ägarlägenhetens fria andrahandsuthyrning 
kommer att låta sådana uthyrningar bli vanligare för att kunna möta konkurrensen. 
Vi tror dock att det kommer skilja sig från ort till ort, allt beroende på hur pass 
vanligt förekommande ägarlägenheten blir på orten i fråga.  



18

4.3 Ekonomisk komparation mellan ägandeformerna 

Det finns också skillnader mellan de olika boendeformerna ur en ekonomisk aspekt.
I ägarlägenheten finns det ingen avgift till föreningen för att täcka eventuella lån, 
drift etc, det blir dock en kostnad för samfällighetens yttre skötsel och den egna 
driften. Eventuella lån tas av respektive ägarlägenhetsägare på samma vis som för 
en småhusägare, det vill säga att ägarlägenheten ska intecknas för att sedan kunna 
uttaga pantbrev. För att kunna göra detta krävs det att ägarlägenhetsägaren innehar 
lagfart eller är den som senast har ansökt om lagfart. Att söka lagfart på 
småhus/ägarlägenhet kostar 1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen/
taxeringsvärdet. Här tillkommer det kostnader som inte finns för en 
bostadsrättsägare, lagfart och pantbrev har ansökts från föreningen och belastar 
bostadsrättsägaren indirekt – men vid egen pantsättning av sin bostadsrätt så uttas 
inte samma kostnader som vid pantsättning av småhus/ägarlägenhet (2 % av 
pantbrevets storlek). Det är samma princip för fastighetsavgiften som betalas av 
ägarlägenhets- och småhusägaren med 0,75 % av taxeringsvärdet dock max 6 362 
kr/år, för föreningen är denna kostnad högre då det handlar om en ekonomisk 
förening som äger själva fastigheten (om inte marken arrenderas av exempelvis 
kommunen, då utgår det tomträttsavgäld istället). 

Då det är svårt att förutse vad en ägarlägenhet kan tänkas kosta och det är 
diversifierat även beroende på framförallt läge, ort och storlek är det svårt att 
avgöra huruvida en bostadsrätt är ekonomiskt mer fördelaktigt – det beror även till 
stor del på hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut liksom samma kriterier som 
ovan gällande läge etc. Något som spelar in är också ränteläget och hur mycket som 
köparen faktiskt behöver låna; då räntan är låg är det ekonomiskt mer fördelaktigt 
att köpa en ägarlägenhet/småhus då den fasta kostnaden är lägre totalt. 
Föreningens lån är ofta redan bundna på lång tid och avgiften påverkas inte särskilt 
mycket beroende på dagsräntan. Räntan för en bostadsrättsinnehavare spelar större 
roll då insatsen är hög och avgiften är låg, är det tvärtom är det mer fördelaktigt att 
köpa ett småhus/ägarlägenhet eftersom du då kan få hela lånebeloppet till en låg 
ränta. Skulle räntan stiga markant är det säkrare med bostadsrättens långlöpande 
lån, dessa går dock att teckna även för småhus/ägarlägenhet så det behöver inte 
skilja så mycket som vid låga räntor. Vid köp av en bostadsrätt är det alltså viktigt att 
noga granska föreningens ekonomi, lån och planer för eventuell ombyggnation, vid 
ägarlägenheten finns inte detta – dock kan det vara bra att se över 
samfällighetens/gemensamhets-anläggningens kostnader och planer för framtiden. 
Då detta i första steget endast gäller nyproduktion kommer det endast röra
kostnader om sparande inför framtiden och löpande yttre skötsel. 
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4.4 Ägarlägenheten i samhället 

Regeringen tar upp problemen med att formulera lagtext och information gällande 
ägarlägenheten så att den blir lättförståelig för allmänheten, så att köparen vet vad 
det faktiskt innebär att äga sin lägenhet istället för att äga en nyttjanderätt och de 
olika kostnader och juridiska frågor som kan uppstå. Ser vi på det ur ett mer 
internationellt perspektiv är det tvärtom – ägarlägenheten är det vanliga 
förekommande och bostadsrätten finns i princip inte på samma vis i något annat 
land än Sverige. I och med ägarlägenheten är det lättare för en inflyttad till Sverige 
att förstå boendeformen ägarlägenhet mer än bostadsrätten. Vi tror att i och med 
att ägarlägenheten finns så kan det öppna upp för en större spekulationsmarknad 
för utländska ägare. Den svenska ägarlägenhetsformen kan även bli mer 
konkurrenskraftigt i de större städerna, framförallt Malmö där vi tror att den danska 
marknaden kan växa som redan är van vid ägarlägenheten. 
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5 Slutsats

I slutsatsen kommer vi nu att besvara de frågor vi ställt med bakgrund av vad vi 
kommit fram till genom arbetets gång.

 Behövs en ny form för bostadsinnehav? 

Vår slutsats är att det inte finns något behov i dagsläget för en ny form av ägande på 
bostadsmarknaden. Detta på grund av att vi tror att det kommer att leda till 
spekulationer och försämrade villkor för de som hyr i andrahand och även för de 
boende i huset där mycket andrahandsuthyrningar görs. Mångfalden av eget ägande 
ökar – men vi tror inte att det kommer öka i den utsträckning att det blir ett 
alternativ på mindre orter, möjligtvis i storstäderna med Malmö som huvudort på 
grund av sin närhet till Danmark. 

 Vad är det lagstiftaren vill uppnå?

Lagstiftaren vill uppnå en ny ägandeform för att öka mångfalden på marknaden vad 
gäller boende med äganderätt. En ökad marknad för nyproduktion förväntas liksom 
valfriheten för de som hyr i andrahand. Lagstiftaren vill erbjuda ett alternativ för 
eget ägande i flerbostadshus med samma rättigheter så som för en småhusägare, 
det vill säga ett större rättsligt skydd än för nyttjanderätten som en 
bostadsrättsinnehavare har. 

 Vad är skillnaden mot befintliga boendeformer vad det gäller 
finansieringsmöjligheter, pantsättning, kostnader och sakrättsliga frågor sett 
ur brukarens synvinkel? 

Skillnaderna varierar beroende på vilken befintlig boendeform som jämförs med, 
ägarlägenheten är teoretiskt mest lik småhus, i praktiken som en bostadsrätt med 
bättre rättigheter för den enskilde ägarlägenhetsinnehavaren. 

- Finansieringsmöjligheter; Ägarlägenheten, småhuset och bostadsrätten har 
samma finansieringsmöjligheter i dagsläget. 

- Pantsättning; Ägarlägenheten pantsätts på samma vis som ett småhus, det 
vill säga att inteckning ska sökas och pantbrev uttagas. Detta är en säkrare 
pant enligt finansieringsinstituten gentemot bostadsrätten då endast en 
nyttjanderätt pantsätts. Att ta ut pantbrev och lagfart för en fastighet 
belastar ägarlägenhetsinnehavaren/småhusägaren direkt medan det drabbar 
bostadsrättsinnehavaren indirekt genom avgiften till föreningen. 
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- Kostnader; Den stora skillnaden här ligger i avgiften som 
bostadsrättsinnehavaren betalar till bostadsrättsföreningen som är tänkt att 
innefatta drift, underhåll och föreningens kapital- och förvärvskostnader, för 
en ägarlägenhet/småhus betalas de ovan nämnda kostnaderna direkt för 
egen del. Ägarlägenhetensägaren ska också betala en avgift till 
samfällighetsföreningen, småhusägaren kan också vara delaktig i någon slags 
samfällighet/gemensamhetsanläggning och erlägga betalning för detta. 

- Rättigheter/skyldigheter; Då bostadsrättsinnehavaren endast har en 
nyttjanderätt i föreningen så äger den inte sitt eget boende så som ägaren av 
ägarlägenheten/småhuset gör. Bostadsrättsföreningen ska godkänna 
medlemskap vid överlåtelse och andrahandsuthyrning, något som 
ägarlägenhets-/småhusägaren kan bestämma fritt över. I en bostadsrätt ska 
du anmäla till föreningen om större renoveringar av exempelvis badrum eller 
flytt av väggar ska göras, detta behöver ej göras i ägarlägenheten – dock ska 
byggkonstruktionen beaktas eftersom det är ett flerbostadshus. 
Småhusägaren däremot behöver inte beakta detta. Skyldigheten att värna 
om sina grannar är förstärkt i flerbostadshus oavsett om det är en 
bostadsrätt eller ägarlägenhet – bostadsrättsföreningen kan med hjälp av 
föreningens stadgar åtgärda eventuella problem, i en ägarlägenhet kan talan 
i domstol väckas av samfällighetsföreningen/boende i huset. 

 Hur ser samma ägarform ut i våra nordiska grannländer? 

Ägarlägenheten finns redan i flera länder där vi har valt att studera de nordiska 
länderna närmare. Det finns två alternativ för ägande; direkt och indirekt. Direkt 
ägande innebär att lägenhetsinnehavaren faktiskt äger sin lägenhet, är det 
däremot indirekt ägande ägs en andel i en juridisk person som i sin tur äger 
själva flerbostadshuset. 

- Norge; har ägarlägenheter med indirekt ägande där ägaren har en andel att 
nyttja en lägenhet med exklusiv rätt. 

- Danmark; har ägarlägenheter med direkt ägande, det är den typ av 
ägarlägenhet som den svenska modellen liknar mest. 

- Finland; har ägarlägenheter med indirekt ägande, vanligtvis genom att den 
boende har aktier ett bostadsaktiebolag. Skillnaden mot den svenska 
bostadsrätten är att det är ett aktiebolag som äger fastigheten istället för en 
ekonomisk förening. 
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