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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Den här uppsatsen behandlar nyttjanderättsformen bostadsrätt och 

bostadsrättshavarens rättigheter i praktiken med fokus på äganderätt och 

rättsäkerhet. Bostadsrätt är en form av indirekt ägande som ligger väldigt 

nära äganderätten. Bostadsrättshavaren äger en andel i en 

bostadsrättsförening som i sin tur äger fastigheten. Bostadsrätten innebär 

en upplåtelse av lägenhet för nyttjande mot viss ersättning utan 

begränsning i tiden. I praktiken har bostadsrätten hamnat så nära 

äganderätten att de i många avseenden kan likställas. Bostadsrätten kan 

näst intill fritt överlåtas, har ett stort ekonomiskt värde och kan 

pantsättas. Det finns dock flera skillnader inte minst i fråga om 

andrahandsupplåtelse och nyttjanderätt. Det föranleder en jämförelse 

med ägarlägenheter, den mest närliggande formen av ägande av 

flerbostadslägenhet. Det finns ingen särskild lag om ägarlägenheter, utan 

de hanteras som en tredimensionell fastighet utifrån Jordabalken. 

 

De regler och principer som är förenade med bostadsrättsföreningar och 

innehav av bostadsrätt finns främst i bostadsrättslag (1991:614) och lag 

(1987:667) om ekonomiska föreningar. Dessa regler är inte alltid tydliga 

och de praktiska konsekvenserna kan vara svåra att förutse, särskilt för en 

lekman. Den föreningsrättsliga likhetsprincipen speglar väl denna 

problematik.  Indirekt ägande i form av innehav av bostadsrätt är förenad 

med skyldigheter och risker som inte finns vid annan äganderätt. 

Bostadsrättsföreningen kan försättas i konkurs, bostadsrätten kan bli 

förverkad och bostadsrättshavaren kan bli tvungen att stå för kostnader 

mot sin vilja. Därför är det synnerligen viktigt att reglerna utformas 

tydligt och begripligt samt är rimliga i relation till ändamålen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera problem och oklarheter i den 

svenska bostadsrättsliga lagstiftningen. Det överhängande temat är 
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äganderätt och målet är att analysera bostadsrättslagen ur ett praktiskt 

perspektiv för att hitta brister gällande ändamålsenlighet och 

begriplighet. Vidare är målet att hitta tänkbara lösningar eller alternativ 

för att stärka den enskilda bostadsrättshavarens rättsäkerhet. 

 

1.3 Metod 

I denna uppsats har jag valt att i huvudsak använda mig av en traditionell 

rättsvetenskaplig metod för att kunna fastställa och analysera gällande 

rätt. Materialet är således hämtat främst ur lagstiftning, förarbeten, praxis 

och doktrin. Utöver prejudicerande fall från Högsta Domstolen har även 

domar från underinstanserna främst hovrätten analyserats, i de fall där 

domar i högre instans saknas eller de i annan mån har ansetts relevanta. 

 

Bostadsrättshavaren intar i många avseenden en ägarliknande ställning i 

förhållande till lägenheten och bostadsrätt som förmögenhetstillgång är 

nära besläktad med äganderätten till en fastighet.
1
 I denna uppsats har jag 

därför valt att använda mig av ordvalet äganderätt även när denna avser 

indirekt ägande i form av bostadsrättsinnehav istället för i ordets strikta 

mening. Vid analys av äganderättsfrågor har jag valt att jämföra med 

andra former av boende, i synnerhet ägarlägenheter men även hyresrätt.  

 

1.4 Avgränsningar och disposition 

Jag har utifrån det angivna syftet valt att avgränsa uppsatsen till att 

avhandla bostadsrätter förenade med nyttjanderätt i bostad avsedd för 

permanent boende och upplåten till privatperson. Uppsatsen kommer 

därför inte behandla frågor om lokaler upplåtna med bostadsrätt eller fall 

där bostadsrättshavaren är en juridisk person. Jag har valt att fokusera på 

vissa delar av bostadsrättslagen som jag anser vara relevanta och 

intressanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

                                                        
1
 Se NJA 2009 s. 16 där Hösta Domstolen diskuterar bostadsrättshavarens rättsliga 

ställning i fråga om ersättning för utomobligatorisk skada, vilket har utgått för 

bostadsrättshavaren trots att skadan formellt sett drabbade föreningen som ägare av 

fastigheten och bostadsrättshavaren därför intar en tredjemansställning. 
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Uppsatsen kommer innehålla en inledande del gällande metod, syfte, 

avgränsningar och disposition. Därefter kommer jag att diskutera 

bostadsrättsföreningens organisation där jag analyserar förhållandet 

mellan stämman, styrelsen och medlemmen i fråga om skyldigheter, 

befogenheter och beslutsförhet. I avsnittet som följer behandlar jag den 

s.k. likhetsprincipen med en inledande översiktlig genomgång av 

föreningslagstiftningen samt innebörden av likhetsprincipen och 

generalklausulen. För att belysa problematiken redogör jag för flertalet 

rättsfall och diskuterar de praktiska konsekvenserna av principen samt 

gränsdragningsproblem. Jag kommer även ta upp tänkbara lösningar och 

se på problemen ur äganderättssynpunkt med en jämförande analys av 

ägarlägenheter. Nästa del avhandlar andrahandsupplåtelse där krav på 

styrelsens godkännande samt frågor om hyressättning diskuteras. Aktuell 

ny lagstiftning och lagförslag kommer även behandlas. Därefter kommer 

jag analysera vad som händer när en bostadsrättsförening försätts i 

konkurs samt förverkande av bostadsrätt med fokus på rättsäkerhet och 

äganderätt. I uppsatsens sista del kommer jag ge en avslutande 

sammanfattning och kommentar. 

 

2 Stämman, styrelsen och medlemmen 

 

2.1 Organisation 

Bostadsrättsföreningens organisation är uppdelad i föreningsstämman 

och styrelsen, där stämman är det högsta organet och styrelsen är 

underställd denna. Stämman ska fatta beslut i alla frågor som inte enligt 

lag ska fattas av styrelsen samt ge styrelsen instruktioner.
2
 Styrelsen är 

även det verkställande organet och den som representerar föreningen 

utåt. Organisationen i en bostadsrättsförening leder till att det inte alltid 

är lätt att bedöma ansvarsfördelningen och beslutsförhet mellan 

föreningen och den enskilda medlemmen. Frågor om den enskilda 

bostadsrättshavarens rätt att själv råda över sin bostadsrättslägenhet samt 

vilka ansvar och skyldigheter som åligger denna är något som de flesta 

                                                        
2
 Se Victorin & Flodin, s. 93. 
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bostadsrättshavare någon gång har ställt sig. Det som ytterligare försvårar 

för både bostadsrättshavaren och föreningen är de fall där ansvaret eller 

beslutsförheten hamnar på föreningen. Den enskilda medlemmen är 

endast garanterad inflytande över det ansvarsområde som tillfaller 

stämman och inte styrelsen.
3

 Här ser vi hur begränsningarna i 

äganderätten är direkt relaterade till reglerna om fördelning inom 

föreningen, där den enskilda medlemmens inflytande i vissa fall helt 

faller bort. Det är viktigt att dessa regler inte bara är ändamålsenliga och 

skäliga utan även att de är tydliga och lätta att förstå. 

 

2.2 Rättigheter och skyldigheter 

Den kooperativa karaktären hos en bostadsrättsförening syns tydligt i 

samspelet mellan föreningen och medlemmen när det kommer till, 

rättigheter och skyldigheter. 

 

Styrelsens arbetsuppgifter innefattar en hel del praktiska skyldigheter och 

reglerna kring dessa är fördelade i bostadsrättslagens kapitel 3-9. 

Styrelsen hanterar administrativa uppgifter såsom att upprätthålla den 

ekonomiska planen, hålla medlems- och lägenhetsförteckning samt 

fastställa föreningsavgiften. Utöver dessa hanterar styrelsen rent 

praktiska uppgifter som att åtgärda brister i skicket hos lägenheten vid 

tillträde. Vissa praktiska skyldigheter föreligger även efter tillträdet som 

att åtgärda ohyra i bostadsrättslägenheter som är avsedda för boende och 

hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån detta inte faller 

på medlemmen. 

 

När tillträde har skett så faller mycket av ansvaret över på medlemmen 

vad det gäller att hålla lägenheten i gott skick. Medlemmen är dessutom 

skyldig att endast nyttja lägenheten för dess avsedda ändamål och det 

finns många begräsningar i nyttjanderätten gällande förändringsåtgärder i 

lägenheten, andrahandsupplåtelse och allmänna förhållningsregler som 

ska upprätthållas. Medlemmens rättigheter och skyldigheter speglas väl i 

                                                        
3
 Se Victorin & Flodin, s. 77. 
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utformningen av bostadsrättslagens fördelning av beslutsförhet och 

ansvar. 

 

2.3 Beslutsförhet och ansvarsfördelning 

 

2.3.1 Antagandet av medlem (2:1) 

Styrelsen tar beslut i fråga om antagandet av medlem enligt 2 kap. 1 § 

bostadsrättslagen.  Styrelsen måste iaktta de villkor som föreskrivs i 

lagen och i föreningens stadgar. Då en bostadsrättsförening är en 

ekonomisk förening måste den s.k. öppenhetsprincipen i 3 kap. 1 § lag 

(1987:667) om ekonomiska föreningar (hädanefter föreningslagen) 

beaktas vid dessa beslut. Principen säger att den som ansöker om 

medlemskap i en ekonomisk förening inte får nekas medlemskap utan att 

särskilda skäl föreligger. Öppenhetsprincipen anses inte vara lika 

betydelsefull när det gäller bostadsrättsföreningar, då det föreligger en 

naturlig begränsning i medlemsantal eftersom det endast finns ett bestämt 

antal lägenheter.
4
  

 

När det gäller upplåtelse av bostadsrätt bör styrelsen ha stora friheter i 

val av medlemmar och principen har ganska liten påverkan, men vid 

försäljning eller övergång av bostadsrätt har den en större betydelse.
5
 

Föreningens möjlighet att neka medlemskap till förvärvaren är högst 

begränsad, med undantag av om förvärvaren är en juridisk person där det 

är helt fritt. Det är genom villkor i stadgarna som föreningen har 

möjlighet att i vissa fall neka förvärvaren medlemskap. Det utgör såklart 

en begränsning i äganderätt hos bostadsrättshavaren, när denna inte helt 

fritt kan sälja eller överlåta sin bostadsrätt. 

 

Möjligheten att ställa upp villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivs i 

2 kap. 1 § och ger föreningen en ganska stor frihet att utforma villkor. 

Det finns dock begränsningar i 2 kap. 2 § där det listas olika 

stadgevillkor som är ogiltiga och utan verkan. Stadgar som kräver ett 

                                                        
4
 Se NJA II 1951 s. 39. 

5
 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 2 kap. 1 §. 
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visst medborgarskap eller en viss förmögenhet är ogiltiga. 

Inskränkningar i överlåtelserätten såsom att den till vilken bostadsrätt 

övergår ska utses av någon annan än bostadsrättshavaren och andra 

hembudsliknande stadgar anses också ogiltiga. Till sist finns en punkt 

gällande andra oskäliga villkor, som rymmer de fall där ett villkor bör 

anses ogiltigt men inte faller inom de konkreta exempel som nämnts 

tidigare. Frågan är då vilka stadgar som antas i praktiken och vilken 

konsekvens dessa får när det gäller bostadsrättshavarens äganderätt och 

hur det står i relation till det kooperativa ändamålet. 

 

 I prop. 1990/91:92 s. 62 nämns flera vanliga villkor som förekommer i 

praktiken. I vissa föreningar finns krav i stadgarna att medlemmen ska 

vara med även i en annan sammanslutning, exempelvis HSB-

föreningarna som har som princip att medlemmen även måste vara 

medlem i den regionala ekonomiska föreningen. I fallet med HSB har ett 

sådant stadgevillkor ansetts rimligt, men man kan tänka sig fall där krav 

för medlemskap är att man tillhör ett vis trossamfund eller är medlem i 

en viss fackförening måste vara orimliga. I praktiken borde dessa 

exempel falla in under 2 kap. 2 § p. 3 som oskäliga villkor, men det visar 

ändå på att vissa gränsdragningsproblem föreligger. Det saknas tydliga 

regler eller vägledning, vilket gör att det inte är lätt för varken 

bostadsrättsföreningen att veta vilka krav man får ställa eller för den 

blivande medlemmen att veta när föreningar har agerat felaktigt. Man 

kan även ifrågasätta syftet bakom att tillåta sådana stadgar och om det är 

ändamålsenligt. I fallet HSB kan vi se att medlemskap även i den 

regionala föreningen har ett kooperativt syfte där det har skapats ett mer 

enhetligt regelverk. De regionala föreningarna har till uppgift att ge stöd 

och hjälp med administrativa och tekniska problem till 

bostadsrättsföreningarna inom sitt område.
6
 Det finns också möjlighet för 

den enskilda medlemmen i en bostadrättsförening att ha inflytande i den 

regionala föreningen, som i sin tur kan påverka bostadsrättsföreningen på 

ett sätt som kanske inte vore möjligt annars. Det finns ett värde i en 

                                                        
6

 HSB, Så påverkar du, ”http://www.hsb.se/omhsb/fakta/ditt-inflytande/sa-paverkar-

du”, lydelse 2013-03-14. 
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sådan organisation och följaktligen ett värde i ett sådant villkor i 

stadgarna. Det får ställas i relation till de ekonomiska skyldigheter som 

kan uppstå, främst gällande insats och årsavgift, samt föreningsfriheten. 

Det bör inte utgöra särskilt stora inskränkningar i praktiken och allt för 

långtgående avgifter och liknande bör kunna hanteras med de regler om 

oskälighet som finns. Det är enligt min mening befogat att sådana villkor 

får ställas upp i stadgarna och att en inskränkning i form av exempelvis 

ett förbud inte är motiverat. Dock kvarstår en begränsning i den 

nyttjande- och äganderätt som bostadsrättshavaren besitter som inte finns 

vid direkt ägande såsom ägarlägenheter. I likhet med andra fastigheter 

kan nämligen en ägarlägenhet fritt överlåtas utan några särskilda 

begränsningar.
7
  

 

Stadgevillkor som ställer krav på att medlem ämnar använda lägenheten 

som permanentbostad är något som dyker upp ofta och anses skälig 

enligt praxis.
8

 Det utgör en inskränkning i bostadsrättshavarens 

äganderätt att bostadsrättshavaren inte får nyttja sin bostadsrätt efter eget 

behag. Det får dock ställas i relation till bostadsrättslagens regler om 

andrahandsupplåtelse och 7 kap. 6 § som föreskriver att bostaden endast 

får användas till det avsedda ändamålet, vilket i normalfallet är 

permanentboende för privatperson. När man talar om permanentboende 

som stadgevillkor har det ansetts att ordet permanent inte ska tolkas för 

snävt. Boende som inte är endast sporadiskt, även fall som inte ens 

uppfyller kraven för att få vara folkbokförd i bostaden, har ansetts 

uppfylla permanentboendekravet.
9

 Det är uppenbart att syftet från 

föreningens sida med ett sådant villkor är att uppnå ett mer strängt krav 

än vad som föreskrivs i bostadsrättslagen, men med tanke på 

ändamålskravet som till stor del förhindrar förvärv i spekulationssyfte 

och de begränsningar vid andrahandsupplåtelse som finns är det oklart 

hur stor praktisk påverkan sådant villkor har. 

 

                                                        
7
 Se prop. 2008/09:91 s. 1. 

8
 Se RH 2003:8. 

9
 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo),), kommentar till 2 kap. 2 § och mål ÖH 9823-02. 
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2.3.2 Tillstånd för utförande av vissa åtgärder (7:7) 

Styrelsen beslutar i fråga om tillstånd för bostadsrättshavaren att utföra 

vissa åtgärder i lägenheten. I 7 kap. 7 § bostadsrättslagen anses sådana 

åtgärder vara förändringar i bärande konstruktion, ändring av befintliga 

ledningar eller andra väsentliga förändringar i lägenheten. Bestämmelsen 

behandlar endast åtgärder i själva lägenheten och sträcker sig inte till 

någon annan bostadsrättshavares lägenhet (jmf 9 kap. 16 § p. 2 där 

förändring eller intrång i bostadsrätt kräver samtycke eller stämmobeslut 

i kombination med beslut från hyresnämnden). Det är en inskränkning i 

bostadsrättshavarens äganderätt som medför en del praktiska problem, 

främst när det gäller gränsdragning mellan vilka åtgärder som kräver 

tillstånd och när tillstånd bör lämnas. Det krävs inte tillstånd för att måla 

om, tapetsera om eller lägga golv medan ingrepp i bärande väggar kräver 

tillstånd, vilket är ganska intuitivt och framgår av den mer preciserade 

lagtexten vi har idag (jmf tidigare lydelse som endast utgjordes av ett 

krav på tillstånd vid väsentlig förändring). Delar av tolknings- och 

gränsdragningsproblemen finns kvar eftersom man har valt att ha kvar 

väsentlig förändring som en mer generell och öppen tillståndskrävande 

omständighet i punkt 3.
10

 I förarbetena talar lagstiftaren om förflyttning 

av väggar utan bärande karaktär som en åtgärd som typiskt sett inte 

kräver tillstånd.
11

 Den typen av åtgärd kan utgöra en väldigt stor praktiskt 

förändring av lägenheten och kan därigenom lätt uppfattas som en åtgärd 

som borde kräva tillstånd. Vid osäkerhet är det naturligt för 

bostadsrättshavaren att vända sig till styrelsen för rådgivning, men det 

finns inga garantier för att styrelsen besitter de kunskaper som krävs. 

Denna typ av osäkerhet kan också leda till interna tvister där den enskilda 

bostadsrättshavaren hamnar i ett underläge, inte minst på grund av den i 

många fall befogade rädslan för en dålig relation till föreningen. 

 

I 7 kap. 7 § 2st föreskrivs att styrelsen inte får vägra att medge tillstånd 

om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, 

vilket tillkom i samband med utvidgningen av paragrafen. Förarbetena 

                                                        
10

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 7 kap. 7 §. 
11

 Se Prop. 2002/03:12 s. 63. 
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tar endast upp ett konkret exempel på sådan påtaglig skada och det är när 

åtgärder förändrar lägenhetens karaktärsdrag. Exempelvis förändringar 

av planlösning som kan göra att bostadsrätten blir svårare att avyttra och 

rimligen kan antas medföra värdeminskning.
12

 Det ger ingen vidare 

klarhet eftersom det fortfarande blir en tolkningsfråga i vilken 

utsträckning bostadsrätten påverkas och det är även svårt att veta hur 

mycket föreningen i praktiken faktiskt lider skada även vid en 

värdeminskning. Det blir inte enklare av att även föreningens stadgar kan 

påverka denna bedömning. Det kan vara föreskrivet att exempelvis viss 

inredning ska finnas i varje lägenhet så som hjälpmedel i gruppboenden. 

Dessa stadgar är begränsade i den mån att de inte får förbjuda åtgärder 

som inte faller in under begreppet väsentligt. 

 

Det går att ifrågasätta om reglerna är tillräckligt tydliga och 

ändamålsenliga. Det är en av de större inskränkningarna i äganderätten 

främst på principiell nivå eftersom bostadsrättshavaren inte fullt kan 

förfoga över sin lägenhet. Det får ställas i relation till det kooperativa 

syftet hos en bostadsrättsförening, där någon form av praktiskt kontroll 

över hur lägenheten brukas och förändras är viktigt. Enligt min mening 

åtnjuter en bostadsrättshavare relativt stor frihet. Det kan dock diskuteras 

om inte den ganska omfattande problematiken med oklarheter och 

osäkerhet hos både bostadsrättshavaren och föreningen skulle kunna 

lösas genom en utvidgning av bostadsrättshavarens rätt att utföra 

åtgärder. Det är troligt att det skulle vara praktiskt möjligt att i större 

utsträckning ha en väldefinierad och mer uttömmande reglering. 

 

2.3.3 Val av styrelseledamöter (9:12) 

Valet av styrelseledamöter är något som naturligt faller på stämman. Det 

framgår av 9 kap. 12 § bostadsrättslagen som hänvisar till 6 kap. i 

föreningslagen gällande en förenings ledning vilket gäller för 

bostadsrättsföreningar men med vissa begränsningar som återfinns i 

bostadsrättslagen. I 6 kap. 1 § föreningslagen föreskrivs att minst tre 

                                                        
12

 Se Prop. 2002/03:12 s. 115-116. 
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ledamöter ska utses på föreningsstämman, om inte stadgarna föreskriver 

att de ska utses på annat vis. När det gäller bostadsrättsföreningar finns 

dock en begränsning vilken gör gällande att minst en ledamot måste 

väljas på föreningsstämman, vilket även utökas till minst två ledamöter 

för de fallen att styrelsen ska ha fyra eller fler ledamöter. Regeln finns för 

att försäkra att de som bildar en förening alltid har visst bestämmande 

inflytande även under produktionskedet av en nybyggnation.
13

 Då 

styrelsen har omfattande ansvar och beslutsförhet så är valet av 

styrelseledamöter en av de stora möjligheterna för en enskild medlem att 

påverka föreningen genom att lägga sin röst under stämman. Det finns 

vissa problem med ansvarsfördelning framförallt i mindre föreningar. I 

en mindre bostadsrättsförening med endast fem medlemmar kommer 

minst tre att vara styrelseledamöter. Tre av fem kommer vid stämman 

utgöra en majoritet och skulle därför kunna välja sig själva till styrelsen 

och därigenom ha full kontroll över alla beslut undantaget de beslut som 

kräver en majoritet om två tredjedelar. I små föreningar kan det därför 

vara rimligt att samtliga är med i styrelsen vilket också förekommer. Det 

kan dock också föra med sig problem. I en bostadsrättsförening med tre 

medlemmar där då alla är med i styrelsen kan i princip två ledamöter 

konsekvent rösta emot den tredje, något som ger ett olyckligt resultat 

särskilt när det föreligger personliga konflikter mellan medlemmarna.  

Det skapas en viss osäkerhet som inte går att komma ifrån vid ett sådant 

samarbete. Likande problem kommer dock föreligga även för 

flerbostadshus som innefattar ägarlägenheter, eftersom det i praktiken 

krävs ett samarbete i form av samfälligheter och oftast 

samfällighetsföreningar. 

 

2.3.4 Ändring av insats, stadgar och inbördes förhållanden 

I fråga om ekonomiska inbördes förhållanden är ansvaret uppdelat 

mellanstyrelsen och stämman. Det är i enlighet med 9 kap. 13 § 

styrelsens uppgift att från början fastställa insatsernas och avgifternas 

storlek. Styrelsen har i fråga om årsavgift, överlåtelseavgift och 

                                                        
13

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 9 kap. 12 §. 
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pantsättningsavgift inte en full beslutsfrihet utan måste följa 

beräkningsgrunderna i stadgarna om sådana finns.
14

 Beslut gällande 

förändring av insatserna ska dock alltid fattas av stämman, då det kan 

utgör ett väsentligt ingrepp i andelsrätten mellan bostadsrättshavarna och 

kan leda till en inbördes rubbning mellan insatserna. Det är specificerat i 

9 kap. 16 § p.1 att ett beslut gällande ändring av avgift som medför 

rubbning av de inbördes förhållandet mellan insatserna som huvudregel 

kräver samtycke från alla bostadsrättshavare som påverkas av beslutet. 

Dock kan beslutet ändå vara giltigt om en majoritet om två tredjedelar 

har röstat för beslutet och hyresnämnden godkänner beslutet. Tanken är 

att regeln ska fungera som en spärr mot övergrepp från en majoritet som 

annars lättare skulle kunna tvinga bort en bostadsrättshavare om denna 

inte betalar ett tilläggsbelopp, vilket av lagstiftaren ansågs utgöra ett för 

stort ingrepp i den bestående nyttjanderätten.
15

 Det skyddet bör täcka upp 

de flesta fall av obefogade ändringar av avgiften, men det utgör 

fortfarande en viss inskränkning av äganderätten utan direkt motsvarighet 

vid exempelvis ägarlägenhet som ägandeform, med viss reservation för 

vissa samfällighetssamarbeten vilket dock i regel bör utgöra mindre 

betungande ekonomiska förpliktelser. Bestämmelsen medför även vissa 

tolknings- och tydlighetsproblem eftersom det inte finns några 

uttryckliga kriterier för hyresnämndens bedömning. Det har i praxis visat 

sig att ett restriktivt förhållningssätt har tillämpats vid hyresnämndens 

bedömning i dessa frågor och det i princip endast är felberäkningar eller 

rena missbedömningar som har föranlett ett godkänt beslut för ändring av 

insats.
16

 Det medför problem med att avgöra hur väsentlig 

missbedömning som krävs för en ändring av insats, men det har i praxis 

även visat på en restriktiv inställning i denna bedömning och det bör röra 

sig om en relativt väsentlig missbedömning med väl preciserade belopp 

och beräkningsmodeller.
17

 Enligt min mening bör det utifrån det ovan 

nämnda endast finnas en väldigt liten risk för oskäliga ändringar av 

insatser mot bostadsrättshavarens vilja. De nu gällande reglerna bör vara 

                                                        
14

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 9 kap. 13 §. 
15

 Se prop. 1971:12 s. 255. 
16

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 9 kap. 16 § p.1. 
17

 Se RBD 1994:18, ÖH 687-10 och ÖH 7436-07. 
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motiverade med hänsyn till de problem som kan tänkas uppstå vid grova 

missbedömningar vilket inte bara kan påverka föreningen utan även 

motverka/inskränka de andra bostadsrättshavarnas äganderätt.  Det finns 

dock utrymme för att ge specifika kriterier och riktlinjer gällande 

förfarande i hyresnämnden vilket skulle vara mycket tydligare och lättare 

att förstå än den allmänna skälighetsbedömningen som sker idag.  Sådan 

lösning diskuterades i 1986 års bostadsrättsbetänkande såväl som i den 

dåvarande bostadsdomstolens remissyttrande, men någon lagändring i 

detta avseende har inte skett.
18

 

 

2.3.5 Väsentliga mark- och byggnadsåtgärder (9:15) 

I frågor om mark- och byggnadsåtgärder är beslutsfördelningen mellan 

styrelsen och stämman inte alltid tydlig. Styrelsen är det organ som 

normalt sköter den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter, 

vilket innefattar underhåll och reparationer av föreningens hus och mark. 

I fråga gällande om- och tillbyggnad av föreningens hus eller 

markåtgärder är kompetensen uppdelat mellan styrelsen och stämman. 

Huvudregeln är att väsentliga förändringar av förenings hus eller mark 

ska fattas på stämman enligt 9 kap. 15 § bostadrättslagen. Det finns visst 

utrymme för att föreskriva en mer specifik uppdelning i föreningens 

stadgar, vilket är vanligt åtminstone i de större kooperativa 

bostadsrättsorganisationerna.
19

 Riktar sig beslutet mot enskild 

bostadsrättshavares lägenhet och denna motsätter sig beslutet krävs dock 

alltid att beslutet tas på stämman. Vid en bedömning huruvida åtgärden 

utgör en väsentlig förändring bör det främst tas hänsyn till ingreppets art 

och inte om åtgärden utgör en väsentlig kostnad eller inte.
20

 Det har dock 

i doktrin diskuterats om inte särskilt kostsamma åtgärder ändå av den 

anledningen kräver ett stämmobeslut till följd av den allmänna 

aktsamhetsplikten som styrelsen innehar.
21

 Enligt min mening bör det, 

åtminstone i undantagsfall, kunna uppstå en situation där de ekonomiska 

                                                        
18 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 9 kap. 16 § p.2. 
19

 Se exempelvis HSB, Normalstadgar för bostadsrättsförening, 

”http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.5634.1236710572!/hsb-normalstadgar-2003.pdf”,  

2003, Lydelse 2013-03-14. 
20

 Se prop. 1990/91:92 s. 218. 
21

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 9 kap. 15 §. 
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faktorerna är så väsentliga att en sådan slutsats är befogad. Det får med 

hänsyn till det ovannämnda anses finnas vissa brister i bestämmelsens 

utformning och ett förtydligande i detta avseende bör vara motiverat. 

 

I jämförelse med ägarlägenheter så finns ingen motsvarande rätt för 

någon annan än ägarlägenhetsägaren att utföra liknande åtgärder på 

dennes enskilda lägenhet. Äganderätten ter sig starkare i detta avseende 

för ägarlägenheter eftersom det inte finns samma begränsning och 

osäkerheten på grund av gränsdragningsproblemen naturligt försvinner. 

Det finns dock liknande situationer som uppstår vid förvaltningen av 

gemensamhetsutrymmen i en samfällighetsförening vilket regleras i Lag 

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (hädanefter 

samfällighetslagen).  Det utgör inget ingrepp i den faktiska lägenheten, 

men eftersom gemensamhetsanläggningarna ofta är starkt kopplade till 

ägarlägenheten ligger det nära en viss inskränkning även av äganderätten 

hos en ägandelägenhetsägare.  Det bör beaktas att bostadsrättslagens 

regler för förvaltning är mer omfattande och tydliga, vilket gör att det 

inte lika tydligt framgår hur förfarandet ska ske i en 

samfällighetsförening och även att det finns större frihet för föreningen 

att anta egna regelverk genom stadgarna. I detta avseende råder alltså en 

betydligt mindre inskränkning i äganderätten men det finns istället en 

större osäkerhet kring regelverk och förvaltning. 

 

3 Likhetsprincipen 

 

3.1 Lag om Ekonomiska Föreningar 

Bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och följer i 

enlighet med 1 kap. 1 § föreningslagen vilken ska tillämpas i stor 

utsträckning. Vissa begränsningar i tillämpningen finns i 9-10 kap., där 

främst regler om ledningen i 9 kap. 12 § är av intresse då det föreskrivs 

att en bostadsrättsförening inte har någon verkställande direktör och att 

minst ett visst antal av styrelsens ledamöter ska väljas på 
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föreningsstämman. Det finns även en del specifika regler kring vissa 

typer av beslut och förändring av stadgar som skiljer föreningarna åt. 

 

Likhetsprincipen är en allmän associationsrättslig princip som reglerar de 

inbördes medlemmarnas rättigheter och begränsar föreningens 

beslutförhet. Föreningen har nämligen en skyldighet att behandla alla 

medlemmar lika och det föreligger en lojalitetsplikt gentemot 

föreningsminoriteter.
22

 Det framgår av den s.k. generalklausulen i 6 kap. 

13 § föreningslagen att föreningen inte får fatta beslut som är ägnade att 

ge otillbörlig fördel åt en medlem eller annan till nackdel för föreningen 

eller annan medlem. Motsvarande bestämmelse gällande 

föreningsstämman återfinns i 7 kap. 16 § och båda är givetvis tillämpliga 

i en bostadsrättsförening. Vid överträdelse kan styrelseledamot bli 

skadeståndsskyldig enligt 10 kap. 1 § bostadsrättslagen och 13 kap. 1 § 

föreningslagen.  

 

Det har i såväl doktrin som praxis framhållits att det utöver 

generalklausulen finns en mer strikt likhetsprincip som är oskriven.
23

 De 

kompletterar varandra men har delvis olika innebörd, vilket gör att man 

ibland talar om de båda separat där den skrivna benämns som 

generalklausulen och den oskrivna som likhetsprincipen, trots att båda 

egentligen ger uttryck för likhetsprincipen. Det finns några viktiga 

skillnader vid bedömningen, men det går att åberopa både 

generalklausulen och likhetsprincipen samtidigt. Vid en bedömning 

enligt likhetsprincipen finns inte samma krav som enligt 

generalklausulen gällande fördel för medlem eller annan i samband med 

den olika behandlingen. Vid en uteslutning av medlem kan det vara svårt 

att visa någon direkt fördel till annan part och generalklausulen blir inte 

tillämplig, men likhetsprincipen kan fortfarande vara tillämplig.
24

 När det 

gäller bevisbörda finns även här skillnader. Käranden som åberopar 

generalklausulen måste först visa att det föreligger en fördel och sedan 

                                                        
22

 Se Mallmén, (Zeteo 30 april 2002), kommentaren till 6 kap. 13 §. 
23

 Se Mallmén, (Zeteo 30 april 2002), kommentaren till 7 kap. 16 § och RH 2010_71. 
24

 Se NJA 1977 s. 393. 
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visa att fördelen är otillbörlig. Åberopas likhetsprincipen har det ansetts 

att käranden bara behöva visa att en medlem har blivit behandlad olika, 

för att vända bevisbördan till föreningen som i sin tur måste visa att 

förfarandet var sakligt motiverat.
25

 I stadgarna finns visst utrymme för att 

göra avsteg från likhetsprincipen och generalklausulen genom att 

föreskriva att vissa regler endast gäller för vissa medlemmar, vilket kan 

vara gynnande och missgynnande för viss medlem. Likhetsprincipen kan 

dock hindra vissa förändringar av stadgarna genom klander av beslutet, 

om inte alla de missgynnade medlemmarna har godkänt förändringen.
26

 

Det gäller även när krav på kvalificerad majoritet fordras och har 

uppfyllts för stadgeändringen.  

 

Likhetsprincipen och generalklausulen ger ett till synes långtgående 

skydd för den enskilda medlemmen och speglar det demokratiska och 

rättvisa idealet som präglar den svenska föreningsrätten. Jag har dock 

funnit att innebörden är svåröverskådlig och att det inte alltid är helt klart 

när likhetsprincipen och generalklausulen faktiskt blir tillämpliga i en 

bostadsrättsförening. Det går att diskutera problem med tydlighet främst 

gällande generalklausulens räckvidd och huruvida skyddet i sig är 

tillräckligt omfattande i förhållande till de onekligen centrala och viktiga 

ändamålen. Dessa problem påverkar starkt den enskilda 

bostadsrättshavarens rättigheter och ställning inom föreningen, vilket 

således står i direkt relation till dennes rättsäkerhet och äganderätt. Svar 

går till viss del att återfinna i praxis, då likhetsprincipen och 

generalklausul har diskuterats mycket inte bara gällande 

bostadsrättsföreningar utan även andra associationsrättsliga tvister.  

 

3.2 Praxis 

 

3.2.1 Uteslutning p.g.a. ej betald årsavgift 

NJA 1977 s. 393 är ett av de tidigaste fallen där likhetsprincipen 

tillämpas vid en tvist gällande bostadsrättsförening. Medlem i 

                                                        
25

 Se Johansson, s. 135. 
26

 Se Rodhe & Skog, s. 183. 
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bostadsrättsföreningen hade blivit utesluten ur föreningen i enlighet med 

föreningens stadgar efter att ha vägrat betala årsavgift. Skälet till att 

medlemmen vägrat betala avgiften var att denna inte ansåg sig vara 

betalningsskyldig. Det berodde på tolkningen av stadgarna i den 

regionala HSB-föreningen i samband med den aktuella 

bostadsrättsföreningen, varvid det även förelåg tvist om denna 

betalningsskyldighet.  Det ansågs inte att det åberopade skälet för 

uteslutande i enlighet med stadgarna i sig var felaktigt, även om det 

gällde en mindre summa (20 kr) eftersom det inte finns något 

väsentlighetskrav. Däremot hade sex stycken andra medlemmar vägrat 

att betala medlemsavgift av samma anledning, men det var endast en 

medlem som skulle bli utesluten. Käranden åberopade då 

likhetsprincipen som grund för klander av beslutet. 

 

Det framgår tydligt av kärandens yrkande och domstolens utredning att 

det fanns andra skäl till uteslutandet som hänför sig till medlemmen 

personligen. Medlemmen hade nämligen tidigare varit kritisk till HSB-

föreningen i flera anseenden och agerat mot dess fullmaktsmajoritet 

bland annat genom inlagor i lokala dagstidningar. Det ter sig tämligen 

uppenbart att HSB-föreningen såg medlemmen som ett problem och 

hinder för deras verksamhet och tog chansen för att bli av med henne.  

 

Högsta Domstolen gick, tvärt emot tingsrätten och hovrätten, på 

kärandens linje och menade att det inte fanns något giltigt skäl för 

föreningen att behandla henne annorlunda än de andra medlemmarna 

som gjort sig skyldiga till samma stadgebrott. Beslutet stred mot 

likhetsprincipen och upphävdes. Käranden hade visat att det fanns en 

direkt olikabehandling och svaranden kunde inte visa att den var sakligt 

motiverad. 

 

Det är kravet på sakliga motiv som ofta ställer till problem, eftersom det 

inte går att ställa upp några generalla regler utan motiven får prövas i 

varje enskilt fall. Därför bör avsteg från likhetsprincipen endast ske när 

majoritetens berättigade intresse är betydligt större än minoritetens och 
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tveksamma fall bör avgöras till minoritetens fördel.
27

 Det är dock oklart i 

vilken utsträckning så sker i praktiken, då fall i praxis där 

likhetsprincipen har varit avgörande till minoritetens fördel är få. I detta 

fall rör det sig enligt min mening om ett direkt illojalt beteende gentemot 

en enskild medlem och ett ganska uppenbart, något som inte bör vara 

normalfallet. 

 

3.2.2 Lika nytta men olika kostnad 

Likhetsprincipen prövades i NJA 1989 s. 751. Målet handlade om 

installation av kabel-TV med tillhörande ombyggnationer. Stämman 

beslutade att installation skulle ske och att beräkning av 

kostnadsfördelningen för installation och fortlöpande kostnader som 

påverkar årsavgiften skulle ske enligt stadgarna. Det innebär att 

kostnaderna fördelas utifrån lägenheternas storlek. Medlemmen invände 

att fördelningen strider mot generalklausulen. Kabel-TV kostar lika 

mycket oavsett storlek på lägenheten och nyttan bostadsrättshavaren får 

är också den samma oavsett storleken.  

 

Skillnaderna i kostnad kunde uppgå till 4350 kr i anslutningsavgift och 

303 kr i årlig avgift för de största lägenheterna respektive 788 kr i 

anslutningsavgift och 55 kr i årlig avgift för de minsta lägenheterna. 

Käranden menade att det utgör en otillbörlig nackdel för medlemmar 

med stora lägenheter och därför står i strid med generalklausulen. 

 

Beslutet ansågs inte strida mot likhetsprincipen. Jämförelse sker med 

kostnader för andra nyttigheter vars fördelning inte heller helt motsvarar 

nyttjandet. Dels rena förbrukningskostnader men även 

gemensamhetsanläggningar som bastu eller tvättstuga tas som exempel. 

Trots att så sker i dessa fall så fastställer domstolen att likhetsprincipen i 

första hand avser rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av 

gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar. Inte heller 
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  Se Johansson, s. 125. 
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ansågs beslutet strida mot generalklausulen, då det inte kan anses vara 

ägnat att ge fördel till viss medlem till nackdel för annan medlem. 

 

Jämförelsen med andra kostnader är högst relevanta då det lätt uppstår 

likartade situationer som måste anses rimliga förutsatt att 

beräkningsregeln i stadgarna i sig inte strider mot likhetsprincipen. 

Utmärkande är att det i fallet med kabel-TV är tydligt att faktiska 

kostnaden och potentiella nyttan är precis lika för varje lägenhet. 

Visserligen varierar nyttjandet av kabel-TV bland medlemmarna likt 

exempelvis en bastu, men sett från medlemmens perspektiv kan man 

tänka sig att kabel-TV karakteriseras mer som en förändring av den 

enskilda lägenheten än som en gemensam investering.  När en medlem 

får betala mer för sin kabel-TV även om den faktiska kostnaden är den- 

samma, kan det uppfattas som mer orättvist än när man ser installationen 

för vad den egentligen är; en kollektivt investerad nyttighet som 

kostnadsförs likt andra kostnader enligt fördelningsreglerna i stadgarna. 

 

3.2.3 Tillstånd för tillbyggnation 

I balkongfallet (NJA 2009 s. 550) hade en bostadsrättsförening beviljats 

tillstånd att bygga balkonger till två medlemmar, när en tredje medlem 

förvärvar en bostadsrätt i föreningen och denna även söker tillstånd att 

bygga en balkong med likadan utformning. Föreningen hade redan 

godkänt medlemmens begäran att söka bygglov för balkongen, vilket 

även resulterade i att medlemmen erhöll bygglov från kommunen. 

Handläggande arkitekt hos kommunen menade att förslaget skulle avslås 

på grund av balkongens påverkan på fasadens utformning, men det 

frångicks. Föreningen avslog ansökan efter samråd med arkitekten som 

ritade byggnaden, med stöd i dess negativa estetiska och arkitektoniska 

påverkan av fastigheten. Medlemmen klandrade beslutet och menade att 

det stred mot likhetsprincipen. Ansökningarna om tillstånd var tillräckligt 

lika för att nekandet av den aktuella medlemmens ansökan skulle utgöra 

en olikabehandling. Frågan var då om beslutet var sakligt motiverat. 
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Först bör konstateras att tillbyggnaderna skiljer sig till viss del, då den 

aktuella fastigheten var belägen på högsta våningsplan till skillnad från 

de andra. Detta skulle innebära att tillbyggnaden skulle bryta den fris 

som fanns på fasaden. De inblandade arkitekterna var negativa till 

förslaget, men visade samma inställning till de andra två balkongerna och 

menade att även de förvanskade fasadens yttre estetik. Avgörande för 

bedömning är då om påverkan på fasaden hos den aktuella balkongen är 

påtaglig i så mycket större utsträckning än de tidigare att avslagsbeslutet 

kan anses vara sakligt motiverat. Tingsrätten ansåg att den ytterligare 

förvanskningen av fasaden inte var av den omfattningen att det skulle 

vara sakligt motiverat och upphävde beslutet i enlighet med 

likhetsprincipen. 

 

Hovrätten gjorde en annan bedömning i sin dom som fastställdes av 

Högsta domstolen, delvis grundat på ytterligare yttranden från 

arkitekterna som i det skedet var överrens om att den aktuella balkongen 

påverkade fasaden i större omfattning än de tidigare balkongerna.  

Det är inte en lätt bedömning och arkitekten som ritade huset sade 

följande under förhör “En ungefärlig bedömning skulle kunna ge minus 

två poäng för de två första balkongerna medan den tredje skulle ge minus 

tre, eventuellt fyra, poäng.“
28

 Enligt min mening ett ganska talande citat 

när det kommer till att förstå bedömningen i detta fall, inte minst för den 

som inte är insatt. Dock måste domen ses som ett steg i den riktning 

domstolen talar om, nämligen att föreningen har stor handlingsfrihet när 

det gäller hantering av fastigheten. Domstolen talade också om 

skillnaden mellan generalklausulen och likhetsprincipen och menar att 

gränserna är aningen oklara men att de i huvudsak täcker samma sak. Det 

visar på en inskränkning av likhetsprincipen eller i vilket fall ett 

förtydligande av principens ganska smala omfattning i dagsläget. 

Domstolen fastställde att om föreningen kan visa att det fanns objektiva 

skäl av någon tyngd för att behandla den aktuella ansökan annorlunda så 

ansågs beslutet vara sakligt motiverat.  

                                                        
28 NJA 2009 s. 550 under hovrättens domskäl. 
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Utöver det rent estetiska uttalade sig arkitekterna även om en negativ 

påverkan på byggnadens arkitektoniska balans, vilket i kombination med 

de kommunala riktlinjerna som talar för beslutet även påverkar 

bedömningen. Relevant för bedömningen i detta fall verkar också vara 

brist på illojalitet eller direkt otillbörlighet (jmf NJA 1989 s. 751 ). 

Domstolens prövning hade inte funnit tecken på personliga faktorer så 

som oenighet, osämja eller tidigare tvister mellan föreningen och 

medlemmen som skulle kunna vara ett tecken på sådan illojalitet (jmf 

1977 s. 393). Enligt min mening väger denna omständighet möjligen 

tyngre än domskälen framhåller den, då brist på lojalitet är ett 

återkommande argument för att saklig motivering föreligger. I 1977 s. 

393 där just denna illojala avsikt var direkt och förhållandevis tydlig 

ansågs det utgöra en betydelsefull omständighet, även om 

likhetsprincipen tillämpas mer strikt i fall gällande medlems 

uteslutning.
29

 

 

3.2.4 Grund för bestämmande av insats och årsavgift 

I hovrätten över Skåne och Blekinges dom RH 2010:71 hade en nybildad 

bostadsrättsförening förvärvat en fastighet för ombildning till 

bostadsrätter och styrelsen fattade beslut om hur fördelningen av 

insatserna skulle ske. Fördelningsmetoden påverkade även indirekt 

årsavgiften, eftersom denna enligt stadgarna bestäms utifrån insatserna. 

Den fördelningsmetod som styrelsen antog utgick ifrån de hyror som 

gällde för lägenheterna vid tidpunkten för överlåtelse av fastigheten till 

föreningen. Det resulterade i att vissa medlemmar med mindre lägenheter 

fick högre insatser i förhållande till ytan och årsavgifter jämfört med 

stora lägenheter. Kvadratmeterpriset utslaget på insatserna motsvarade 14 

000 kr respektive 9 700 kr. Medlemmarna menade att styrelsebeslutet 

stred mot likhetsprincipen. 

 

Tingsrätten menade att fördelningsgrunderna skiljer sig markant ifrån 

mer vedertagna metoder och tog upp relativt bruksvärde som den 

                                                        
29 Se Victorin & Flodin, s. 90. 
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vanligaste grunden. I det fallet kommer faktorer som planlösning, storlek, 

läge i huset samt jämförelse med andra lägenheter i samma hus istället 

för den mer allmänna bruksvärdesprincipen som används vid 

hyressättning.
30

 Det skiljer sig även mycket när bedömningen endast görs 

utifrån lägenheternas yta, vilket är en annan vedertagen metod. Det 

framgår även att två medlemmar var med i föreningens styrelse om totalt 

fem ledamöter, där de andra ledamöternas lägenheter var större och 

åtnjuter fördel av den valda fördelningsmetoden. Tingsrätten menade att 

de hamnade i ett underläge och medlemmarna själva menade att de kände 

sig tvingade att till slut acceptera beslutet för att ombildningen 

överhuvudtaget skulle ske. Detta nekade föreningen till. Tingsrätten tog 

visserligen upp de omständigheterna när de i domskälen hanterar den vid 

sidan yrkade oskäligheten vid avtalets ingående, men förmodligen har 

dessa omständigheter påverkat även bedömningen gällande 

likhetsprincipen då lojalitetsfrågan har relevans. Tingsrätten dömde till 

medlemmarnas fördel och det ansågs inte visat av föreningen att 

olikabehandlingen genom beslutet var sakligt motiverat. 

 

Hovrätten förklarade i sina domskäl att det saknas regler gällande vilken 

grund som ska användas för bedömning av insats, men att den måste vara 

inom ramen för likhetsprincipen. Trots att det relativa bruksvärdet är den 

normala utgångspunkten finns det inget som hindrar helt andra metoder 

från att vara inom denna ram. Styrelser anses i doktrin ha ett ganska stort 

spelrum när det gäller att bestämma insatser och det är när den valda 

metoden uppenbart missgynnar vissa medlemmar eller ter sig helt 

godtycklig som den strider mot likhetsprincipen. Hovrätten skrev 

“Därmed är inte sagt att alla alternativ som håller sig inom 

likhetsprincipens ram bidrar till att skapa ett - med iakttagande av alla 

tänkbara parametrar - lika ’rättvist’ eller i övrigt tillfredsställande 

resultat”. Domstolen ansåg att beslutet inte stred mot likhetsprincipen. 

 

                                                        
30

 Se även prop. 1990/91:92 s. 122. 
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I detta fall har domstolen ställt upp ett så kallat uppenbarhetsrekvisit vid 

sin prövning. Detta grundar sig på tidigare avgöranden såväl som doktrin 

gällande oskäliga villkor vid upplåtande av lägenhet i enlighet med 4 

kap. 6 § bostadsrättslagen.
31

 Likhetsprincipen kommer utgöra ramen för 

en sådan skälighetsprövning.
32

Det är oklart i vilken utsträckning detta 

påverkar bedömningen utifrån likhetsprincipen i fall som inte gäller 4 

kap. 6 §, men det är tydligt att uppenbarhetsrekvisit minskar möjligheten 

att åberopa likhetsprincipen med framgång i dessa fall. 

 

3.2.5 Höga kostnader utan nytta för vissa medlemmar  

I det s.k. Bullerplanksfallet (T 2271-10) hade en bostadsrättsförening 

ansökt hos kommunen att få bidrag till att uppföra ett bullerplank, vilket 

kommunen nekade då de aktuella ljudnivåerna låg inom gränsvärdet. 

Bostadsrättsföreningen äger två fastigheter med totalt 35 radhus och 

investeringskostnaderna för bullerplanket uppskattades till 1 156 000.  

Föreningens styrelse lade under en extra föreningsstämma fram förslaget 

att ändå uppföra bullerplanket och förslaget röstades igenom med en 

majoritet om 25 röster mot 8. Beslutet innebar att varje medlem belastas 

med en kostnad mellan 30 000 kr och 40 000 kr. 

 

Käranden åberopade likhetsprincipen och menade att en olikbehandling 

har skett och att föreningen måste visa att den var sakligt motiverad. Det 

var ostridigt i målet att medlemmarna kommer ha varierad nytta utav 

bullerplanket beroende på den varierade placeringen av radhusen 

gentemot den gata som ljudet och bullret härstammade från. En minoritet 

av bostradsrättshavarna skulle i praktiken inte ha nytta av bullerplanket. 

Ytterligare argument som lades fram var att de olika ljudnivåerna hade 

påverkat marknadsvärdet hos de olika radhusen och att de därför redan 

betalt för att få en lägre ljudnivå.  

 

Tingsrätten förde en längre diskussion under domskälen än i den dom 

som både hovrätten och Högsta Domstolen fastställer.  Domstolen 

                                                        
31

 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentaren till 4 kap. 6 §. 
32

 Se prop. 1990/91:92 s. 178. 



26 
 

förklarade att beslutet att uppföra bullerplank inte i sig betyder att någon 

medlem direkt har behandlats olika, eftersom beslutet inte riktade sig till 

enbart vissa medlemmar. Det var inte heller någon fråga om att 

medlemmarna får olika stora kostnader. Det som skiljde sig för 

medlemmarna är att de hade olika stor nytta av bullerplanket, vilket ses 

som endast en indirekt olikbehandling. Likhetsprincipens syfte är dock 

inte att alla medlemmar alltid ska få exakt samma nytta och värde, vilket 

såklart är praktiskt omöjligt. Sådan olikabehandling måste vara tillåten så 

länge det rör sig om en åtgärd som är nödvändig eller rimlig för 

fastigheten. Tingsrätten jämförde sedan med hissfallet (RH 1990:118) 

och menade att ett bullerplank som ger olika mycket nytta beroende på 

vilket radhus den enskilda medlemmen nyttjar, inte skiljer sig från 

installation av hiss som varierar i nytta beroende på var medlemmen bor 

och där den som bor på bottenplan eller i parhuset bredvid höghuset inte 

har någon nytta alls. Beslutet ansågs alltså inte strida mot 

likhetsprincipen. I vissa delar av de områden som föreningens hus var 

belägna hade ljudnivåer som ligger nära gränsen som berättigar till 

kommunalt bidrag uppmätts och varit högre än de gränser som finns för 

nybyggnation, därför ansågs beslutet även vara sakligt motiverat. 

 

Domen fastställer alltså att ett beslut som utgör en rimlig åtgärd inom 

ramen för föreningens syfte, d.v.s. äga och förvalta bostadsfastigheter 

som upplåts med bostadsrätt, inte bör strida mot likhetsprincipen. Vissa 

restriktioner bör iakttas vid tolkning av domen då Högsta Domstolen och 

hovrätten endast har fastställt tingsrättens dom och inte utvecklat 

resonemanget genom egna domskäl. Det är dock tydligt att det rör sig om 

en utvidgning av bostadsföreningars möjlighet att utveckla sina 

fastigheter utan vidare hänsyn till enskilda minoritetsmedlemmars 

intressen. Den enskilda bostadsrättshavarens ställningar minskar och 

begränsningen i äganderätten såväl som rättsäkerheten eftersom plötsliga 

kostnader kan uppstå vilket inte nödvändigtvis är förenad med en 

värdeökning. Utmärkande för bullerplanksfallet såväl som hissfallet är att 

beslutet utgör en väsentlig kostnad för varje medlem vilket i författarens 

mening måste påverka rimlighetsbedömningen. Det är oklart vart gränsen 



27 
 

går och om det överhuvudtaget finns en övre gräns i pengar för att 

beslutet ska falla på den höga kostnaden i sig.  

  

3.3 Missvisande och begränsad tillämpning  

Den dolda likhetsprincipen är visserligen inte något alla nödvändigtvis 

känner till, men rätten till lika behandling och ett demokratiskt förfarande 

är nog något de flesta ser som en naturlig del av att vara medlem i en 

förening i Sverige. Läses sedan generalklausulen i föreningslagen 

förstärks den bilden och den enskilda medlemmens rättigheter ter sig 

väldigt starka. Frågan är om inte denna bild är missvisande.  

 

Det går naturligtvis inte att dra en sådan slutsats enbart på den 

begränsade praxis i gällande fall där likhetsprincipen åsidosatts, men det 

går att urskilja en nedåtgående trend gällande likhetsprincipens såväl som 

generalklausulens betydelse. 

 

Det återkommande resonemanget att det är direkt illojala handlanden 

som likhetsprincipen främst syftar till att motverka måste utgöra en stor 

begränsning i dess tillämpningsområde. I NJA 1977 s. 393 fanns tydliga 

illojala intentioner bakom beslutet som var uppenbart olikabehandlande 

vilket påverkade bedömningen som landade i att olikabehandlingen inte 

var sakligt motiverad. I doktrin har dock diskuterats om fallet visar på en 

striktare tolkning av likhetsprincipen eftersom frågan gäller uteslutande 

av medlem, vilket visserligen ter sig rimligt men i sammanhanget talar 

för likhetsprincipens snäva tillämpningsområde.
33

 I kabel-TV-fallet och 

balkongfallet var brist på illojalt handlade en stor del av bedömningen att 

olikabehandlingen ansågs vara sakligt motiverad, i fall som för en 

lekman förmodligen skulle ses som tydliga övertramp eller som bäst ett 

gränsfall. Det finns alltså enligt min mening en viss obalans mellan 

gällande rätt och gängse uppfattning gällande likabehandling i en 

förening, vilket blir ett problem då såväl enskilda medlemmar som 

styrelseledamöter ofta är lekmän. 

                                                        
33

  Se Victorin & Flodin, s. 90. 
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I RH 2010:71 ser vi att likhetsprincipen vid skälighetsbedömning av 

villkor för upplåtelse påverkas av ett uppenbarhetsrekvisit vilket gör att 

den får en svagare ställning i de fallen. Domstolen talar om att beslut som 

är inom ramen för likhetsprincipen inte nödvändigtvis är rättvist eller i 

annat fall tillfredställande. 

 

När det gäller gemensamma investeringar som betalas lika av 

medlemmarna men ger olika mycket nytta ser vi i bullerplanksfallet och 

hissfallet att föreningen har stor frihet att behandla medlemmar olika. Så 

länge beslutet utgör rimliga nyttigheter inom ramen för föreningens syfte 

i stadgarna, äga och förvalta fastigheter, och ej utgör ett direkt illojalt 

förfarande finns inte några konkreta gränser. I de nämnda fallen rör det 

sig om en betydande kostnad för medlemmarna som ej nödvändigtvis 

speglas i någon form av höjt marknadsvärde. Det bör finnas en gräns i 

pengar där beslutets rimlighet faller på den omständigheten, men den 

gränsen förefaller vara högt satt. Här tas även likhetsprincipen upp i 

rättvisehänseende när domstolen förklarar att det inte är likhetsprincipens 

syfte att ge exakt samma nytta och värde.  

 

3.3.1 Tänkbara lösningar 

Det kan konstateras att likhetsprincipen ger ett viktigt men högst 

begränsat skydd. Gränsdragningsproblem existerar då de praktiska 

situationerna är av varierande karaktär och bedömningen måste ske från 

fall till fall, vilket leder till tolkningssvårigheter. Frågan är vilka 

alternativa lösningar som finns? 

 

Det ligger i en bostadsrättsförenings kooperativa natur att den enskilda 

medlemmen får tåla vissa nackdelar till förmån för den kollektiva 

föreningen. Föreningen måste ha en ganska långtgående rätt att sköta 

förvaltningen av fastigheten och exempelvis tillföra eller förändra 

gemensamhetsutrymmen såsom bastu eller tvättstuga på medlemmarnas 

bekostnad i enlighet med stadgarna. Något annat är inte praktiskt möjligt 

och olikabehandling är en del av föreningsverksamhet som måste 
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accepteras. Möjligheten att förändra likhetsprincipen till något mer 

omfattande och strängare är problematisk i praktiken, inte bara för 

rättsväsendet utan för föreningarna. Det blir en avvägning mellan den 

enskildas rätt och möjligheten för föreningen att förvalta fastigheten utan 

att bli handlingsförlamad eller riskera tvist. Enligt min mening finns nog 

visst fog och utrymme för att göra bedömningen om beslut är sakligt 

motiverat hårdare än i dagsläget, men kan visa sig lagtekniskt svårt i 

praktiken. 

 

Förtydligande av generalklausulen för att hamna närmare den korrekta 

innebörden är en annan väg att gå. Gränsen mellan generalklausulen och 

likhetsprincipen har både i doktrin såväl som praxis varit omdiskuterad 

och förefaller tunnare än tidigare. Det är möjligt att en förändring av 

generalklausulen med ett förtydligande i förarbetena leder till att den 

dolda likhetsprincipen fullständigt inkorporeras i klausulen. 

Formuleringen skulle kunna förändras genom att ersätta “otillbörlig” med 

“rent illojal eller i annat fall otillbörlig” för att förtydliga det faktiska 

syftet. Tillskott av ett uppenbarhetsrekvisit i alla situationer är en 

möjlighet att förändra gällande rätt men bör utgöra en rättspolitisk fråga 

av mer radikal karaktär.  Skulle sådan utveckling ske är det dock möjligt 

att generalklausulen blir så urvattnad att det skulle kunna ifrågasättas om 

den inte helt skulle kunna ersättas med en mer specifik och förtydligad 

regel om lojalitetsplikt. 

 

3.4 Äganderätt och jämförelse med ägarlägenheter 

Ur äganderättssynpunkt gällande bostadsrättsföreningar finns flera svåra 

problem, där tveksamt tillbörliga olikabehandlingar står som en klar 

ekonomisk risk för bostadsrättshavaren. Betungande kostnader vars nytta 

inte står i proportion till värdeökningar av bostadsrätten resulterar i en 

ekonomisk förlust. Risken för sådan förlust gör också bostadsrätt som 

ägandeform mindre attraktiv i jämförelse med exempelvis 

ägarlägenheter, vilket också får en ekonomisk konsekvens inte minst om 

ägarlägenheter växer i popularitet. Detta får såklart ställas i relation till 

konsekvenserna av att reglerna om samfällighet i normalfallet blir 
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aktuella för gemensamhetsutrymmen i ett flerbostadshus med 

ägarlägenheter. I dessa fall blir samfällighetslagen tillämplig med 

betydligt mindre reglerad förvaltning än den som återfinns i 

bostadsrättslagen, även i det vanliga fallet då en samfällighetsförening 

bildats. Det tål att diskuteras huruvida likhetsprincipen gäller även för en 

samfällighetsförening och det därför i praktiken föreligger många 

likadana problem även för ägarlägenheter. Det finns ingen motsvarighet 

till generalklausulen i samfällighetslagen och det har inte fastställts i 

domstol att den oskrivna likhetsprincipen gäller även för 

samfällighetsföreningar. Doktrin på området ger inte heller några 

uttryckliga svar på denna fråga.  

 

Det står dock klart att likhetsprincipen är en allmän associationsrättslig 

princip och ska gälla i den mån stadgarna i en förening inte föreskriver 

annat.
34

 I fråga om samfällighetsförenings möjlighet att företräda 

delägare och även omfattning av dess kompetensområde har Högsta 

Domstolen resonerat utifrån allmänna associationsrättsliga principer för 

att komma fram till en lösning.
35

 Jag ser inga skäl till varför en 

bedömning gällande lojalitetplikt och likabehandling skulle skilja sig från 

de allmänna principerna för en samfällighetsförening. Följaktligen bör 

likhetsprincipen vara gällande även för samfällighetsföreningar. I vilken 

mån detta skapar problem för de boende i ägarlägenheter kommer dock 

naturligtvis att vara begränsade i jämförelse med de boende i en 

bostadsrätt, med tanke på den typiska samfällighetsföreningens snäva 

kompetensområde. 

 

4 Andrahandsupplåtelse 

 

4.1 Styrelsens beslut och särskilda skäl (7:11) 

Det är inte möjligt för bostadsrättshavare att fritt upplåta sin 

bostadstadslägenhet i andra hand. Bostadsrättshavaren behöver styrelsens 

                                                        
34

 Se Mallmén, (Zeteo 30 april 2002), kommentaren till 6 kap. 13 §. 

35
 Se NJA 1983 s. 188 och NJA 2008 s. 765. 
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godkännande för upplåtelse i andra hand vilket framgår av 7 kap. 10 § 

bostadsrättslagen. Undantag finns i punkt 1 och 2 för de fall där 

bostadsrätten är avsedd för permanent boende och ägs av kommun eller 

landsting samt i vissa fall där juridiska personer förvärvat bostadsrätten 

vid exekutiv auktion. Normalfallet är att samtycke fordras och en 

eventuell upplåtelse ska genast meddelas styrelsen. Vägrar styrelsen 

samtyckte finns möjlighet för bostadsrättshavaren att ändå få upplåta 

bostadsrätten om hyresnämnden enligt 7 kap. 11 § ger sitt tillstånd efter 

prövning. Hyresnämnden ska ge sådant tillstånd om bostadsrättshavaren 

har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad 

anledning att vägra samtycke. Hyresnämndens beslut i denna fråga kan 

enligt 11 kap. 3 § Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 

inte överklagas. 

 

För att få en fingervisning av vad som kan utgöra beaktansvärda skäl går 

det att jämföra med uppräkningen av beaktansvärda skäl för 

andrahandsupplåtelse av hyresätt som återfinns i 12 kap. 40 § 

Jordabalken. Det kan röra sig om tillfälligt arbete eller studier på annan 

ort, längre utlandsresor, särskilda familjeförhållanden, fängelsestraff och 

hälsoskäl. I SOU 2007:74 s. 35 framgår det att bedömningen vid 

hyresnämnden ska vara mer generös när det gäller andrahandsupplåtelse 

av bostadsrätt än vid motsvarande av hyresrätt. I utredningen tas upp att 

exempelvis upplåtelse i andrahand av bostadsrätt som ägs av förälder till 

vuxet barn bör klara en sådan prövning. Krav på att bostadsrättshavaren 

kan visa att denna har ett behov av att komma tillbaka till lägenheten kan 

sättas lågt.
36

  

 

Skälen hos bostadsrättshavaren vägs sedan mot föreningens eventuella 

befogade anledning att vägra upplåtelsen. Prövningen av befogad 

anledning avser hyresgästens personliga kvalifikationer, men påverkas 

också av villkoren i föreningens stadgar för medlemskap och föreningens 

                                                        
36

 Se prop. 2002/03:12 s. 70 och 119. 
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eventuella intresse av att lägenheten inte hyrs ut i särskilt stor 

utsträckning.
37

 

 

4.1.1 Hyra och beräkningsmodeller 

Vid beräkning av hyra för andrahandsupplåtelse ska hyran vara skälig. I 

dagsläget får hyran inte överstiga skälig hyra för en motsvarande 

hyresrätt, vilket i praktiken betyder att den inte får vara påtagligt högre 

än bruksvärdeshyran för jämförbara lägenheter.
38

 Det faller alltså inte 

inom ramen för skälig hyra att ta hänsyn till bostadsrättshavarens faktiska 

kostnader i den mån de överstiger bruksvärdeshyran. Då det inte är 

ovanligt att de faktiska kostnaderna med tanke på räntor på lån 

väsentligen överstiger bruksvärdeshyran, så utgör denna 

hyressättningsmodell en för många bostadsrättshavare stor inskränkning i 

nyttjanderätten och på ett mer principiellt plan dess äganderätt. Vid 

överhyra har hyresgästen rätt att retroaktivt få tillbaka de belopp som 

överstiger skälig hyra samt ränta i enlighet med 12 kap. 55 e § 

jordabalken. Detta sker efter prövning i hyresnämnden och gäller hyra 

betald upp till ett år före dagen om ansökning. Stora förändringar på detta 

område sker i och med lagförslaget som antagits av riksdagen (se nedan 

4.2.2). 

 

4.1.2 Inskränkning i äganderätt 

Reglerna om upplåtelse i andra hand begränsar bostadsrättshavarens 

nyttjanderätt och i förlängning dess äganderätt i främst två avseenden. 

Bostadsrättshavaren kan inte fritt upplåta sin bostadslägenhet i andra 

hand och kan inte heller fritt bestämma hyran vid sådan upplåtelse. Ur 

äganderätts- och rättsäkerhetsperspektiv måste rättshavarens 

förfoganderätt vara central. Uppenbarligen kommer något som motsvarar 

full äganderätt hos bostadsrättshavaren inte vara möjligt i och med den 

kooperativa naturen hos bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. 

Med det sagt så finner sig bostadsrättshavare ibland i situationer där ett 

rimligt behov av andrahandsupplåtelse existerar och där ett nekande kan 
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 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentaren till 7 kap. 11 §. 
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 Se Victorin & Flodin, s. 233. 
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få stora ekonomiska konsekvenser eller till och med föranleda en 

försäljning. I ett rättssäkerhetsperspektiv finner vi osäkerhet och problem 

för bostadsrättshavare, andrahandshyresgäster, panthavare och i vissa fall 

även för föreningen i sig. Lösningen på dessa problem idag finns i 

bostadsrättshavarens rätt att få beslutet prövat i hyresnämnden med 

förhållandevis generösa chanser att få tillstånd tilldelat, vilket bör hantera 

de allvarligaste situationerna. Det finns dock praktiska problem med en 

sådan lösning. Förfarandet i hyresnämnden kräver både tid och 

engagemang från bostadsrättshavaren.  

 

Utöver det så innebär en inledning av tvist mot föreningen en ganska 

spänd situation och förhållandet mellan bostadsrättshavaren och 

föreningen riskerar att påverkas negativt. Det finns onekligen ett värde i 

en bra och problemfri relation till styrelsen och föreningen. Det 

ovanstående skapar tröghet och incitament att inte upplåta sin 

bostadslägenhet i andra hand. När det gäller hyressättning finns även här 

en osäkerhet och risk då förfarandet är utformat så att eventuell överhyra 

betalas i efterhand i en klumpsumma vilket i vissa fall kan vara 

betungande. Det faller på sin rimlighet att klagomål gällande 

hyressättning sker innan eller under hyresperioden, eftersom något 

besittningsskydd oftast inte föreligger för hyresgästen och denna således 

riskerar att bli uppsagd. Frågan är om denna reglering är ändamålsenlig 

och uppfyller sitt syfte? 

 

4.1.3 Är reglerna ändamålsenliga? 

Bostadsrätten är förenad med en insats och ligger därför nära 

äganderätten, vilket talar för en stor frihet när det gäller upplåtelse i 

andra hand. Det kan dock inte anses ligga i föreningens intresse att någon 

annan än medlemmen bor i lägenheten och det måste därför ske en 

avvägning. De boende måste samverka i en associationsform där 

föreningen är beroende av att åtminstone en del av de boende är 

engagerade. Styrelsearbetet måste kunna fungera i praktiken och speciellt 
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mindre föreningar kan få problem av att flera medlemmar inte bor i sina 

lägenheter.
39

 

 

Tittar man utifrån ett samhällsperspektiv går det att diskutera vilka 

effekter reglerna om andrahandsupplåtelse har, men det går att 

argumentera för att andrahandsupplåtelse i för stor omfattning inte ligger 

i samhällets intresse. Reglerna bör inte utformas så att de stödjer 

bostadsrättsförvärv i spekulationssyfte, där förvärvaren aldrig planerar att 

bosätta sig i lägenheten.
40

  

 

Det måste alltså ske en avvägning mellan bostadsrättshavarens äganderätt 

och det kooperativa syftet hos bostadsrättsföreningen samt det 

samhällsnyttiga intresset. Den bostadspolitiska uppfattningen måste 

anses röra sig mot en större rätt för den enskilda bostadsrättshavaren att 

fritt förvalta sin bostadslägenhet. Enligt min mening finns utrymme för 

en bostadsrättspolitik som i högre grad riktar sig till den enskilda jämfört 

med det kollektiva. Tillskottet av ägarlägenhet som ägandeform och 

regeringens lagförslag talar för en sådan utveckling.  

 

4.2 Lagförslaget och den nya lagstiftningen 

I betänkandet “Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med 

bostadsrätt eller äganderätt” (SOU 2012:25) och vidare i lagrådsremissen 

“Ökad privatuthyrning av bostäder” lade regeringen fram förslag på stora 

förändringar gällande upplåtelse i andra hand. De föreslagna 

förändringarna innebär friare möjlighet att hyra ut bostadsrättslägenheter 

i andra hand och även förändring av hyressättning vid uthyrning av 

privatbostäder som inte är hyresrätter. Förslagen kompletterades med 

betänkande 2012/13:CU3  och riksdagen röstade och fattade beslut den 

19 december 2012. Riksdagen sade delvis ja till förslaget, där en friare 

hyressättning röstades för men en friare andrahandsuthyrning röstades 

emot.  De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2013. 
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 Se Prop. 2002/03:12 s. 69. 
40

 Se Prop. 2002/03:12 s. 70. 
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4.2.1 Fri uthyrning 

Regeringen föreslog att ändra 7 kap. 11 § bostadsrättslagen gällande krav 

på samtycke från styrelsen vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenhet. 

Tillstånd ska lämnas av hyresnämnden även utan att beaktansvärda skäl 

föreligger, så länge föreningen inte kan visa att befogad anledning att 

vägra tillstånd föreligger. Den föreslagna lagen ställer dock upp ett krav 

på att bostadsrättshavaren ska ha disponerat lägenheten för eget bruk i 

minst ett år under de senaste tre åren. Har så inte skett krävs 

beaktansvärda skäl precis som tidigare. 

 

Förslaget ger upphov till stora bostadsmarknads- och bostadspolitiska 

förändringar vars syfte är att stimulera bostadsmarknaden genom att föra 

fram och synliggöra bostäder på orter med stor bostadsbrist.
41

 För att 

förhindra förvärv av bostadsrätt i spekulationssyfte där ingen avsikt att 

bo i den föreligger finns utöver den befintliga rätten att neka medlemskap 

i sådana fall även krav på att bostadsrättshavaren faktiskt har bott i 

lägenheten under en viss tid. Det utgör alltså fortfarande en begränsning i 

äganderätten i jämförelse med direkt ägande, men en mindre omfattande 

sådan. Enligt min mening ligger en sådan lösning fortfarande inom 

ramen för syftet att förhindra spekulationsförvärv. De nackdelar som 

förslaget för med sig hänför sig snarare till den principiella kooperativa 

tanken bakom en förening och de praktiska problem som kan uppstå när 

många boende inte är medlemmar i föreningen. Det finns tveklöst många 

fördelar med en kooperativ upplåtelseform vilket har föranlett att vi har 

valt denna typ av upplåtelseform för flerbostadshus till skillnad från 

andra länder där främst olika former av ägarlägenheter dominerar (jmf 

danska ejerlejligheder). För stora förändringar och uppluckringar av den 

kooperativa delen av bostadsrättsföreningar kan leda till ett slags 

mellanting vars syfte i relation till direkt äganderätt likt ägandelägenheter 

ter sig högst oklart och ofördelaktigt. 

 

                                                        
41

 Se Justitiedepartementets lagrådsremiss Ökad privatuthyrning av bostäder, 2012-06-

14, s. 27. 
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Förfarandet i hyresnämnden kvarstår vilket då fortfarande leder till viss 

tröghet, men eftersom bostadsrättshavaren i princip har presumerat 

tillstånd kommer dessa tvister att minska. Det finns helt enkelt ingen 

anledning för föreningen att neka en upplåtelse som hyresnämnden ändå 

kommer att godkänna. Det är en stor förändring, men inte ett fullständigt 

avsteg från den tidigare modellen. 

 

Det går att ifrågasätta en restriktiv rätt till andrahandsupplåtelse med 

tanke på existensen av den förhållandevis nya upplåtelseformen 

ägarlägenheter. Ägare till ägarlägenheter har full rätt att förfoga över 

lägenheten och fritt upplåta den vilket inkluderar förvärv i 

spekulationssyfte. Det är för tidigt att kunna se några konkreta 

konsekvenser av tillskottet av denna upplåtelseform, inte minst på grund 

av det ganska låga antalet bildade ägarlägenheter.
42

 Skäl till varför 

tillåtelse av en större frihet för ägarlägenheter anses motiverad måste ses 

i relation till begränsningarna för bildande som finns i dagsläget. Det är 

inte möjligt att ombilda befintliga flerbostadshus till ägarlägenhetshus, 

vilket kraftigt begränsar konsekvenserna av sådan frihet i relation till en 

motsvarande förändring gällande bostadsrätter. Framförallt i områden där 

stor bostadsbrist föreligger såsom i Stockholms innerstad och 

möjligheten till nybyggnationer är högst begränsad och andelen 

bostadsrätter är så hög som 40 procent. Istället uppmanar ägarlägenheter 

som upplåtelseform till nybyggnation av flerbostadsfastigheter. Med det 

sagt måste framhävas den rent principiella problematiken med en 

försvagad förfoganderätt och äganderätt som tillkommer med valet av 

upplåtelseform, en konsekvens som är svår att undgå för den som vill 

bosätta sig i exempelvis Stockholms innerstad. 

 

Förslaget röstades emot i denna del av riksdagen med 173 röster mot 170 

till oppositionens fördel, med motivering att det är för stora förändringar 

på bostadsmarknaden och att förslaget inte är tillräckligt genomarbetet 

och konsekvenserna för osäkra.  
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 Se Victorin & Flodin, s. 22. 



37 
 

4.2.2 Hyra och täckande av faktiska kostnader 

I enlighet med förslaget ska en ny lag gällande privatuthyrning införas. 

Lagen kommer att förändra hyressättningen vid andrahandsupplåtande 

med framförallt två stora förändringar. Bruksvärdesprincipen kommer 

ersättas med en beräkningsmodell där hänsyn tas till faktiska kostnader 

som hänförs till bostadsrätten och möjligheten att retroaktivt kräva 

återbetalning av oskäligt hög hyra kommer försvinna. Förändringarna 

syftar till att utgöra ytterligare ett led av åtgärderna för att förbättra utbud 

och mångfald på bostadsmarknaden. Förändringarna ska leda till att 

förutsättningarna för att bedriva uthyrningsverksamhet blir bättre för 

privata hyresvärdar.
43

 Lagförslagen antogs av riksdagen i denna del och 

kommer gälla från och med den 1 februari 2013. 

 

Vid tvist ska hyresnämnden fastställa hyran till ett belopp som inte 

påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. 

Bruksvärdesprincipen eller skälighetsprövning enligt 12 kap. 55 § 

jordabalken är inte relevant. Utgångspunkten är dock den avtalade hyran 

vilket fortfarande följer 12 kap. 19 § jordabalken. Kapitalkostnaden 

beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. 

Det är alltså fortfarande inte fråga om de faktiskt kostnaderna, utan en 

uppskattad skälig räntekostnad. Den beräkningsmetoden gör ingen 

skillnad på om lån upptagits för förvärvet eller vilka lånevillkor som 

föreligger, vilket bör förenkla bestämmandet av hyra och även kunna 

hindra vissa former av missbruk. I viss mån bör man uppnå ett mer 

rättvist förfarande i det hänseendet att hyressättningen är lika för alla 

motsvarande lägenheter och att hyresvärdens ekonomiska förpliktelser 

inte påverkar hyressättningen. Det får dock vägas mot de fall där de 

faktiska räntekostnaderna väsentligt överstiger den skäliga 

avkastningsräntan i beräkningsmodellen. 

 

Till kapitalkostnaden läggs även driftkostnaderna och i den delen räknar 

hyresnämnden med de faktiska kostnaderna som föreligger och inte en 
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uppskattning såsom vid skälig räntekostnad. Förslaget tar upp exempel 

som kostnader för vatten, el, avgift till föreningen och eventuell 

slitageersättning för en möblerad lägenhet. Amorteringskostnader utgör 

inte en del av denna beräkning. Sammantaget bör hyressättning över lag 

hamna mer i nivå med de faktiska kostnaderna för bostadsrättshavaren, 

vilket ger incitament att upplåta i andra hand istället för att låta 

lägenheten exempelvis stå tom. Lagförslaget innebär även att 

hyresvärdens skyldighet att återbetala för högt uttagen hyra inte ska gälla 

vid privatuthyrning. Syftet är återigen att stimulera bostadsmarknaden 

genom ökade incitament till andrahandsupplåtelse. Regeringen anser att 

det är för långtgående att ålägga hyresvärden att retroaktivt betala 

tillbaka hyra, vilket ofta rör sig om inte obetydliga kostnader och därför 

en betydande risk för den privata hyresvärden. Det får dock vägas mot 

skälen till reglernas tidigare utformning vilket syftade till att ge ett starkt 

skydd till de utsatta på orter med stor bostadsbrist som i praktiken tvingas 

till att acceptera den hyra som förespråkas och riskerar att bli uppsagda 

efter hyresförhandlingstvist.
44

 För att i någon mån kompensera för detta 

problem ska enligt förslaget villkorsändring efter beslut i hyresnämnden 

gälla från och med dagen för ansökan. 

 

4.2.3 Konsekvenser för bostadsmarknaden 

Det finns befogad anledning att öka incitamentet för 

andrahandsupplåtelse i syfte att stimulera bostadsmarknaden vilket 

medför fler upplåtelser. I vilken utsträckning så sker är svårbedömt men 

regeringen har utgått ifrån ett antagande om 40 000 nya upplåtelser för 

det fall att hela förslaget gick igenom.
45

 Handelskammaren har även 

intervjuat 1 000 personer i Stockholms län om andrahandsupplåtelse. Det 

har framkommit att 7 procent av de personer som inte idag hyr ut skulle 

kunna tänka sig att göra det. Rapporten visar också på att omkring 25 000 

lägenheter står tomma, vilket får ställas mot uppskattningen av att 
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 Se 1987/88:162 s. 10. 
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 Se Justitiedepartementets lagrådsremiss Ökad privatuthyrning av bostäder, 2012-06-

14, s. 29. 
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bostadsbristen uppgår till 85 000 boenden i Stockholms Län.
46

 

Handelskammarens undersökning innehöll dock förslag om att ta bort 

skatteplikten för inkomst vid andrahandsupplåtelse vilket onekligen har 

haft inverkan på resultatet, men undersökningen kan ändå ge viss 

vägledning. Intäkter vid andrahandsupplåtelse utgör en skattepliktig 

inkomst i den mån de överstiger schablonavdragets belopp om 21 000 kr, 

vilket från och med den 1 januari 2013 höjdes till 40 000 kr och det bör 

främja ovan nämnda ändamål.
47

 

 

Det är uppenbart att bostadsmarknadspolitiska förändringar är 

nödvändiga och att detta tillför nackdelar i fråga om den kooperativa 

karaktären hos bostadsrättsföreningar, höjda hyror för 

andrahandshyresgäster och ett minskat skydd för andrahandshyresgäster. 

Det är enligt min mening svårt att hitta alternativa lösningar som bevakar 

alla intressen. Utökning av andrahandsupplåtelser kommer alltid leda till 

en minskad ställning hos bostadsättsföreningarna. Friare hyressättning 

kommer leda till högre hyror. Förbättrad säkerhet vid hyressättning och 

mindre risk för den privata hyresvärden kommer leda till försämrad 

säkerhet och ökad risk för hyresgästen. I viss mån kan en alternativ 

lösning såsom slopandet av skatteplikt för hyresintäkterna vara positiv, 

men bör anses vara politiskt svårmotiverat. Det finns enligt min mening 

stöd för att vid denna avvägning komma fram till en slutsats i linje med 

lagförslaget. Förbättringarna av bostadsmarknaden men även 

förbättringen av bostadsrättshavarens ställning i äganderättssynpunkt 

väger tungt och de negativa konsekvenserna får anses vara motiverade. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46
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5 Konkurs och förverkande  

 

5.1 Förlust av rätt 

Den kanske största skillnaden i fråga om äganderätt av bostad mellan 

bostadsrätt och faktiskt ägande är att rätten att nyttja bostaden inte är helt 

säkerställd. Det finns de situationer där bostadsrättshavarens nyttjanderätt 

tvångsvis kommer att försvinna eller helt förändra karaktär. Det gäller 

när föreningen försätts i konkurs eller när bostadsrättshavaren sägs upp 

för förverkande efter särskilt allvarligt kontraktsbrott. 

 

5.2 Förutsättningar för konkurs 

Bostadsrättsförening som inte kan betala sina skulder kan därigenom 

anses vara på obestånd om denna oförmåga att betala inte är endast 

tillfällig. Då kan föreningen efter ansökan hos tingsrätten försättas i 

konkurs i enlighet med 1 kap. 2 § konkurslagen. Föreningen själva kan 

efter styrelsebeslut ansöka om konkurs men vanligen sker ansökan av en 

eller flera borgenärer. I praktiken kommer dock många åtgärder att tas 

för att förhindra att föreningen försätts i konkurs, ofta i samråd med 

kreditinstitut. Föreningen genomgår ofta en finansiell rekonstruktion, där 

i regel avgiftshöjningar sker. Avgörande för rekonstruktionen och 

förhindrande av konkurs är om kreditinstitutet går med på att skriva ner 

lånet och i vilken mån bostadsrättshavarna själva tillsätter pengar.
48

 

 

5.2.1 Verkan av konkurs 

Försätts bostadsföreningen i konkurs kommer föreningen att förlora 

rådigheten över fastigheten och förordnad konkursförvaltare kommer 

hantera alla tillgångar. Fastigheten ska säljas så fort som möjligt enligt 8 

kap. 1 § konkurslagen, vilket som huvudregel sker genom exekutiv 

auktion enligt 8 kap. 6 §. Bostadsrätten kommer inte att upphöra i 

samband med konkursbeslutet utan först vid fastighetens överlåtelse vid 

försäljning vilket framgår av 7 kap. 33 § bostadsrättslagen. 

Bostadsrättshavarna har dock fortfarande rätt att bo kvar i bostäderna 
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som upplåts med hyresrätt och skriftliga hyresavtal ska upprättas. Det 

innebär en betydligt minskad besittningsrätt och en månadshyra som 

tillkommer. De största konsekvenserna av att föreningen försätts i 

konkurs är dock de ekonomiska. 

 

Medlemmarnas insatser ingår i föreningens tillgångar (1 kap. 3 § 

Föreningslagen) och ingår i konkursboet, vilket leder till att 

medlemmarna förlorar sin rätt till insatsen. I 7 kap. 33 § framgår att 

bostadsrättshavaren har rätt till skälig ersättning för sin bostadsrätt i det 

fall att den upphör. Vid konkurs kommer dock reglerna gällande skifte av 

föreningens tillgångar istället bli aktuella när det gäller ersättning för 

bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren har rätt till betalning i den mån 

det finns ett överskott i konkursen, vilket inte är vanligt. Kreditgivare 

med pant i bostadsrätten påverkas naturligtvis av att bostadsrätten 

upphör, men bör ändå ha rätt till betalning framför bostadsrättshavaren ur 

eventuellt överskott.
49

 

 

I praktiken kommer bostadsrätthavaren oftast att förlora sin insats och få 

en mindre eller ingen ersättning ur föreningens konkursbo medan fordran 

till kreditgivaren kvarstår. Det betyder för de flesta en betungande 

ekonomisk förpliktelse som kan följa med resten av livet. Det gör att 

förvärvandet av en bostadsrätt för med sig en risk som inte finns vid 

andra former av ägande. Det är en risk som inte alltid beaktas eftersom 

konkurs är förhållandevis ovanligt och ofta sker i tystnad, till den grad att 

det inte ens är säkert att förvärvaren är medveten om denna risk. Varje år 

försätts enligt Statistiska Centralbyrån omkring 20 bostadsrättsföreningar 

i konkurs, vilket får ses som en ganska liten siffra i förhållande till de 

totalt 28 051 registrerade bostadsrättsföreningar i december 2012.
50

 Det 

kan dock variera kraftigt, vilket går att se utifrån det som hände på 

bostadsmarknaden i samband med finanskrisen under 1990-talet där 
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 Se Julius m.fl., (1 mars 2012 Zeteo), kommentar till 7 kap. 33 §. 
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 Se statistik från bolagsverkets register över bostadsrättsföreningar i Sverige för 

december 2012, http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538, 

lydelse 2013-03-14 
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omkring 40 bostadsrättsföreningar försattes i konkurs varje år.
51

 Det är 

omöjligt att förutspå det ekonomiska klimatet och vilka konsekvenser 

förändringar kan ha i framtiden. I dagsläget ter konkurs sig dock som en 

risk med låg sannolikhet att inträffa men med stora konsekvenser. Det 

skulle kunna jämföras med risken för en villaägare att dennes hus brinner 

upp i en brandolycka, men utan försäkringsmöjligheter. 

 

I jämförelse med ägarlägenheter finns ingen motsvarande risk och det 

ekonomiska värdet är säkrat. Viss risk för konkurs är en oundviklig 

konsekvens av bostadsrätt som ägandeform eftersom det är en förening 

som äger fastigheten. Införandet av någon slags begränsning eller 

undantag gällande bostadsrättsföreningar på obestånd kan inte vara 

praktiskt möjligt eller försvarbart med hänsyn till borgenärernas rätt och 

risk för missbruk från föreningens sida. Det är möjligt att ett 

förtydligande eller utökande av det personliga ansvaret hos en 

styrelseledamot skulle kunna uppmana till ett bättre styrelsearbete och 

även motverka tillkomsten av tveksamma nybyggnadsprojekt. Det skulle 

även verka för att ge styrelseledamöten en ökad förståelse för de risker 

som finns, vilket rimligen borde ge en tydligare bild även för 

medlemmarna. Sådan lösning ter sig dock problematisk med hänsyn till 

att en inte obetydlig mängd styrelseledamötesuppdrag åtas av lekmän.  

 

5.3 Förverkande av bostadsrätt 

Vid särskilt allvarliga kontraktsbrott från bostadsrättshavarens sida 

riskerar denna att få den nyttjanderätt till lägenhet som är förenad med 

bostadsrätten förverkad. Det betyder att bostadsrättshavaren inte längre 

får nyttja lägenheten och det kan bli fråga om tvångsförsäljning. 

Bostadsrättshavaren kommer inte förlora sin rätt till det ekonomiska 

värdet av bostadsrätten utan endast förlora sin nyttjanderätt till 

lägenheten. 
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Förverkande av nyttjanderätten finns reglerat i 7 kap. 18-25 §§ 

bostadsrättslagen och förverkansgrunder återfinns i 18 § vilket innehåller 

en uttömmande lista över dessa. Grund för uppsägning för förverkan 

föreligger när bostadsrättshavaren åsidosätter sina ekonomiska 

förpliktelser såsom dröjsmål vid betalning av insats eller årsavgift (punkt 

1). Det samma gäller när bostadsrättshavaren har nyttjat lägenheten för 

ändamål som strider mot upplåtelseändamålet eller mot lag, såsom vid 

olovlig andrahandsupplåtelse (punkt 2) eller brottslig verksamhet (punkt 

8). Slutligen utgör olika former av vanvård grund för förverkan vilket 

inkluderar olika former av väsentliga störningar (punkt 5) och vanvård 

gällande problem med ohyra (punkt 4). Det finns dock ett 

väsentlighetskrav i 7 kap. 19 § där det föreskrivs att endast ringa 

omständigheter inte ska utgöra grund och även möjlighet till rättelse 

finns enligt 7 kap. 20 §.  

 

Förverkan förutsätter relativt omfattande kontraktsbrott där 

bostadsrättshavaren oftast är väl medveten om sina handlingar och även 

har möjlighet att förhindra åtgärden genom rättelse. Det är dock en viss 

begränsning i nyttjanderätten som normalt inte förknippas med ägande av 

bostad. I extrema fall kan tänkas att vanvård och olika former av 

störningar kan leda till straffrättsliga eller skadeståndsrättsliga 

konsekvenser även för en småhusägare, men ägaren förlorar naturligtvis 

inte sin rätt att bo kvar. Reglerna är utformande efter flerbostadshus och 

samverkan mellan flera boende vilket i många fall gör att de är 

motiverade ur en praktisk synvinkel. Bestämmelsen utgår därför från 

hyreslagstiftningen och den motsvarande bestämmelsen i 12 kap. 42 § 

jordabalken. Det blir relevant att göra en jämförelse med ägarlägenheter 

vilket i dessa fall oftast utgör motsvarande förhållanden till den typiska 

bostadsrätten fast med direkt ägande. 

 

Det går inte att komma ifrån konsekvenserna av att åsidosätta de 

ekonomiska förpliktelserna, då det måste anses vara en av grundpelarna i 

en ekonomisk förening, vilket alltid kommer att påverka bostadsrätt som 

ägandeform. Vid ägarlägenhet som ägandeform finns inte samma 
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kooperativa aspekter eftersom den inte är direkt kopplad till någon 

förening. Den typiska ägarlägenheten kommer dock vara del i en 

samfällighet och även medlem i en samfällighetsförening som förvaltar 

en inrättad gemensamhetsanläggning.
52

 Det är en naturlig del av att leva i 

ett flerbostadshus och en praktisk nödvändighet för att förvalta 

byggnaden och gemensamhetsutrymmen. Samfälligheter regleras i 

samfällighetslagen och en samfällighetsförening har rätt att ta ut 

kostnader från medlemmarna enligt 40 §. Det skapas alltså i praktiken en 

form av föreningsavgift även för de som bor i ägarlägenheter. 

Konsekvenserna av att inte betala dessa kostnader skiljer sig från 

bostadsrätt, då det inte finns möjlighet att få sin rätt förverkad. Istället 

skulle möjligen ett uteslutande ur samfällighetsföreningen vara aktuellt, 

men ägarlägenhetsfastigheten kommer fortfarande vara del av 

samfälligheten. Samfällighetsföreningen kan dock begära utmätning för 

fordran och innehar legal panträtt med företräde framför panträtt 

upplåten av ägaren.
53

 Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar 

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskriver 

sådan förmånsrätt vilket alltså utgör bäst rätt vid en exekutiv auktion. Det 

finns således påtryckningsmedel och möjligheter till tvångsförsäljning 

som till viss del liknar de direkta reglerna i bostadsrättslagen när det 

gäller betalning av avgifter. Möjligheten att begära utmätning måste dock 

anses vara mer begränsad än möjligheten för förverkande av bostadsrätt. 

 

De regler som finns i bostadsrättslagen gällande vanvård och miljö 

sträcker sig längre än de allmänna reglerna om grannelagsrätt och 

miljöskydd. Det utgör en viss begränsning av bostadsrättshavarens 

äganderätt i jämförelse med andra typer av ägandeformer av bostad. I 

jämförelse med ägarlägenheter blir skillnaderna mindre då det finns 

särskilda regler om rättsförhållandet mellan grannar som gäller för 

tredimensionella fastigheter såsom ägarlägenheter. I 3 kap. 11 § 

Jordabalken föreskrivs ett krav på att ägaren av ägarlägenhet eller 

personer denna har tillsyn över måste se till att de boende i omgivningen 
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 Se Victorin & Flodin, s. 20. 
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inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller 

försämrar deras bostadsmiljö. De ska även göra vad som krävs för att 

bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför lägenheten. 

Detta är precis samma krav som gäller för boende i bostadsrätt.
54

 Det 

finns däremot väsentliga skillnader när det gäller påföljderna för 

överträdelse av reglerna eftersom en ägarlägenhet inte kan förverkas. 

Istället kan ägare till annan ägarlägenhet eller samfällighetsföreningen 

föra talan mot ägaren enligt 3 kap. 11 § 3 st Jordabalken att vid vite se till 

att överträdelserna upphör. Det är såklart en stor praktiskt skillnad mellan 

vite som påföljd och påtryckningsmedel istället för förlust av sin bostad, 

men det utgör även en stor principiell skillnad av äganderätten. Vid en 

jämförelse blir det därför aktuellt att undersöka i vilken utsträckning 

förverkande som påföljd är motiverat utifrån bostadsrättslagens ändamål. 

 

Det har tidigare diskuterats olika lösningar för ägarlägenheter med 

avhysning som påföljd vid störningar. Det skulle utgöra en lindrigare 

påföljd än förverkande men motiverades med att det är ofrånkomligt i 

flerbostadshus med någon form av påföljd som innebär att ägaren tvingas 

flytta, men samtidigt vara en mindre inskränkning i äganderätten jämfört 

med förverkande av bostadsrätt.
55

 Utredningen talade för att ägarlägenhet 

visserligen innehas med äganderätt och att inskränkningar i denna ska 

ske återhållsamt, men att störningar kan utgöra en form av kränkning i 

grannarnas äganderätt vilket påverkar boendemiljön såväl som det 

ekonomiska värdet. Det ansågs alltså motiverat med en stark sanktion. 

Detta frångicks senare i propositionen, men resonemanget är fortfarande 

intressant.
56

 I och med att bostadsrätten ligger väldigt nära äganderätten 

och utredning såväl som den senare propositionen likställer situationen 

med den för bostadsrättshavare borde liknande resonemang kunna föras 

för bostadsrätter. Det kan diskuteras om inte en liknande lösning med 

föreläggande av vite skulle vara tillräckligt även för störningar mellan 

bostadsrättshavare. Istället har bostadsrättslagens påföljdsregler 
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 Se Victorin & Flodin, s. 22. 
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 Se SOU 2002:21 s. 194. 
56

 Se prop. 2008/9:91 s. 79. 
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utformats med hyresrättslagstiftningen som utgångspunkt, vilket enligt 

min mening inte är helt motiverat med hänsyn till att hyresrättens 

nyttjanderätt till skillnad från bostadsrättens är begränsad i tid.
57

 

Förverkande är en sådan allvarlig påföljd att den endast ska tillgripas när 

bostadsrättshavaren har brutit mot sina förpliktelser i så hög grad att det 

vore oskäligt att denna behåller sin lägenhet.
58

 Den omständighet att det 

är oskälig att en bostadsrättshavare får behålla sin lägenhet medan det 

anses skäligt för en ägarlägenhetsägare att behålla lägenheten i en 

motsvarande situation måste ses som ett principiellt ställningstagande i 

fråga om äganderätten. De problem som uppstår ter sig i princip identiska 

mellan de två bostadsformerna och ändamålen för reglerade påföljder bör 

vara detsamma. Vidare anses avhysande som påföljd även hos lägenhet 

som innehas med äganderätt vara förenlig med grundlagen och är alltså 

en tänkbar lösning.
59

 I den mån jordabalkens grannerättsregler faktiskt 

utgör ett tillräckligt skydd bör bostadsrättslagens betydligt kraftigare 

sanktioner enligt min mening inte vara motiverade utifrån de angiva 

ändamålen. Det kan dock återigen framhävas att en förändring av 

bostadsrättslagen i detta avseende skulle tunna ut de redan nu ganska 

smala gränsen mellan bostadsrätt och ägarlägenhet. Då vi har två olika 

former för ägande av flerbostadshus så är det givetvis lagstiftarens 

intention att dessa skiljer sig från varandra. 

 

6 Sammanfattning och avslutande kommentar 

 

Det finns många brister och problem i den svenska 

bostadsrättslagstiftningen och med bostadsrätt som form av ägande. I 

praktiken likställs bostadsrätt i många fall med direkt ägande och ligger 

så pass nära direkt ägande att den måste behandlas som en form av 

äganderätt.  Det finns dock många begränsningar som inte traditionellt 

sett är kopplade till äganderätten. Bostadsrättshavaren kan inte fritt 
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 Se prop. 2002/03:12 s. 74 och avsnitt 5 om bostadsrättshavarens rättigheter och 

skyldigheter där utredning utgår ifrån eller jämförs med hyresrättslagstiftningen. 
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 Se prop. 2002/03:12 s. 77. 
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  Se SOU 2002:21 s. 195. 
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överlåta sin bostadslägenhet, inte fritt nyttja eller förändra sin 

bostadslägenhet och inte fritt upplåta sin bostadslägenhet i andra hand. 

Vidare är bostadsrättshavarens rätt till bostadslägenheten inte absolut. 

Visserligen är den nyttjanderätt som är direkt knuten till bostadsrätten 

utan begränsning i tiden, men bostadsrättshavaren kan ändå förlora sin 

rätt. Bostadsrätten kan bli förverkad, föreningens ekonomi kan leda till 

stora ekonomiska förpliktelser för att få behålla sin bostadsrätt och i 

extrema fall kan föreningen försättas i konkurs och insatsen gå förlorad. 

Trygghet och säkerhet för den enskildas bostad är inte bara en mänsklig 

rättighet utan en grundpelare för ett fungerande samhälle. Därför blir 

äganderätten vid bostadsrätt även en fråga om rättsäkerhet. 

 

Det är lätt att vid första anblick härleda dessa problem till 

omständigheten att fastigheten såväl som bostadslägenheterna formellt 

ägs av en bostadsrättsförening. Den kooperativa karaktären förändrar 

äganderättssituationen eftersom intresset av den individuella 

äganderätten då måste vägas mot det kollektiva intresset. Föreningens 

förvaltning kräver omfattande regelverk och eftersom dessa innefattar 

begränsningar i den enskildas äganderätt är det synnerligen viktigt att 

dessa regler är ändamålsenliga och tydliga. De nuvarande reglerna i 

bostadsrättslagen är enligt min mening väl utformande men med vissa 

tydliga brister. Den föreningsrättsliga likhetsprincipen borde utgöra en 

principiellt och praktiskt viktig del av en bostadsrättsförenings 

förvaltning sett ur ett demokratisk och ekonomisk synvinkel. I praktiken 

har den dock visat sig vara uttunnad och näst intill tandlös i fråga om 

förfaranden som inte är direkt illojala. Det är möjligt att likhetsprincipen 

i praktiken inte kan ha en så stark ställning som förespråkas, men det bör 

tydligt framgå ur lagtexten för att undvika falsk tilltro och 

gränsdragningsproblem vid tillämpning. 

 

Det visar sig snabbt vid en jämförelse med ägarlägenheter som form av 

ägande att de problem som finns inte bara hänför sig till 

bostadsrättsföreningen, utan även är en konsekvens av de praktiska 

förhållandena som uppstår vid samverkan mellan ägda bostadslägenheter 
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i flerbostadshus. Behovet av förvaltning av gemensamhetsutrymmen har 

lett till att bildandet av samfällighetsföreningar hör till det normala när 

det gäller boende i ägarlägenheter. Det finns även grannerättsliga regler 

som hanterar förhållandet mellan de boende i ägarlägenheter. Det finns 

alltså ekonomiska förpliktelser och begränsningar i nyttjanderätten även 

för ägarlägenheter, men de är i många fall mindre omfattade. Specifikt så 

är yttre inflytande över själva bostadslägenheten begränsat och de olika 

sanktionssystemen mindre omfattande. Ägarlägenhet kan inte bli 

förverkad och även om samfällighetsföreningen innehar legal panträtt för 

sina fordringar blir denna skillnad i påtryckningsmedel en central del av 

äganderättsjämförelsen.  Bostadsrättsförening kan dessutom försättas i 

konkurs vilket ger en ekonomisk risk som inte finns vid ägarlägenheter 

eller samfällighetsföreningar, vilket även det talar för att äganderätten är 

betydligt starkare och säkrare för ägarlägenheter. Det får  dock ställas i 

relation till de ganska omfattade och utarbetade regelverk som finns i 

bostadsrättslagen och föreningslagen, vilket förenklar förvaltningen och 

även ger starka positiva fördelar i fråga om rättsäkerhet. 

 

Det sker förändringar i bostadsmarknadspolitiken där mycket fokus 

ligger på den enskildas äganderätt. Utöver att ägarlägenhet som 

ägandeform har tillkommit har även förändringar börjat ske för 

bostadsrätter främst gällande andrahandsupplåtelse. Det har skapats en 

friare hyressättning och det har föreslagits en betydligt större möjlighet 

att fritt upplåta i andra hand, vilket talar för att det i framtiden även 

kommer ske liknande förändringar. Fri andrahandsupplåtelse leder till att 

bostadsrätt hamnar ännu närmre äganderätten och kan även stimulera 

bostadsmarknaden.  I takt med att bostadsrätten som ägandeform rör sig 

från det kollektiva och kooperativa till det enskilda kan det till slut leda 

till att man måste ifrågasätta om syftet med bostadsrätt som ägandeform 

fortfarande uppnås. Införandet av ägarlägenheter måste också beaktas, då 

skillnaderna mellan dessa former av ägande redan idag inte är helt 

välmarkerade och allt för stora förändringar av bostadsrättslagstiftningen 

skulle kunna förverka syftet med att ha dessa två olika former av ägande. 

Det finns positiva och negativa aspekter med de olika formerna. Det 
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finns utrymme för en utveckling av bostadsrätten till en starkare 

äganderätt och rättsäkerhet, men det finns även ett värde i att inte göra 

för stora principiella förändringar utan istället bibehålla det ursprungliga 

syftet med såväl bostadsrätt som ägarlägenhet.  
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