
En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till 
ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt  

Beatrice Bäckström 

Ägarlägenheter 

Aktuell termin VT 2015 
Examensarbete, 15 hp 
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt, 60 hp 
Umeå universitet 
Handledare: Viola Boström 



2 

 

Innehållsförteckning  
 

Förkortningar ................................................................................................................................ 4 

1 Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................ 5 

1.2 Metod och material ......................................................................................................... 6 

1.3 Disposition ...................................................................................................................... 6 

2 Bostadsrätt .............................................................................................................................. 8 

2.1 Bostadsrättsförening ....................................................................................................... 8 

2.2 Bildande .......................................................................................................................... 9 

2.2.1 Nyproduktion .................................................................................................... 9 

2.2.2 Ombildning ....................................................................................................... 9 

3 Ägarlägenhet ......................................................................................................................... 11 

3.1 Historia ......................................................................................................................... 11 

3.1.1 Tredimensionell fastighet ............................................................................... 11 

3.1.2 Ägarlägenhetens historia ................................................................................ 12 

3.2 Bildande ........................................................................................................................ 12 

3.2.1 Nyproduktion .................................................................................................. 13 

3.2.2 Ombildning ..................................................................................................... 13 

3.3 Genomförandet 2009 .................................................................................................... 13 

3.3.1 Konsekvenser för domstolar och hyresnämnder ............................................ 14 

3.3.2 Konsekvenser för privatpersoner och näringsliv ............................................ 14 

3.4 Varför så få ägarlägenheter – uppföljning av den tidigare reformen ............................ 14 

4 Villkor för bildning av bostadsrätter och ägarlägenheter ................................................ 16 

4.1 Villkor för att bilda bostadsrätt ..................................................................................... 16 

4.2 Villkor för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ...................................................... 16 

4.3 Villkor för tredimensionell fastighetsbildning .............................................................. 17 

4.4 Villkor för bildande av ägarlägenheter ......................................................................... 18 

5 Nytt lagförslag – om omvandling ........................................................................................ 19 

5.1 Vad innebär en omvandling? ........................................................................................ 19 

5.2 Skäl för och emot en omvandlingslag .......................................................................... 20 

5.2.1 Utveckling av miljonprogramsområdena ....................................................... 20 

5.2.2 Det finns fördelar och nackdelar med att äga sitt boende............................... 20 



3 

 

5.2.3 Andra ombildningsmöjligheter finns redan .................................................... 20 

5.2.4 Ökat boendeinflytande .................................................................................... 21 

5.2.5 Förvaltning av byggnader med ägarlägenheter .............................................. 21 

6 Jämförelse mellan ägarlägenhet och bostadsrätt .............................................................. 22 

6.1 Vad skiljer en ägarlägenhet från en bostadsrätt? .......................................................... 22 

6.2 Jämförelse mellan ombildning och omvandling ........................................................... 23 

7 Gällande rätt angående ombildning av hyresrätter till bostadsrätter ............................ 25 

7.1 Krav på antalet lägenheter som ska ombildas ............................................................... 25 

7.2 Intresseanmälan samma dag som fastighetsöverlåtelse ................................................ 26 

7.3 Bruksvärdesprincipen hinder för ombildning ............................................................... 28 

8 Avslutande analys och diskussion ....................................................................................... 30 

8.1 Analys av lag, förarbeten och utredningar .................................................................... 30 

8.2 Analys av domstolspraxis ............................................................................................. 32 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................... 36 

 

 

  



4 

 

Förkortningar 
 

A prop.  anförd proposition 

AL   anläggningslagen (1973:1149) 

BRL   bostadsrättslagen (1991:614) 

Ds   promemoria i departementsserien  

f.   och följande sida 

FBL   fastighetsbildningslagen (1970:988) 

ff.   och följande sidor 

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätt 

JB   jordabalken (1970:944) 

kap.   kapitel 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Ombildningslagen lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 

Prop.   proposition 

SFL   lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

SOU   statens offentliga utredningar 

 

  



5 

 

1 Inledning 
 

Den 1 maj 2009 kom en lagändring som möjliggjorde bildandet av ägarlägenheter. 

Ägarlägenheter är en ny form av boende som kompletterar bostadsrätter. En ägarlägenhet är 

en tredimensionell fastighet som avgränsas både horisontellt och vertikalt och får inte rymma 

mer än en bostadslägenhet. Den stora skillnaden med den mer kända bostadsrätten är att 

ägarlägenheten ägs med direkt ägande och är fast egendom, men bostadsrätten ger endast 

ägaren nyttjanderätt till bostaden på obestämd tid.
1
 För att bilda en ägarlägenhet idag måste 

man nyproducera ägarlägenheter dvs. bygga nya fastigheter med enbart ägarlägenheter i, göra 

en utbyggnad på befintlig fastighet eller ombilda utrymmen som inte under de senaste åtta 

åren använts som bostäder.
2
 Dessa begränsningar i möjligheterna att bilda ägarlägenheter kan 

vara en av orsakerna till att antalet ägarlägenheter inte ökar i den takt som lagstiftarna hade 

önskat.  I slutet av 2014 fanns det 955 ägarlägenheter i Sverige, vilket kan jämföras med 

målet på 3 000 – 5 000 ägarlägenheter per år.
3
 Lagändringen 2009 som möjliggjorde 

bildandet av ägarlägenheter medförde ingen ny särskild lag utan man införde de nya reglerna 

om ägarlägenheter i de befintliga fastighetsrättsliga lagstiftningarna. Regeringen har under 

2014 låtit utreda möjligheterna till att införa en ny särskild lag som ska göra det möjligt att 

omvandla hyresrätter till ägarlägenheter, för att göra det enklare att bilda ägarlägenheter med 

målet att öka antalet ägarlägenheter.
4
 

 

1.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att klarlägga de likheter och skillnader som finns mellan 

boendeformerna bostadsrätt och ägarlägenhet. Jag kommer att analysera hur ett nytt lagförslag 

om att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter kan tänkas komma att hanteras rättsligt genom 

att titta på förlagen på nya förutsättningar för omvandling och vilka hinder som kan tänkas 

uppstå. Syftet kommer att besvaras genom att jämföra det nya lagförslaget med lagen som 

reglerar möjligheten att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och kooperativa hyresrätter och 

se till skillnader och likheter mellan reglerna. Jämförelsen kommer därefter att belysas med en 

analys av de rättsfall som berör ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 

 

 

                                                 
1
 Prop. 1990/91:92 s 53. 

2
 Regeringskansliet, Ägarlägenheter – kortfattad information om de nya reglerna, 2009 s 5. 

3
 Lantmäteriet, Fastighetsfakta årsrapport 2014 s 9. 

4
 SOU 2014:33 
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För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Vad är skillnaderna på en ägarlägenhet och en bostadsrätt? 

 Vad är syftet med att införa en ny lag för omvandling av hyresrätter till 

ägarlägenheter? 

 Vad krävs för att omvandla en hyresrätt till en ägarlägenhet respektive ombilda en 

hyresrätt till en bostadsrätt? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att införa en ny lag om omvandling av 

hyresrätter till ägarlägenheter?  

 Kommer det att uppstå hinder för att kunna omvandla hyresrätter till ägarlägenheter? 

 

1.2 Metod och material 

Denna uppsats består av en studie av de lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin som 

behandlar ägarlägenheter, bostadsrätter och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 

Dessvärre finns det ännu ingen rättspraxis inom området ägarlägenheter annat än när det rör 

skattefrågor. För att kunna dra en slutsats om hur omvandling av hyresrätter till 

ägarlägenheter kommer att tillämpas redogör jag för flera rättsfall som berör ombildning av 

hyreslägenheter till bostadsrätter, dessa kommer att användas som jämförelsematerial. Jag har 

använt mig av rättsdatabasen Zeteo och använt sökorden bostadsrätt och ombildning. Där har 

jag valt ut de rättsfall från Högsta domstolen och Regeringsrätten som behandlar ombildning 

av hyreslägenheter till bostadsrätter och valt bort de rättsfall som inte handlar om själva 

bildningstillfället. Jag har valt att använda avgöranden från högsta instans då dessa har 

prejudicerande verkan.  

 

Jag har även använt mig av statens offentliga utredning Från hyresrätt till äganderätt SOU 

2014:33 som utreder möjligheterna till en ny lag för att kunna omvandla hyresrätter till 

äganderätter.  Med hänsyn till källkritik har jag strävat efter att i så stor utsträckning som 

möjligt använda mig av primärkällor så som lagar, förarbeten och rättspraxis. 

 

1.3 Disposition 

I det andra kapitlet i denna framställning förklaras innebörden av bostadsrätter, dess historia 

och hur man går tillväga för att nybilda en bostadsrätt eller ombilda en hyresrätt till 

bostadsrätt. I det tredje kapitlet behandlas den relativt nya boendeformen ägarlägenheter och 

här ingår även en kortare beskrivning av tredimensionella fastigheter. I det fjärde kapitlet 
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presenteras vilka rättsliga villkor som måste vara uppfyllda för bildning av bostadsrätter, 

ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, bildning av tredimensionella fastigheter samt 

bildning av ägarlägenheter. I det femte kapitlet presenteras det nya lagförslaget som gör det 

möjligt att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter.  

 

I det sjätte kapitlet uppställs en jämförelse mellan de två boendeformerna bostadsrätter och 

ägarlägenheter. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan förfarandet vid ombildning av 

hyresrätt till bostadsrätt och omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet. I det sjunde kapitlet 

presenteras de aktuella rättsfall som berör hinder vid ombildning av hyresrätter till 

bostadsrätter. Arbetet avslutas i det åttonde kapitlet med en analys och diskussion kring 

uppsatsens frågeställningar. 
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2 Bostadsrätt 
 

Bostadsrätt är en boendeform där en bostadsrättsförening innehar äganderätten. 

Bostadsrättshavaren är inte ägare till fastigheten, utan har istället nyttjanderätten genom att 

vara medlem i föreningen som äger fastigheten. Varje medlem har en andel i föreningen och 

betalar istället för hyra en årsavgift som beräknas utifrån en insats eller ett andelstal. Enligt 

statistiska centralbyrån fanns det år 2014, 1 038 081 stycken bostadsrätter i småhus, 

flerbostadshus och övriga hus.
5
 Den lag som reglerar bostadsrätter är Bostadsrättslagen 

(1991:614), BRL. Bostadsrättslagen trädde i kraft den 1 juli 1991 och ersatte då 1971 års 

bostadsrättslag. Före det fanns 1930 års lag om bostadsrättsföreningar.
6
 

 

Bostadsrättshavare har större frihet och samtidigt ett större ansvar än den som bor i en 

hyresrätt. Bostadsrättshavaren har ett underhållsansvar för sin lägenhet, men samtidigt en 

frihet att bestämma hur och när lägenheten ska renoveras. I en hyresrätt är det istället 

hyresvärden som ansvarar för renoveringar.
7
 Bostadsrätter kan säljas till marknadspris men 

endast till den köpare som bostadsrättsföreningen godkänner. Ny innehavare får endast utöva 

bostadsrätten om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § BRL, 

vilket betyder att en överlåtelse är ogiltig om köparen vägras medlemskap i föreningen enligt 

6 kap. 5 § BRL. Kapitalinsatsen för att förvärva bostaden kan vara hög och man kan pantsätta 

bostadsrätter på lika villkor som om de utgjorde fast egendom,
8
 men det går endast pantsätta 

nyttjanderätten och inte själva lägenheten. Bostadsrättsföreningen har panträtt i bostadsrätten 

för sin fordran på avgifter, denna panträtt har företräde framför den panträtt som upplåtits av 

innehavaren av bostadsrätten enligt 7 kap. 16 a § BRL. Detta innebär att det finns en risk för 

dubbel pantsättning. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter anges i 7 kap. BRL.
9
  

 

2.1 Bostadsrättsförening 

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som har till uppgift att upplåta lägenheter 

till föreningsmedlemmarna.
10

 Medlemmarna ska betala avgifter till bostadsrättsföreningen, 

först en insats när bostadsrätten överlåts och därefter en årsavgift eller månadsavgift som ska 

täcka kostnader för drift och underhåll enligt 7 kap. 14 § BRL. Vinst fördelas mellan 

                                                 
5
 SCB (Statistiska Centralbyrån), 2015-04-10, Matris: BO0104AH. 

6
 Prop. 1990/91:92 s 52. 

7
 A prop. s 99. 

8
 Prop. 2008/09:91 s 28. 

9
 Prop. 1990/91:92 s 194. 

10
 A prop. s 51. 



9 

 

bostadsrättshavarna enligt 9 kap. 27 § 2 st. BRL och överskottet ska användas för att förbättra 

fastigheten och sänka boendekostnaderna. Detta är en av anledningarna till att det blir 

billigare att bo i en bostadsrätt än i en hyresrätt. Bestämmelser om föreningen finns i 9 kap. 

BRL.
11

 

 

2.2 Bildande 

Bostadsrätter kan bildas genom nyproduktion eller genom ombildning av befintliga 

hyresrätter och det ska gälla minst tre lägenheter. Det är endast en registrerad 

bostadsrättsförening som kan lämna in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten om 

att ombilda hyresrätt till bostadsrätt.  

 

2.2.1 Nyproduktion 

En bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt, 

genom ett så kallat förhandsavtal enligt 5 kap. 1 § BRL. Vid ett nybygge finns inga 

hyresgäster än, därför kan byggföretaget bilda en bostadsrättsförening som sedan säljer 

lägenheterna som bostadsrätter. Byggföretag kan sälja bostadsrätter innan en byggnad står 

färdig för att kunna finansiera byggnationen. Bostadsrättsföreningen ingår då förhandsavtal 

med framtida hyresgäster och tar emot förskott för bostadsrätten enligt 5 kap. 2 § BRL.  

 

2.2.2 Ombildning 

En hyresrätt kan ombildas till en bostadsrätt enligt lagen (1982:352) om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen). 

Det är bostadsrättsföreningar som innehar rätten att förvärva en fastighet för att ombilda 

lägenheterna till bostadsrätter enligt 1 § ombildningslagen. Ombildningsprocessen kan inledas 

såväl på initiativ av fastighetsägaren som på initiativ av de boende enligt 3 § 1 st. 

ombildningslagen. 

 

Efter ombildningen är fastighetsägaren en bostadsrättsförening istället för ett fastighetsbolag 

eller en privatperson och lägenheterna upplåts normalt med bostadsrätt istället för hyresrätt 

enligt 1 kap. 1 § BRL. De hyresgäster som väljer att köpa sin lägenhet blir bostadsrättshavare 

och medlemmar i bostadsrättsföreningen och får istället för hyra betala en lägre avgift till 

föreningen enligt 1 kap. 4 § BRL. Den som inte vill köpa sin lägenhet, kan istället välja att bo 

kvar som hyresgäst och det är då bostadsrättsföreningen som blir hyresvärden enligt 

                                                 
11

 Prop. 1990/91:92 s 212. 
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hyreslagen i 12 kap. jordabalken (1970:944), JB. En viktig anledning till att ombilda hyresrätt 

till bostadsrätt är att de boende ska genom ägandet få större inflytande och möjlighet att 

förändra bostaden och påverka boendemiljön. Bostadsrättsinnehavaren kan genom sitt 

medlemskap i bostadsrättsföreningen vara med och påverka besluten för hela fastigheten, de 

kan även få möjligheten att påverka genom att vara med i styrelsen enligt 9 kap. 12 § BRL 

och 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
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3 Ägarlägenhet 
 

Ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som får rymma endast en enda bostadslägenhet 

enligt 1 kap. 1 a § 3 p. fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL och 1 kap. 1 a § JB.
 12

 En 

ägarlägenhet ägs med direkt äganderätt,
13

 och den som själv äger sin fastighet har därmed 

rätten att självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut bostaden. I stora delar av Europa har 

denna boendeform funnits länge, men i Sverige infördes ägarlägenheten som boendeform den 

1 maj 2009. I slutet av 2014 fanns det som det tidigare nämnts i inledningen 955 stycken 

ägarlägenheter i landet, antalet har ökat med cirka 20 procent per år och det finns fortfarande 

ett flertal län som inte har några registrerade ägarlägenheter.
14

 

 

3.1 Historia 

Lagstiftning om ägarlägenheter har utretts vid flera tillfällen och ägarlägenheter har varit 

starkt kritiserat som boendeform innan de slutligen infördes 2009. Redan i slutet på 1800-talet 

framfördes förslag om lagreglering gällande äganderätt till lägenhet.
15

  

 

3.1.1 Tredimensionell fastighet 

Tredimensionell fastighetsindelning infördes 2004. En tredimensionell fastighet är en 

fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt enligt 1 kap. 1 a § FBL. 

Med reglerna kan byggnader och andra anläggningar delas upp i flera fastigheter och bostäder 

kan byggas ovanpå befintliga byggnader. Tredimensionella fastigheter kan vara t.ex. broar, 

bergrum, tunnlar och ägarlägenheter.
16

 Före införandet av reglerna för tredimensionell 

fastighetsindelning 2004 användes andra metoder för att nyttja fastigheter tredimensionellt.
17

 

Man upprättade avtal eller bildade servitut enligt FBL och jordabalken samt inrättade 

gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149), AL och lagen om förvaltning 

av samfälligheter (1973:1150), SFL. Vid slutet av 2014 fanns det totalt 667 stycken 

tredimensionella fastigheter i Sverige, varav 244 stycken fanns i Stockholms län.
18

 

 

                                                 
12

 Prop. 2008/09:91 s 118. 
13

 SOU 2014:33 s 63. 
14

 Lantmäteriet, Fastighetsfakta årsrapport 2014 s 9. 
15

 SOU 2002:21 s 45. 
16

 Prop. 2002/03:116. 
17

 A prop. s 31. 
18

 Lantmäteriet, Fastighetsfakta årsrapport 2014 s 10. 
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3.1.2 Ägarlägenhetens historia 

År 1975 diskuterades frågan om möjligheten för hyresgäster att kollektivt överta ett hyreshus 

vid ombyggnad och då behandlade man även ägarlägenheter i Boende- och 

bostadsfinansieringarnas slutbetänkande.
19

 Man beslutade då att det inte fanns behov av 

ägarlägenheter på grund av riksdagens negativa inställning. År 1982 kom ett särskilt 

betänkande gällande förslag till lagstiftning om ägarlägenheter (SOU 1982:40), men 

bostadsrätten ansågs fortfarande tillgodose de framförda syftena med ägarlägenheter. 

Ägarlägenheter som boendeform har utretts och diskuterats många gånger. Stark kritik har 

riktats mot de förslag som har framförts och man har ansett att det inte fanns behov av att 

skapa ägarlägenheter.
 20

 

 

I betänkandet Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21) lades nya förslag till lagstiftning fram, och 

utredningen utredde för- och nackdelar med ägarlägenheter. Den dåvarande regeringen gjorde 

bedömningen att bostadsrättslägenheterna redan tillgodosåg behovet av ägarlägenheter och 

eftersom de precis infört regler om tredimensionella fastigheter ville de först invänta en 

utredning av dessa. Det blev ingen lagstiftning om ägarlägenheter.
21

 År 2008 togs frågan åter 

upp och lagförslaget baserades på betänkandet Att äga sin lägenhet SOU 2002:21 och 

resulterade i en proposition om ägarlägenheter.
22

 Reglerna om ägarlägenheter trädde i kraft 

den 1 maj 2009.
23

 

 

3.2 Bildande 

Regler för fastighetsbildning regleras i fasighetsbildningslagen (1970:988), FBL. Enligt 1 

kap. 1 § JB är fast egendom jord och denna är indelad i fastigheter. Ägarlägenheter räknas 

som fast egendom och innehavaren får äganderätten till den enskilda lägenheten. Det krävs ett 

myndighetsbeslut av Lantmäterimyndigheten för att ändra fastighetsindelningen, beslutet om 

de nya fastighetsgränserna meddelas vid en förrättning. Det finns inga särskilda bestämmelser 

för hur ägarlägenheter ska avgränsas mot andra fastigheter eller mot samfälld egendom. 

Lantmäteriet har tagit fram rekommendationer för hur ägarlägenheter ska avgränsas för att få 

en standardiserad utformning och ett enhetligt begrepp. Man har gjort så att man samlar 

samfälld egendom såsom trapphus, fasad och yttertak i en annan enhet och sedan tillförsäkras 

                                                 
19

 SOU 1975:51 och SOU 1975:52. 
20

 Ds 1994:59, dir. 1994:136 och SOU 1996:87. 
21

 prop. 2003/04:115 s. 30 f. 
22

 prop. 2008/09:91. 
23

 SOU 2014:33 s 64 f. 
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ägarlägenheterna en rättslig tillgång till dessa för att ägarlägenheterna ska kunna användas på 

ett ändamålsenligt sätt. De allmänna reglerna för fast egendom gäller även för ägarlägenheter, 

ägaren ska t.ex. söka lagfart på fastigheten, se 4 och 6 kap. JB.
24

 

 

 

3.2.1 Nyproduktion 

Ägarlägenheter kan idag bildas endast vid nyproduktion enligt de villkor som uppräknas i 

FBL. Detta innefattar förutom nybyggda byggnader från grund även tillbyggnader och 

ombyggnationer av befintliga äldre byggnader t.ex. ombyggnation av förråd, vindsutrymmen, 

kontorslokaler m.m. Vid ombyggnation av äldre byggnader, så är kravet att utrymmet inte har 

använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren, enligt 3 kap. 1 b § 2 st. 1 p. FBL. 

 

3.2.2 Ombildning 

Enligt lagstiftningen idag är det inte möjligt att ombilda hyresrätter eller bostadsrätter till 

ägarlägenheter. Det har länge rått skilda meningar om ägarlägenheten är en boendeform som 

behövs i Sverige med tanke på att det redan finns bostadsrätter, men tillslut beslutade 

regeringen att införa boendeformen med restriktionerna att de endast kan bildas vid 

nyproduktion. Därefter har det blivit tydligt att ägarlägenheten inte fick något riktigt 

genomslag, vilket man kan se av det låga antalet ägarlägenheter idag. Detta kan i framtiden 

ändras, eftersom regeringen tillsatte en utredning som under 2014 har lämnat förslag på de 

lagändringar som behövs för att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter och ett förslag på att 

den nya lagen ska införas 2016.
25

Jag kommer närmare gå igenom det nya lagförslaget i 

kapitel 5 Nytt lagförslag - om omvandling. 

 

3.3 Genomförandet 2009 

Regeringen hoppades att lagförslaget skulle leda till ett tillskott av bostäder och att det totala 

värdet på landets fastigheter skulle öka och då även att kommunernas intäkter skulle öka via 

den kommunala fastighetsavgiften. Utredningen uppskattade att antalet ägarlägenheter skulle 

öka med 3 000 – 5 000 ägarlägenheter per år, de första åren efter lagändringen, vilket är en 

stor skillnad mot det antal som faktiskt har bildats, se början av kapitel 3.
26

  

                                                 
24

 SOU 2014:33 s 66 ff. 
25

 SOU 2014:33. 
26

 SOU 2014:33 s 85 och prop. 2008/09:91 s 112. 
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Regeringen gjorde bedömningen 2008 att reglerna om ägarlägenheter inte skulle placeras i en 

ny särskild lag, de skulle istället placeras i de befintliga lagarna.
27

 I propositionen från 2008 

utreddes konsekvenserna av genomförandet av förslagen och de konsekvenserna kommer att 

beskrivas i de två följande underkapitlen. 

 

3.3.1 Konsekvenser för domstolar och hyresnämnder 

Domstolarna skulle kunna få nya slag av fastighetsbildningsmål och grannelagstvister mellan 

ägare till ägarlägenheterna kunde bli aktuella, eller uthyrningstvister hos hyresnämnderna. 

Men man antog även att antalet tillkommande mål och ärenden skulle bli mycket litet, 

eftersom förrättningar om fastighetsbildning i allmänhet överklagas mycket sällan och 

grannelagsrättsliga tvister i domstol är även de ovanliga. Man kunde se att de redan befintliga 

reglerna om tredimensionell fastighetsindelning inte hade orsakat ökat antal mål och ärenden 

hos domstolar och hyresnämnder. Om det skulle komma ärenden angående ägarlägenheter 

skulle dessa bli mer komplicerade och arbetskrävande än traditionella ärenden, men troligtvis 

inte mer krävande än när det gäller andra ärenden angående tredimensionell 

fastighetsbildning.
28

 

 

3.3.2 Konsekvenser för privatpersoner och näringsliv 

Syftet med lagstiftningen var att öka valfriheten och boendeinflytandet för den som vill 

förvärva en ägarlägenhet. Tanken var att ägarlägenheterna skulle medföra ett tillskott av 

nyproducerade bostäder och eftersom det finns möjlighet att hyra ut en ägarlägenhet, tänkte 

man att även utbudet på hyreslägenheter skulle öka. Man räknade med att kostnaderna för 

ägarlägenheter skull bli ungefär samma som för småhus och bostadsrätter. Eftersom man 

räknade med ett ökat bostadsbyggande skulle det också leda till fler arbetstillfällen inom 

byggsektorn, vilket är positivt för näringslivet.
29

 

 

3.4 Varför så få ägarlägenheter – uppföljning av den tidigare reformen 

Varför har det då bildats så få ägarlägenheter sedan lagen infördes 2009? I statens offentliga 

utredning från 2014 angående omvandling av hyresrätter till ägarrätter, så anges ett antal olika 

anledningar. En av anledningarna är att ägarlägenheter endast kan bildas vid nyproduktion 

och inte genom en omvandling av en befintlig hyresrätt. Byggföretagen anger att det inte har 

                                                 
27

 A prop. s 109. 
28

 Prop. 2008/09:91 s 114. 
29

 A prop. s 115. 
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funnits någon större efterfrågan på nybyggda ägarlägenheter. Det kan också bero på 

lågkonjunkturen, banker och försäkringsbolags osäkerhet kring frågan om ägarlägenheter, 

osäkerhet kring fastighetsskötsel och förvaltning. Många har redan bostadsrätt som är mer 

välkänt som boendeform och ägarlägenheter är dyrare än bostadsrätter.
30

 Eftersom det finns så 

få ägarlägenheter, så är även underlaget för att utvärdera lagstiftningen begränsad, vilket gör 

att om det finns brister i den nuvarande lagstiftningen så är de svåra att upptäcka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30
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4 Villkor för bildning av bostadsrätter och ägarlägenheter 
 

Villkoren för fastighetsbildning regleras i Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL. 

Fastighetsbildning är en åtgärd som prövas vid en lantmäteriförrättning och innebär att 

fastighetsindelningen ändras enligt 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. FBL och 2 kap. 2 § FBL.  Varje 

fastighet som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn 

till sin belägenhet, omfång och övriga förutsättningar enligt det allmänna lämplighetsvillkoret 

i 3 kap. 1 § FBL. Enligt planvillkoret i 3 kap. 2 § FBL får inte heller en fastighet bildas om 

det sker i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller för bildning av 

tredimensionella fastigheter och ägarlägenheter, vars villkor jag kommer att beskriva närmare 

i kapitel 4.3, men först kommer en genomgång av villkoren för att bilda bostadsrätt. 

 

4.1 Villkor för att bilda bostadsrätt 

För att bilda bostadsrätter måste vissa villkor vara uppfyllda enligt 1 kap. 2-5 §§ BRL. 

 De blivande bostadsrättshavarna måste vara medlemmar i bostadsrättsföreningen.  

 Bostadsrättsföreningen ska ha minst tre medlemmar, det ska även finnas stadgar samt 

en styrelse och minst en revisor. 

 Upplåtelse av bostadsrätt ska ske till nyttjande mot ersättning och utan 

tidsbegränsning.  

 Det måste finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostadsrätt, alla lokaler 

räknas förutom garage och lagerlokal. Finns det flera hus ska de ligga så nära varandra 

att det kan vara en samverkan mellan bostadsrättshavarna.  

 

4.2 Villkor för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt 

Reglerna för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i ombildningslagen. 

Bostadsrättsföreningen måste vara registrerad för att kunna göra en intresseanmälan för 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. En sådan anmälan är giltig i två år enligt 3 § 2 st. 2 p. 

ombildningslagen. Kraven på bostadsrättsföreningen är att den har minst tre medlemmar samt 

en revisor och stadgar. För att ombildning ska kunna ske krävs det att fastigheten innehåller 

minst tre lägenheter, varav minst två tredjedelar av hyresgästerna till de uthyrda lägenheterna 

skriftligen måste ha anmält sitt intresse av ombildning till bostadsrättsföreningen enligt 3 § 2 

st. 2 p. ombildningslagen. Hyresgästerna som anmäler sitt intresse ska vara medlemmar i 

bostadsrättsföreningen och bostadshyresgästerna ska vara folkbokförda på fastigheten enligt 9 

kap. 19 § 1 st. BRL. När det totala antalet lägenheter beräknas, ska varje avskild enhet som är 
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avsedd att varaktigt användas som bostad eller lokal räknas. Dock ska man enligt 1 kap. 5 § 2 

st. BRL bortse från de lokaler som man i första hand avser att använda som 

förvaringsutrymme, hit räknas även garage. Föreningen gör en intresseanmälan till 

inskrivningsmyndigheten, om det finns en intresseanmälan är fastighetsägaren vid en 

eventuell försäljning skyldig att ge ett hembud till bostadsrättsföreningen enligt 3 § 

ombildningslagen. Hembud innebär att fastighetsägaren inte får överlåta fastigheten till någon 

annan utan att bostadsrättsföreningen erbjudits att förvärva fastigheten enligt 6 § 

ombildningslagen. 

 

Fasighetsägaren får överlåta fastigheten utan hembud till bostadsrättsföreningen enligt 6 § 2 

st. 1-5 p. ombildningslagen om: 

1. Föreningen godkänner överlåtelsen 

2. Köparen är staten 

3. Köparen är gift med säljaren eller om köparen är barn till säljaren. 

4. Försäljningen sker via exekutiv auktion eller offentlig auktion 

5. Endast en del av fastigheten ska säljas och om köparen redan äger en del av 

fastigheten och om den andelen inte förvärvats genom gåva.  

 

4.3 Villkor för tredimensionell fastighetsbildning 

Vid bildandet av tredimensionella fastigheter används i grunden samma tillvägagångssätt som 

för traditionella fastigheter. Först måste den nya fastigheten uppfylla vissa generella villkor 

såsom de allmänna lämplighets- och planvillkoren enligt 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. För 

tredimensionella fastigheter gäller även ytterligare lämplighetskrav enligt 3 kap. 1 a § FBL. 

En tredimensionell fastighet eller fastighetsutrymme ska dessutom vara lämpligare än andra 

åtgärder för att tillgodose sitt ändamål enligt 3 kap. 1 § 2 st. FBL.  

Tredimensionell fastighet eller fastighetsutrymme får endast bildas eller nybildas om: 

1. Den är avsedd att rymma en byggnad, anläggning eller del av en anläggning. 

2. Den tillförsäkras de rättigheter som krävs för att fastigheten ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

3. Åtgärden är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning 

och väntas leda till mer ändamålsenlig förvaltning eller att trygga finansieringen eller 

uppförandet av anläggningen. 

4. Den endast är avsedd för bostadsändamål och omfattar minst tre lägenheter. 
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Om anläggningen ännu inte har uppförts gäller alltså dessutom att det ska vara nödvändigt för 

att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen. Kravet är även att man ska kunna 

anta att ändamålet kan uppfyllas inom en nära framtid enligt 3 kap. 1a § FBL. 

 

4.4 Villkor för bildande av ägarlägenheter 

För att få bilda ägarlägenheter måste ett antal villkor vara uppfyllda. För det första gäller de 

allmänna lämplighetskrav i 3 kap. 1 § FBL, som måste uppfyllas vid all form av 

fastighetsbildning. För det andra måste också de särskilda villkor som gäller för bildande av 

tredimensionella fastigheter enligt 3 kap. 1b § FBL uppfyllas. Sedan finns det särskilda regler 

för att bilda ägarlägenheter och till sist allmänna planvillkor.
31

 

 

En ägarlägenhet ska rymma endast en bostadslägenhet som ska användas för bostadsändamål 

enligt 1 kap. 1 a § 3 p. FBL. Det finns två specifika krav för att bilda ägarlägenheter. Det 

första kravet är att det måste vara en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter som 

endast ska vara åtskilda av samfälld egendom såsom väggar, trapphus m.m. enligt 3 kap. 1 b § 

2 st. 2 p. FBL. För det andra får inte utrymmet som ska ingå i ägarlägenheten ha använts som 

bostad under de senaste åtta åren före fastighetsbildningsbeslutet enligt 3 kap. 1 b § 2 st. 1 p. 

FBL.  Byggnaden där ägarlägenheterna ska vara måste vara en fast egendom och därför får 

byggnaden inte stå på mark som innehas med tomträtt då byggnaden då räknas som lös 

egendom. 
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5 Nytt lagförslag – om omvandling 
 

Regeringen beslutade den 24 maj 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

föreslå de författningsändringar som behövs för att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna 

ombildas till ägarlägenheter.
32

 Utredningen lämnade sitt betänkande Från hyresrätt till 

äganderätt (SOU 2014:33)
 33

 och föreslog att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 

januari 2016.
34

  

 

5.1 Vad innebär en omvandling? 

Den nya utredningen har valt att använda ordet omvandling för att namnge det nya 

förfarandet. Anledningen till att begreppet omvandling används istället för ombildning är för 

att undvika missförstånd och förvirring, eftersom begreppet ombildning redan finns i FBL och 

ombildningslagen och där har en annan innebörd. Omvandling ska enligt det nya lagförslaget 

innebära att en hyreslägenhet blir till en ägarlägenhet.
35

 Målet med utredningen har varit att 

tillgodose både hyresgästernas och fastighetsägarens intresse när det gäller omvandling av 

hyresrätter till ägarlägenheter. De grundläggande utgångspunkterna i direktivet är att om det 

ska ske en omvandling från hyresrätt till ägarlägenhet, så ska hyresgäster ges möjlighet att 

köpa sina lägenheter och de som vill fortsätta vara hyresgäster ska inte få sin rättsliga 

ställning försämrad. Utredningen anser att det nya förslaget skulle kunna ge reformen med 

ägarlägenheter det genomslag som man hade tänkt sig.
36

 

 

Det är fastighetsägaren som måste ta initiativet till en omvandling och samtliga lägenheter i 

en fastighet måste omfattas. Byggnaden kan innan omvandlingen genom fastighetsindelning 

delas in i flera fastigheter, för att endast en del av byggnaden ska rymma ägarlägenheter. 

Hyresgästerna får rätten att före alla andra köpa den lägenhet som de vid förvandlingen hade 

hyresrätten till, detta gäller även vid senare försäljning.
37

 

 

 

 

                                                 
32

 dir. 2012:44. 
33

 SOU 2014:33 s 3. 
34

 SOU 2014:33 s 28. 
35

 SOU 2014:33 s 127. 
36

 SOU 2014:33 s 20. 
37

 SOU 2014:33 s 23. 
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5.2 Skäl för och emot en omvandlingslag 

Argument för och emot en omvandlingslag är; 

 Möjlighet till utveckling av miljonprogramsområdena 

 Det finns både fördelar och nackdelar med att äga sitt boende 

 Det är redan möjligt att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätt eller kooperativ 

hyresrätt 

 Möjlighet till ökat boendeinflytande 

 Farhågor kring hur förvaltningen av byggnaden med ägarlägenheter kommer att 

skötas.
38

 

 

5.2.1 Utveckling av miljonprogramsområdena 

Man ser en möjlighet att utveckla de så kallade miljonprogramsområdena, där det har varit 

och är svårt att bilda bostadsrätter. Problemet/hindret har varit att det krävs en majoritet för att 

få bilda bostadsrätter av hyreslägenheter i en fastighet. Inom dessa områden har en majoritet 

varit svårare att nå. Om de boende istället ges möjlighet att omvandla lägenheterna till 

ägarlägenheter, där det inte krävs majoritet, så får fler möjlighet att äga sitt boende även inom 

dessa områden. Nackdelen är att underhållet är kraftigt eftersatt och om upprustningsansvaret 

skjuts över på ägarna till ägarlägenheterna kan det leda till stora kostnader för dem. Men om 

fastighetsägarna som idag äger byggnaderna använder de pengar som de får loss vid en 

omvandling till att rusta upp byggnaderna så leder omvandlingen till något positivt för 

området. 

 

5.2.2 Det finns fördelar och nackdelar med att äga sitt boende 

Fördelarna med att äga sitt eget boende är att man kan påverka sina boendekostnader och 

ändra boendet för att passa ens enskilda behov. Om det finns fler ägare så frigörs även kapital 

som kan användas för investering och underhåll, men det krävs en stor ekonomisk insats att 

köpa sin bostad, vilket ger fler stora bolån vilket i sin tur är ett större risktagande för den som 

äger sitt boende. 

 

5.2.3 Andra ombildningsmöjligheter finns redan 

Ett argument till att få omvandla hyresrätter till ägarlägenheter är att det idag redan är möjligt 

att bilda ägarlägenheter av annat än befintliga bostäder. Och det finns möjlighet att ombilda 

                                                 
38

 Regeringskansliet, Pressmeddelande 4 juni 2014, Justitiedepartementet, Omvandling av hyreslägenheter till 

ägarlägenheter. 
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hyreslägenheter till bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter. Man anser att ägarlägenheter 

ska jämställas med de andra boendeformerna som finns tillgängliga och därför ska det även 

vara möjligt att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter.
39

 

 

5.2.4 Ökat boendeinflytande 

En fördel är ett ökat boendeinflytande, de som har störst inflytande över sitt boende och störst 

möjlighet att påverka sitt boende är de som äger sin bostad. Om det då är fler som kan 

omvandla sitt boende till ägarlägenhet, så ökar boendeinflytandet, vilket är positivt. De som 

äger sin bostad kan hyra ut och överlåta den till vem de vill utan att få godkänt av en 

bostadsrättsförening. Men det finns förstås även en nackdel med detta, att man inte kan 

kontrollera vilka övriga som bor i byggnaden.
40

 Detta kan jämföras med att bo i ett 

villaområde där man inte heller får bestämma vilka grannar man ska ha. 

 

5.2.5 Förvaltning av byggnader med ägarlägenheter 

Det finns en oro för att förvaltningen kommer att misskötas om lägenheterna köps i 

spekulationssyfte och att det även kan uppstå problem för att finansiera nödvändiga 

reparationer och större ombyggnader. Även om en samfällighetsförening är skyldig att avsätta 

medel för sådant underhåll, så finns det en osäkerhet om det kravet har någon verklig 

betydelse.
41
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6 Jämförelse mellan ägarlägenhet och bostadsrätt 
 

6.1 Vad skiljer en ägarlägenhet från en bostadsrätt? 

Före lagändringen 2009 kunde rätten till enskilda lägenheter i flerbostadshus endast säkras 

med en nyttjanderätt som t.ex. bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.  

 

Det är stora skillnader mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt. Bostadsrätten ägs av en 

bostadsrättsförening, köparen har endast nyttjanderätten och äger inte bostaden.  

Nyttjanderätten är knuten till en andel i den bostadsrättsförening, som äger fastigheten där 

lägenheten är belägen. Innehavaren av bostadsrätten innehar alltså inte lägenheten med en 

direkt äganderätt. Medlemmens rätt att själv förfoga över huset eller lägenheten är i flera 

avseenden begränsad. Det krävs till exempel särskilt tillstånd för upplåtelse i andra hand, och 

för att en överlåtelse ska vara giltig måste förvärvaren normalt beviljas medlemskap i 

föreningen enligt 6 kap. 1 § BRL och 6 kap. 10 § BRL. Medlemmen kan förlora sin 

nyttjanderätt i vissa fall, till exempel om han eller hon har åsidosatt betydelsefulla 

skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen eller annan enligt 6 kap. 9 § och 6 kap. 12 § 

BRL.
42

 En stor del av en bostadsrättshavares inflytande utövas gemensamt med andra; genom 

att den enskilde är medlem i den bostadsrättsförening som äger det hus där lägenheten finns.  

 

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt och skiljer sig på så sätt 

från en bostadsrätt, där innehavaren endast har en nyttjanderätt och en andel i en 

bostadsrättsförening som äger själva fastigheten.
43

 Precis som när det gäller vanliga småhus är 

utgångspunkten att ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten, till exempel 

genom att överlåta, pantsätta och hyra ut den. Innehavaren av en ägarlägenhet har alltså större 

möjlighet att självständigt förfoga över sin lägenhet i rättsligt hänseende än en 

bostadsrättshavare.
44

  

 

Likheterna mellan bostadsrätt och ägarlägenhet är att kapitalinsatsen för att förvärva bostaden 

kan vara hög och man kan pantsätta bostadsrätter på lika villkor som om de utgjorde fast 

egendom. Skillnaderna mellan de båda boendeformerna är ändå betydande. Innehavaren av en 

                                                 
42

 Prop. 2008/09:91 s 27 f. 
43

 SOU 2014:33 s 63. 
44

 Regeringen, Frågor och svar om ägarlägenheter, Vad skiljer en ägarlägenhet från en bostadsrätt? 
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bostadsrätt behöver ett särskilt tillstånd för att upplåta sin lägenhet i andra hand och kan mista 

sin nyttjanderätt om denne inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen.
45

 

 

6.2 Jämförelse mellan ombildning och omvandling 

Skillnaderna mellan ombildning till bostadsrätt och omvandling till ägarlägenheter är till att 

börja med vem som kan initiera ombildning/omvandling av bostaden. Det är 

bostadsrättsföreningen som kan lämna in intresseanmälan för att ombilda hyresrätt till 

bostadsrätt, vilket inte har någon betydelse förrän fastighetsägaren vill överlåta fastigheten. 

Omvandling till ägarlägenheter kan endast ske på initiativ av fastighetsägaren, men 

fastighetsägaren har förmodligen inget intresse av att omvandla hyresrätterna till 

ägarlägenheter om det inte finns något intresse från hyresgästerna om att köpa de blivande 

ägarlägenheterna. Detta innebär att hyresgästerna kan kräva att få bilda bostadsrätter, men inte 

ägarlägenheter. Ett av villkoren är antalet lägenheter som minst ska vara med i 

ombildningen/omvandlingen. För att ombilda till bostadsrätter måste minst tre 

bostadslägenheter vara med. För att omvandla till ägarlägenheter är kravet att alla lägenheter i 

fastigheten ska vara med och omvandlas till ägarlägenheter. Fastigheten kan först indelas i 

flera tredimensionella fastigheter, om det ska vara möjligt att endast omvandla delar av 

fastigheten till ägarlägenheter.  

 

Likheter mellan ombildning och omvandling är att hembud finns i både den befintliga 

ombildningslagen och i det nya lagförslaget för omvandling. Enligt 6 § 1 st. ombildningslagen 

har den bostadsrättsförening som har lämnat intresseanmälan för ombildning till bostadsrätt 

förköpsrätt vid överlåtelse, men det finns vissa undantag som jag har tagit upp i kapitel 4.2. 

Hyresgästen har förköpsrätt vid omvandling till ägarlägenhet, men utan att lämna in en 

intresseanmälan i förväg. Om hyresgästerna inte vill köpa sin lägenhet har hyresgästen i båda 

fallen rätt att fortsätta bo kvar som hyresgäst på samma villkor som tidigare.
46

 

 

Det är fastigheter som är taxerade som hyreshus eller om de hyrs ut av annan anledning än för 

fritidsändamål som kan ombildas till bostadsrätt enligt 1 § ombildningslagen. För att få bilda 

ägarlägenheter måste ett antal villkor vara uppfyllda. För det första de allmänna 

lämplighetskrav som måste uppfyllas vid all form av fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 § FBL. 

För det andra aktualiseras också särskilda villkor som gäller för bildande av tredimensionella 
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fastigheter. Sedan finns det särskilda regler för att bilda ägarlägenheter och till sist allmänna 

planvillkor.
47

 

 

Hinder för att omvandla till ägarlägenheter är om en bostadsrättsförening gjort en 

intresseanmälan om att bilda bostadsrätter.
48

 Den intresseanmälan gäller i två år, men kan 

återtas av föreningen som lämnat anmälan t.ex. om hyresgästerna hellre vill att 

fastighetsägaren ska omvandla till ägarlägenheter enligt 5 § ombildningslagen. 
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7 Gällande rätt angående ombildning av hyresrätter till 
bostadsrätter 

 

I det här kapitlet behandlas de fall där bostadsrättsföreningar lämnat in en intresseanmälan, att 

de vill förvärva fastighet för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 

 

7.1 Krav på antalet lägenheter som ska ombildas 

Det är viktigt att vid en intresseanmälan för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 

uppfylla alla krav i 2-4 §§ ombildningslagen, för att intresseanmälan ska vara giltig. Kravet är 

att fastigheten måste innehålla minst tre lägenheter enligt 2 § 1 st. ombildningslagen. Vidare 

anges hur antalet lägenheter ska beräknas i 2 § 2 st. ombildningslagen. Vid en 

intresseanmälan ska bostadsrättsföreningen enligt 3 § ombildningslagen bifoga ett intyg av 

föreningens styrelse om totalt antal lägenheter i fastigheten, att minst två tredjedelar av de 

uthyrda lägenheterna skriftligen förklarat sig intresserade av ombildning, samt att dessa är 

medlemmar i föreningen och folkbokförda på fastigheten.
49

Till sist ska 

inskrivningsmyndigheten underrätta de berörda av intresseanmälan vilket är fastighetsägaren 

och föreningen, att en anteckning har gjorts i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 4 § 

ombildningslagen.  

 

NJA 2003 s. 125 är ett rättsfall som behandlar frågan om anteckning av intresseanmälan 

enligt 2–4 §§ ombildningslagen. En bostadsrättsförening gjorde en intresseanmälan till 

inskrivningsmyndigheten avseende en fastighet enligt 3 § ombildningslagen. De bifogade ett 

intyg från styrelsen om att minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen 

förklarat sitt intresse av ombildning. Inskrivningsmyndigheten antecknade detta i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

Fastighetsägaren överklagade beslutet till Svea Hovrätt (HovR) och yrkade att beslutet skulle 

undanröjas. Fastighetsägaren sa att det inte var tillräckligt många hyresgäster som förklarat 

sitt intresse av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och att fastigheten innehåller åtta 

lägenheter, varav fyra bostadslägenheter. HovR:n lämnade överklagandet utan bifall.  

 

Fastighetsägaren överklagade till Högsta domstolen (HD) och yrkade bifall till sin talan i 

HovR:n varvid föreningen bestred ändring. HD beslutade att ändra HovR:ns beslut och 
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undanröjde inskrivningsmyndighetens beslut om anteckning av bostadsrättsföreningens 

intresseanmälan. Skälen till HD:s beslut var att enligt 3 § ombildningslagen ska 

intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten åtföljas av ett intyg från bostadsrättsföreningen 

styrelse om hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar. 

Vidare ska styrelsen intyga att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda 

lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till 

bostadsrätt och att dessa hyresgäster är medlemmar i bostadsrättsföreningen. I det intyg som 

bostadsrättsföreningen bifogade intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten anges att 

hyresgästerna i minst två tredjedelar av de i fastigheten uthyrda lägenheterna skriftligen 

förklarat sig intresserade och att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen. Intyget är dock 

otydligt vad avser antalet lägenheter i fastigheten. Av intyget framgår inte hur många 

lägenheter, i den mening som anges i 2 § 2 st. ombildningslagen, som finns i fastigheten. 

Intyget uppfyller därför inte de krav som ställs i 3 § samma lag. Inskrivningsmyndigheten 

borde inte, utan komplettering ha infört intresseanmälan i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

HD ansåg att det otydliga intyget gav anledning att misstänka att de intresserade 

hyresgästerna inte var i majoritet.50 

 

7.2 Intresseanmälan samma dag som fastighetsöverlåtelse 

Enligt 5 § 1 st. ombildningslagen gäller en anteckning om intresseanmälan omedelbart från 

inskrivningsdagen och därefter i två år. Fastighetsägarens besvärstid behöver inte gå ut för att 

anteckningen ska gälla. En överlåtelse av fast egendom får inte ske utan hembud om det finns 

en anteckning om intresseanmälan enligt 6 § ombildningslagen. Enligt 20 kap. 6 § 5 p. JB ska 

en lagfartsansökan avslås om den står i strid med en för fastighetsägaren gällande 

inskränkning i rätten att förfoga över egendomen. Exempel på sådana tillfällen är om 

överlåtaren inte har en beviljad lagfart eller om det finns en anteckning om intresseanmälan i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

NJA 1986 s. 485 är ett rättsfall som behandlade frågan om en anteckning om intresseanmälan 

enligt 5 § ombildningslagen som skedde samma dag som fastigheten överläts. Ansökan om 

lagfart på grund av överlåtelsen avslogs enligt 20 kap. 6 § 5 p. JB. 

 

Hyresgästerna i en hyresfastighet fick kännedom om att fastigheten skulle säljas och bildade 

därför en bostadsrättsförening för att själva kunna köpa fastigheten för att ombilda 
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hyresrätterna till bostadsrätter. Föreningen gjorde en intresseanmälan som antecknades i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bolaget förvärvade fastigheten samma dag som 

intresseanmälan gjordes och sökte lagfart samma dag. Dagen efter förklarade 

inskrivningsmyndigheten ansökan vilande, för att köpet var beroende av villkor och 

myndighets tillstånd. 

 

HD beslutade att lagfartsansökan skulle avslås med det främsta skälet att anteckningen om 

intresseanmälan gäller omedelbart, alltså oavsett att fastighetsägarens besvärstid inte har gått 

ut. Fast egendom som har en intresseanmälan får inte överlåtas utan hembud till den 

anmälande bostadsrättsföreningen enligt 6 § ombildningslagen. En överlåtelse som är i strid 

med förbudet att inte överlåta en fastighet utan hembud till den bostadsrättsförening som gjort 

en intresseanmälan är ogiltig enligt 13 §. Lagfartsansökan ska avslås om överlåtelsen står i 

strid med hembudsskyldigheten enligt ombildningslagen och 20 kap. 6 § 5 st. JB.
 51

   

 

NJA 2006 s. 624 är ett ärende som behandlar frågan om vem som har rätt att överklaga 

inskrivningsmyndighetens beslut. En inskrivningsmyndighet beslutade om uppskov i ärende 

om anteckning av bostadsrättsföreningens intresseanmälan om förvärv av två fastigheter för 

ombildning till bostadsrätt. Sedan har fastigheterna överlåtits genom rättshandling vars 

giltighet var beroende av myndighets godkännande enligt ombildningslagen. Därefter har 

inskrivningsmyndigheten antecknat föreningens anmälan med verkan från dagen för dess 

ingivande till myndigheten. Anteckningsbeslutet har ansetts röra överlåtarens rätt på ett sådant 

sätt att han haft rätt att överklaga detta. 

 

Bostadsrättsföreningen gjorde den 31 januari 2006 en intresseanmälan om förvärv för 

ombildning till bostadsrätt av två hyresfastigheter. Intresseanmälan antecknades den 27 

februari 2006 i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter en komplettering. Den 10 mars 

underrättades fastighetsägaren om anteckningen. Den 15 februari 2006 överlät 

fastighetsägaren (moderbolaget) genom gåva de båda fastigheterna till sitt helägda 

dotterbolag. Därefter söktes lagfart den 16 februari 2006.  Inskrivningsmyndigheten 

meddelade beslut om uppskov till den 22 maj 2006 för att kommunen inte tagit ställning till 

om den skulle påkalla prövning enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 
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HD ansåg att inskrivningen av bostadsrättsföreningens intresseanmälan fick verkan från och 

med inskrivningsdagen den 31 januari 2006 och då ägdes fastigheterna fortfarande av 

moderbolaget, alltså angick beslutet bolaget. HD undanröjde hovrättens avvisningsbeslut och 

visade målet åter till hovrätten för erforderlig behandling.
 52

 Detta fall är intressant, eftersom 

detta innebär att en intresseanmälan gäller direkt från den dag då bostadsrättsföreningen 

skickat in anmälan till inskrivningsmyndigheten. Fastighetsägaren behöver inte först 

informeras för att anmälan ska gälla, vilket betyder att en eventuell köpare av fastigheten inte 

kommer att få lagfart för att hembud till bostadsrättsföreningen inte har skett. 

 

7.3 Bruksvärdesprincipen hinder för ombildning 

När en hyresgäst och en hyresvärd tvistar om storleken på hyran, ska hyran kunna fastställas 

till ett skäligt belopp med hänsyn till hyreslägenhetens bruksvärde enligt 12 kap. 55 § JB. 
53

 

För att fastställa detta används den s.k. bruksvärdesprincipen. Man jämför lägenheter med 

likvärdig storlek, modernitetsgrad, planlösning, egenskaper, läge, omgivning m.m. Det är 

viktigt att avtalsparterna har ett utbud av bostäder som de kan använda till sin 

jämförelseprövning, därför ska inte tillstånd till en överlåtelse lämnas om det på grund av 

överlåtelsen inte går använda bruksvärdereglerna i 12 kap. 55 § JB enligt 2 kap. 7 § lagen 

(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. De bostäder som ska väljas ut ska i första hand 

vara bostäder som ägs och förvaltas av allmännyttiga företag enligt 1 kap. 2 § samma lag. 

Bostäderna ska också väljas från samma ort och en större ort kräver fler hyror som kan 

jämföras. Det är möjligt att använda en annan ort med jämförbart hyresläge om den första 

orten inte har tillräckligt jämförelsematerial enligt 12 kap. 55 § 2 st. JB.  

 

Regeringsrätten mål 6541-05, 2008-01-11 behandlar frågan om rätten att överklaga Boverkets 

beslut. Boverket hade beslutat att avslå en överklagan av länsstyrelsens beslut om att inte 

lämna tillstånd till överlåtelse av tomträtter på grund av bruksvärdesprincipen. Den 

ursprungliga och intressanta frågan gällde bostadsrättsföreningars möjlighet att få ombilda 

hyresrätter till bostadsrätter med hindret att hyresrätterna behövs enligt bruksvärdesprincipen. 

Länsstyrelsen beslutade att lämna tillstånd till överlåtelse av tomträtter till två fastigheter och 

samtidigt inte lämna tillstånd till två andra fastigheter inom samma områden. Alltså var två av 

bostadsrättsföreningarna för sent ute och fick inte tillstånd till ombildning av deras radhus till 
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bostadsrätter. Anledningen var att länsstyrelsen ansåg att det skulle bli för få hyresrätter kvar 

för att jämföra hyror enligt bruksvärdesprincipen.  

 

Föreningarna överklagade länsstyrelsens beslut till Boverket som befarade att de kommunala 

hyrorna inte skulle få tillräckligt genomslag vid bruksvärdesprövningar och 

hyresförhandlingar om tomträtterna skulle överlåtas. Boverket avslog överklagandena och 

angav att besluten inte fick överklagas enligt 12 § lagen om allmännyttiga bostadsföretag. 

Föreningen överklagade ändå till länsrätten och fick frågan prövad, men fick avslag. Därefter 

överklagade de till Kammarrätten som beslutade att Boverkets beslut inte går att överklaga 

och avvisade därför föreningens överklagan och beslutade att undanröja länsrättens beslut.
54

 

 

Tyvärr så fick inte frågan överklagas och därför var det även omöjligt att få ett avgörande i 

högsta instans. En del hyresrätter ägda av allmännyttiga bostadsföretag måste alltså vara kvar 

som hyreseätter för att det ska finnas ett jämförelsematerial vid bruksvärdesprövningar och 

hyresförhandlingar. 
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8 Avslutande analys och diskussion 
 

8.1 Analys av lag, förarbeten och utredningar 

 

Vad är skillnaderna på en ägarlägenhet och en bostadsrätt? 

 

Det finns några stora skillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrätter. 

Ägarlägenhetsinnehavaren äger sin bostad med direkt äganderätt och har därför en större 

frihet att förfoga över sitt boende i jämförelse med bostadsrättsinnehavaren som har 

nyttjanderätten till bostaden, dock på obegränsad tid. I kapitel 6.1 finns en redogörelse för en 

del av de likheter och skillnader som finns mellan de båda boendeformerna. Jag anser att det 

är klart och tydligt att ägarlägenheten som boendeform ger en betydligt större rätt att förfoga 

över sitt boende på grund av den direkta äganderätten. Bostadsrättsinnehavaren är begränsad 

genom bostadsrättsföreningen som ska godkänna en del beslut. 

 

Vad är syftet med att införa en ny lag för omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter? 

 

Syftet med att införa en ny lag för omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter är att öka 

möjligheten att bilda ägarlägenheter och att ge hyresgäster möjlighet att köpa sina 

lägenheter.
55

 Den enskildes behov av olika boendeformer varierar under livets gång, därför 

finns ett behov för den enskilde att fritt kunna välja ur ett brett utbud av upplåtelseformer. Det 

nuvarande tillvägagångssättet för att bilda ägarlägenheter har begränsat bildandet av 

ägarlägenheter, eftersom bildandet endast kan ske vid nybyggnation. Fördelen med 

ägarlägenheten som boendeform är att innehavaren äger sin lägenhet precis som man kan äga 

ett småhus. Att äga sitt boende innebär en möjlighet att fritt förfoga över sin bostad och 

påverka sina boendekostnader. Eftersom ägarlägenheten skiljer sig från bostadsrätten på detta 

sätt, så är den ett bra komplement till de övriga boendeformerna. Då är det också viktigt att 

det finns större möjlighet att bilda ägarlägenheter än det gör idag. Utredningen SOU 2014:33 

ansåg att det är svårt att avgöra om syftet med att införa ägarlägenheter till att börja med har 

uppnåtts och jag är av samma åsikt, då det inte har byggts så många ägarlägenheter än så 

länge. 
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Vad krävs för att omvandla en hyresrätt till en ägarlägenhet respektive ombilda en hyresrätt 

till en bostadsrätt? 

 

Det gemensamma som är en nödvändighet för båda ombildningssätten är att hyresgästerna i 

fastigheten är intresserade av en ombildning respektive omvandling, annars finns inga som 

kan köpa bostadsrätterna respektive ägarlägenheterna. Vid omvandling är det dessutom 

nödvändigt att fastighetsägaren vill sälja fastigheten för omvandling av hyresrätterna till 

ägarlägenheter. 

 

Vilka för- och nackdelar finns det med att införa en ny lag om omvandling av hyresrätter till 

ägarlägenheter? 

 

Det finns stora fördelar att vinna genom att äga sitt eget boende. Den som äger sitt boende ges 

möjlighet att ha ett större boendeinflytande och kan mer fritt påverka utseendet på bostaden 

samt sina boendekostnader. Ägarrättsinnehavaren kan också fritt överlåta och hyra ut sin 

lägenhet utan krav på ett godkännande från någon annan. Nackdelen är dock att man inte kan 

välja sina grannar och ägarrättsinnehavaren kan påverkas indirekt om någon i fastigheten 

missköter sin lägenhet. Värdet på ägarlägenheter beror även på läget och omgivningen, alltså 

kan en lägenhet dra ner värdet på de övriga lägenheterna i fastigheten. Detta problem finns 

dock redan i vanliga bostadsområden, exempelvis när det gäller villor och radhus. Man kan 

där inte heller välja sina grannar och grannfastigheter kan misskötas och dra ner värdet på de 

övriga fastigheterna. En annan nackdel är att det krävs kapital och ibland även lån för att 

kunna köpa sin bostad, vilket alltid innebär ett större risktagande än att endast hyra. Båda 

boendeformerna har sina för- och nackdelar men jag anser att den som äger ägarlägenheten 

har bättre möjlighet att självständigt förfoga över sitt boende. 

 

Det finns idag ett behov av att utveckla och upprusta många områden med hyresfastigheter. 

Det finns då en fördel med att omvandla hyresrätterna i dessa hyresfastigheter till 

ägarlägenheter istället för att ombilda till bostadsrätter. Fördelen är att det inte krävs majoritet 

bland hyresgästerna för att omvandla och de som inte vill köpa sin lägenhet kan stå kvar som 

hyresgäst. Om fastighetsägaren i dessa områden får sälja en del av lägenheterna och står kvar 

som ägare och hyresvärd till de övriga, så finns det en möjlighet att använda det frigjorda 

kapitalet vid en omvandling till att renovera de ofta kraftigt eftersatta byggnaderna. Det finns 

dock en risk att fastighetsägarna inte vill rusta upp byggnaderna och de som köpt 



32 

 

ägarlägenheterna har inte själva kapitalet. Man har också i utredningen framfört sin oro för att 

ägarlägenheter ska köpas i spekulativt syfte och då inte användas för eget boende. Problemet 

skulle då vara att köparen inte tar hand om sin lägenhet och inte ser till föreningens intressen. 

Jag antar däremot att en köpare med ett sådant syfte faktiskt i högre grad skulle vara mån om 

att värdet på sin investering skulle öka. Regeringen har gjort bedömningen att risken för 

sådana spekulativa köp är liten, då har de jämfört med att de som förvärvat småhus faktiskt 

själva har bosatt sig i dessa och ser inte att det skulle bli någon större skillnad om det vore en 

ägarlägenhet. 

 

Ett viktigt argument till att få möjligheten att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter är att 

det redan idag finns en möjlighet att bilda ägarlägenheter. Om då ägarlägenheter ska 

jämställas med bostadsrätter så kan man jämföra omvandlingen med ombildning och att 

möjligheten finns redan att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.  

 

Kommer det att uppstå hinder för att kunna omvandla hyresrätter till ägarlägenheter? 

 

Utifrån den analys som jag utfört av de rättsfall som har tagits upp i de högsta instanserna, så 

har hindren inte varit så stora för att få ombilda hyresrätt till bostadsrätt. För jag över denna 

analys på en eventuell omvandlingslag, så kan jag konstatera följande. Att det största hindret 

för att få omvandla en hyresrätt till en ägarlägenhet är om det redan finns en intresseanmälan 

att ombilda till bostadsrätt eller att det redan har gått så långt att hyresrätten är ombildad till 

bostadsrätt. Detta eftersom förslaget inte innefattar möjligheten att omvandla bostadsrätt till 

ägarlägenhet. Jag anser att detta är en begränsning för boendeformen. För det första så kan 

man anta att en stor del av de hyresgäster som vill ombilda redan har fått möjligheten och 

ombildat till bostadsrätt. Om man nu skulle anse att ägarlägenheten är att föredra framför 

bostadsrätten, så är det ett hinder att bostadsrättsinnehavaren inte kan ändra sig. Ett annat 

problem för att en ny omvandlingslag ska få något större genomslag än den lagändring som 

redan har skett, är den nuvarande åsikten om ägarlägenheter. Många tror att de äger sitt 

boende om de har en bostadsrätt och tycker att ägarlägenheten är något nytt och onödigt. 

 

8.2 Analys av domstolspraxis 

Det finns för närvarande inga rättsfall som rör bildning av ägarlägenheter, de rättsfall som 

finns berör skattetekniska frågor. Anledningen till att det inte finns några rättsfall anser jag 

kan först och främst bero på att det har bildats väldigt få ägarlägenheter om man jämför med 
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antalet bildade bostadsrätter. Dessutom är det förmodligen så att de berörda parterna har 

kommit överens redan innan bildandet av ägarlägenheter och då uppstår inga rättstvister. Av 

den sistnämna anledningen misstänker jag att det även i framtiden, även om det kom en ny lag 

för omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter kommer att bli väldigt få rättsfall. Eftersom 

det är fastighetsägaren som beslutar att initiera en omvandling till ägarlägenheter, så antar jag 

att fastighetsägaren först har diskuterat frågan med hyresgästerna som är de som kan köpa 

ägarlägenheterna. 

 

Varför är det då enligt utredningens lagförslag i SOU 2104:33 fastighetsägaren som ska ta 

initiativet till omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter? Utredningen har dragit slutsatsen 

att det inte finns några skäl till att inskränka i ägarens rätt att fritt överlåta och förfoga över sin 

egendom. Det skulle inte vara realistiskt att kräva någon form av godkännande från 

hyresgästerna vid en omvandling. Utredningen antar att fastighetsägaren då skulle avhålla sig 

från att omvandla, eftersom det skulle innebära en allt för omfattande process att informera 

alla hyresgästerna främst när det gäller omvandling av större fastigheter. Det skulle möjligen 

fungera i mindre byggnader, men det blir inte ett enhetligt system om det endast fungerar 

smidigt när det gäller vissa byggnader. Eftersom syftet är att det nya regelsystemet inte ska ge 

negativa effekter för hyresgästerna, så har utredningen även diskuterat hyresgästernas 

möjlighet till inflytande när det gäller omvandling och hur detta kommer att påverka 

hyresgästerna. Så för att ändå stärka hyresgästernas ställning ger utredningen ett förslag om 

att ge hyresgästerna förköpsrätt till de nybildade ägarlägenheterna.
56

Jag anser att det inte 

skulle bli någon större skillnad om fastighetsägaren skulle tvingas till att sälja till 

hyresgästerna för omvandling till ägarlägenheter på samma sätt som vid ombildning till 

bostadsrätt, eftersom det sker endast genom hembud och om fastighetsägaren vill avyttra sin 

fastighet. Ombildningslagen inskränker redan i ägarens rätt att fritt överlåta sin fasta egendom 

och då borde det gå bra även vid omvandling till ägarlägenheter. 

 

Genom att jämföra reglerna i ombildningslagen och reglerna i det nya lagförslaget om 

omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter och därefter titta på den praxis som finns 

angående ombildning till bostadsrätter. Kan jag göra en analys av vilka hinder i framtiden 

som kan komma att finnas för att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter. Det finns ännu inte 

så många ägarlägenheter och samhället verkar vara osäkert på nödvändigheten av en sådan 
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boendeform, vilket kan bero på att boendeformen är relativt ny. Jag tror dock att antalet 

ägarlägenheter kommer att öka om den nya omvandlingslagen införs i lagstiftningen. 

 

Kravet på antalet lägenheter som ska ombildas 

 

Det finns krav på att minst tre lägenheter i hyresfastigheten skriftligen ska ha anmält sitt 

intresse, och formkrav på det skriftliga intyget från styrelsen som ska bifogas intresseanmälan 

till inskrivningsmyndigheten. Dessa kan orsaka en tvist mellan bostadsrättsföreningen och 

fastighetsägaren som vill sälja till någon annan än föreningen. Uppfylls inte samtliga 

formkrav på anmälan, så kan domstolen ogiltigförklara anteckningen om anmälan.
57

 Jag anser 

att detta inte kommer att bli ett problem när det gäller ägarlägenheter, eftersom det enligt det 

nya lagförslaget ska vara fastighetsägaren som initierar omvandling av hyresrätter till 

ägarlägenheter. Då kan inte hyresgästerna och fastighetsägaren tvista om frågan. Kravet är 

istället att fastighetsägaren måste omvandla samtliga lägenheter i fastigheten och de 

hyresgästerna som inte vill bli ägare till en ägarlägenhet kan istället välja att bo kvar i 

lägenheten som hyresgäst på samma villkor som tidigare. 

 

Intresseanmälan samma dag som överlåtelse 

 

Det finns ett ärende som togs upp i Högsta domstolen NJA 1986 s. 485, där en 

intresseanmälan kom in samma dag som fastighetsägaren sålde fastigheten. Här uppstod en 

tvist mellan den första fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen som lämnat anmälan. 

Domstolen fann att intresseanmälan gäller direkt och även om en försäljning skett samma dag, 

så är det intresseanmälan som gäller först. I fallet NJA 2006 s. 624 gjorde HD samma 

bedömning att anteckning om intresseanmälan gäller omedelbart på inskrivningsdagen. 

Inskrivningsdagen är den dag bostadsrättsföreningen gjorde intresseanmälan, det har ingen 

betydelse när själva anteckningen i registret verkligen utfördes. Detta är inte ett problem som 

kommer att uppstå när det gäller omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter, eftersom det 

då har skett på fastighetsägarens initiativ och då har fastighetsägaren ingen anledning att 

försöka sälja fastigheten till någon annan samtidigt. 
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Bruksvärdesprincipen hinder för ombildning 

 

Hyresgäster i hyresfastigheter som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag, kan 

hindras att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter på grund av bruksvärdesprincipen.
58

 

Detta kan hända även vid omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter, det vill säga att 

hyresrätterna behöver förbli hyresrätter för att kunna användas som jämförelsematerial vid 

hyrestvister enligt bruksvärdesprincipen. 

 

Efter att ha undersökt de båda boendeformerna och analyserat gällande praxis för ombildning 

av hyresrätter till ägarlägenheter, så har jag kommit fram till att ägarlägenheten ger sin 

innehavare en större möjlighet att självständigt förfoga över sin lägenhet. Jag kan inte heller 

se att det kommer att bli några större hinder för de fastighetsägare som vill omvandla till 

ägarlägenheter. Hyresgästerna däremot har ingen större möjlighet att själva få till en 

omvandling, förutom genom att övertyga fastighetsägaren. 
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