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SAMMANFATTNING 
På senare tid har det rådande regelverket för bostadsrättsföreningar fått utstå kritik från 

flertalet organisationer och intressegrupper med ett generellt fokus på att regelverket är 

föråldrat. Boverket är en av de organisationer som riktat kritik mot bostadsrättslagstiftningen 

genom ett brev till Justitiedepartementet. De poängterar t ex att bostadsrättsföreningars 

förvärv av fastigheter blivit mer komplexa. Många fastigheter förvärvas numera genom s.k. 

paketering, något som innebär att bostadsrättsföreningen belastas med en latent skatteskuld. 

Hur denna latenta skatteskuld ska redovisas i den ekonomiska planen finns idag inga tydliga 

regler om. Intill detta så ska en ekonomisk plan granskas och bostadsprojektets hållbarhet ska 

bedömas. Frågan uppkommer då huruvida bedömningen bör omfatta även en sådan latent 

skatteskuld som belastar bostadsrättsföreningen. Dessutom framgår inte närmare av lagtexten 

vad kravet på hållbarhet för en bostadsrättsförenings ekonomi innebär, något som ligger nära 

till hand med anledning av nämnda problem som Boverket poängterar.  Boverket framlyfte i 

sin skrivelse att det skulle kunna innebära ett problem att en latent skatteskuld inte närmare 

redovisas för bostadsrättsföreningen och medlemmarna, vilka de som drabbas av 

skatteskulden. Boverket påpekar att frågan är oprövad huruvida en bostadsrättsförening bör 

förhålla sig till en latent skatteskuld, en fråga som kan komma att vara av stor betydelse för 

framtida bostadsprojekt.  

 

I uppsatsen analyseras närmare de problem som kan komma att uppstå för 

bostadsrättsföreningar med anledning av latenta skatteskulder pga. förvärv av paketerade 

fastigheter. Det utreds även särskilt vad innebörden av en ekonomisk plans hållbarhet innebär 

och vad en bedömning av hållbarhetskriteriet bör omfatta. Till det bemöts även kritiken som 

boverket framför.  

 

Sammanfattningsvis görs en bedömning av Boverkets kritik av bostadsrättslagstiftningen. 

Slutsatsen är att frågor som lyfts i deras skrivelse förvisso är teoretiska problem men i det 

stora hela obefintliga. Det diskuteras även i uppsatsen vikten av att lagstiftningen på 

bostadsrättsområdet vuxit fram under en längre tid varför större radikala förändringar bör 

vidtas med försiktighet. Slutligen konstateras i uppsatsen att de förvisso på många sätt inte är 

ett perfekt lagstiftning, men jämväl en väl fungerade och på många vis effektiv.  
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1. INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND 

 

Bostadsmarknaden under de senaste decennierna förändrats radikalt och fått utstå stora 

prövningar. Marknaden har genomgått av tider av obotlig optimism, en fastighetskris, fått nya 

bostadsformen och sett kraftigt ökade priser på bostadsrätter. Dessa faktorer har naturligtvis 

medfört konsekvenser för både enskilda konsumenter och samhället i stort. För lagstiftaren 

har det inneburit att arbeta för en attraktiv och hållbar bostadsmarknad utan att frångå 

konsumenternas och bostadsmarknadens behov av ett skyddsnät. Den nuvarande 

bostadsrättslagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 1991, för nästan 25 år sedan. Den har 

visserligen därefter ändrats vid flera tillfällen men flera organisationer och intressegrupper har 

under senare tid gjort gällande att lagstiftningen blivit föråldrat och behöver ses över och det 

är här denna uppsats tar sitt avstamp.  

 

1.2 FÖRDJUPANDE INLEDNING  

 

Boverket har i en skrivelse till Justitiedepartementet pekat på att regelverket framstår som 

föråldrat och inte fungerar effektivt med hänsyn till de förändringar som skett på 

bostadsmarknaden. Uppsatsen utgångspunkt är till viss del hämtad ur detta brev daterat 2014-

01-271 vari Boverket påkallar en utredning av regelverket. På senare tid har även andra 

organisationer och intressegrupper påkallat en utredning av delar eller hela regelverket vad 

avser bostadsrättsföreningar. Behov av utredning av Bostadsrättslagen (1991:614) har 

påkallats av t ex Riksförbundet Bostadsrätterna, BoRevision, och Sveriges 

bostadsrättsbildare. Som exempel tar Boverket upp de tillämpningsproblem med BRL med 

anledning av att förvärv av fastigheter blivit mer komplexa än tidigare. Boverket anser 

regelverket vara föråldrat med hänsyn till den förändring som skett över tiden på 

bostadsrättsmarknaden och att regelverket därmed inte tillämpas effektivt på framförallt de 

fastighetstransaktioner som görs idag. Ett tydligt exempel som kommer att fokuseras på i den 

                                                
1 Boverkets brev till Justitiedepartementet 2014-01-27 Behov av utredning av bostadsrättslag (1991:614 och 
bostadsrättsförordning (1991:630). 
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här uppsatsen är att många fastigheter numera förvärvas genom s.k. paketering. Det finns inte 

några klara regler om hur dessa förvärv ska redovisas hos en bostadsrättsförening i den 

ekonomiska planen. Boverket ifrågasätter därför om en bostadsrättsförening som förvärvar en 

paketerad fastighet och till följd därav drabbas av en latent skatteskuld, kan framstå som 

hållbar enligt 3 kap. 2 § BRL. Boverket poängterar i brevet konkret att det skulle kunna 

innebära ett problem med rådande regelverk att dessa latenta skatteskulder idag inte redovisas 

i den ekonomiska planen, vilket belastar bostadsrättsföreningen, och hur det förhåller sig till 

hållbarhetskriteriet i BRL 3 kap 2 §. 

 

Den ekonomiska planen är något som ska upprättas innan föreningen får upplåta lägenheter 

med bostadsrätt och den ska registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska 

granskas av två intygsgivare och dessa ska även bedöma hållbarheten i bostadsprojektet och 

uppgifterna i den ekonomiska planen. Hållbarhetskriteriet i BRL 3 kap. 2 § innebär i grova 

drag en bedömning av de uppgifter och beräkningar som tas fram inför ett bostadsprojekt och 

huruvida dessa är hållbara i tiden, för att på så vis en garanti för att förhindra ohållbara 

ekonomiska projekt och därigenom trygga bostadsrättshavarens besittning till lägenheter. De 

uppgifter som den ekonomiska planen ska omfatta är sådana som är av betydelse för en 

bedömning av föreningens verksamhet. Ekonomin i en bostadsrättsförening skall framstå som 

hållbar på längre sikt då utgångsläget för en bostadsrättsförenings upplåtelse bör vara utan 

tidsangivet avslutningsdatum, d.v.s. i princip för all framtid. En bostadsrättsförening räknas 

därför t ex ur redovisningssynpunkt som ett fastighetsförvaltande företag eftersom den 

ekonomiska förenings syfte inte är att sälja fastigheten.2 Med den förändring som skett på 

marknaden och ovisshet om inflation, räntelägen och möjliga fastighetsbubblor har dock tiden 

sedan fastighetskrisen på 1990-talet visat att bostadsrättsföreningar kan försättas i ekonomiskt 

trängda situationer och tvingas till konkurs. En latent skatteskuld hänförlig till en fastighet 

vars upplåtares tidsperspektiv är oändligt ter sig som tämligen problemfritt med staten som 

skatteindrivare som enda förlorare. Vad skulle det dock innebära om man i en 

bostadsrättsförenings upplåtelseverksamhet tar hänsyn till den potentiella risken att hamna på 

ekonomiskt obestånd och tvingas realisera en latent skatteskuld, är slutsatsen av det Boverket 

påpekar i skrivelsen till Justitiedepartementet. För att en bostadsrättsförenings ekonomiska 

                                                
2 Lundén, Björn (2014). Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, 1 uppl., Näsviken: Björn Lundén Information, 
s. 10. 
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plan ska ses som hållbar, bör sådan latent skatteskuld tas hänsyn till vid bedömningen av 

hållbarhetskriteriet där täckning för sådan skuld finns? En ekonomisk plan fungerar som en 

form av informationsunderlag för bedömningen av ett bostadsprojekt ekonomiska sundhet 

och potential att lyckas. Upprättandet av ekonomiska planer görs under förhållandevis fria 

former utan särskilda krav och det framgår inte närmare av lagtexten av kravet på hållbarhet 

innebär. Därför ges i dagsläget metoden för förvärv av en fastighet särskilt utrymme iden 

ekonomiska planen.  

 

1.3 BOVERKETS BREV 

 

Av pedagogiska skäl för detta arbetes framställning kommer här att presenteras boverkets 

brev till den del som berör ämnet för uppsatsens frågeställning. Då detta arbetes frågeställning 

alltså till stor del grundar sig i detta brev får det ses som nödvändigt att ha det som underlag 

för vidare läsning. Detta arbete kommer dessutom med anledning av denna koppling söka 

beröra den kritik Boverket framställt till Justitiedepartementet och yrkande på utredning av 

Bostadsrättslagen, huruvida kritiken är att se som befogad eller inte.  

 

Bakgrunden till brevet är alltså är alltså att Boverket vill påvisa att bostadsrättslagstiftningen 

på vissa områden är föråldrad och behöver ses över.   

 

”Många fastigheter säljs genom s k paketering, förenklat kan man säga att fastigheten 

säljs via ett aktiebolag för att säljaren, och även föreningen, kan dra skattemässiga 

fördelar av detta då det nuvarande skattesystemet tillåter underprisöverlåtelser i den 

situationen. Det innebär att det blir ett skattemässigt restvärde som ligger latent i 

föreningen som löses ut först när fastigheten säljs. En bostadsrättsförening säljs 

normalt inte och än så länge har, såvitt Boverket vet, någon förening som skapats 

under dessa förutsättningar försatts i konkurs, därför har inte frågan vad som händer 

med den latenta skatteskulden inte heller aktualiserats. Kan en ekonomisk plan som 

ska uppfylla ”hållbarhetskriteriet” i bostadsrättslagen 3 kap. 2 § sägas vara hållbar när 

det ligger en latent skatteskuld i bostadsrättsföreningen?”3 

                                                
3 Se Boverkets brev till Justitiedepartementet 2014-06-27 Behov av utredning av bostadsrättslag (1991:614) och 
bostadsrättsförordning (1991:630) s. 2. 
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1.4 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera en del av den kritik som framförts angående 

bostadsrättslagstiftningen. Syftet är att utreda hur ett förvärv av en paketerad fastighet 

eventuellt ska redovisas i en bostadsrättsförening ekonomiska plan och hur föreningen 

eventuellt bör förhålla sig till en latent skatteskuld som de drabbas till följd av förvärv av en 

paketerad fastighet. För att uppnå detta kommer uppsatsen även behandla hållbarhetskriteriet i 

BRL och innebörden av det. Det är av väsentlig mening för uppsatsen som helhet då det inte 

finns några klara regler i lagtext om vad kriteriet innebär och vad kravet på hållbarhet innebär. 

Det innebär att en genomgång och analys av rådande regelverk som reglerar en 

bostadsrättsförenings ekonomi och hur den kan bedömas vara hållbar på sikt är nödvändig. 

Analysen av hållbarhetskriteriet kommer med anledning av den uppkomna frågan kring 

paketerade fastigheter främst att göras i relation till latenta skatteskulder och dess eventuella 

betydelse för hållbarhetsbedömningen. En närmare analys av latenta skatteskulder kommer att 

göras samt huruvida dessa kan komma att drabba en bostadsrättsförening och hållbarhet, både 

direkt och på sikt. I den analysen kommer kritik som framförts mot dagens lagstiftning på 

området att beröras och vägas in. Då det rör sig om en historiskt sett önskvärd 

skyddslagstiftning avser analysen att beröra den intressekonflikt som uppstår i sammanhanget 

vid upprätthållandet av sådan skyddslagstiftning kontra praktiska inslag. Syftet är även att i 

viss utsträckning bedöma den kritik som finns mot dagens regelverk och dess legitimitet.  

 

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Det övergripande ämnet för uppsatsen utgår från Boverkets fråga, ska en latent skatteskuld till 

följd av ett förvärv genom paketering tas hänsyn i den ekonomiska planen och vid 

bedömandet av en bostadsrättsförenings hållbarhet? För att kunna besvara den frågan krävs en 

analys av hållbarhetsrekvisitet. Det ska analyseras vad kravet på hållbarhet innebär och 

intygsgivares roll och uppgift vid bedömningen av hållbarhetskriteriet.  
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1.6 METOD 

 

Denna uppsats arbetsmetod är främst rättsdogmatisk med ett avslutande analyserande avsnitt 

där slutsatser presenteras och där den kritik Boverket presenterat bemöts. De rättsdogmatiska 

rättskällorna är förhållandevis begränsade på området. Bostadsrättslagstiftningen i stort 

omfattas av mycket och goda rättskällor men för det område och de frågor denna uppsats 

berör har det många gånger varit en brist på rättskällor. Denna brist är såklart av betydelse 

och i viss mån inneburit problem. Information har därför hämtats från rättsfall och en artikel 

som inte direkt berört de frågeställningar som uppställs i denna uppsats, men där information 

jämväl kunnat hämtas och varit till hjälp. Arbetet belyses i viss mån av genomgående 

diskussion vari de berörda avsnitten behandlas utifrån de konsekvenser och frågor det 

behandlade innehållet lyfter. Med det menas att olika exempel och problem som väcks i 

arbetet ställs mot varandra och i vissa fall teoretiska exempel. Det ämnar skapa en 

genomarbetad uppsats där visst utrymme ges till en löpande diskussion för att på så vis 

behandla det innehållet som behandlas efter en genomgång av de olika rättskällorna. 

Anledningen till att jag i vissa fall valt att uppställa teoretiska exempel för att kunna analysera 

vissa konsekvenser är att det på många områden varit brist på information i rättskällor och 

doktrin, något som är viktigt att poängtera i sammanhanget.  Jag har därför sett det som en 

nödvändighet för att skapa ett alternativ till de aktuella rättskällorna och lagstiftningen för att 

på så vis presentera en analys av de frågeställningar arbetet ämnar behandla.  

 

Lagstiftningens syfte som skyddslagstiftning för konsumenter kommer att vara 

utgångspunkten i analysen och till det kommer vägas hur lagstiftningen i praktiken uppnår 

detta. 

 

Vissa föreställningar som frågeställningarna grundar sig på har till att börja med en historisk 

bakgrund som är viktig för läsaren att ha kunskap om. En genomgång av främst 

bostadsrättslagens framväxt och dess historiska syfte inleder därför arbetets utredande del. 

Det sker genom en främst deskriptiv metod där informationssökningen har omfattat såväl 

lagar, förarbeten samt doktrin för att presentera lagstiftarens arbete med lagstiftningen kring 

bostadsrättsföreningar i en kronologisk ordning. Denna presentation av den historiska 

bakgrunden är dels av pedagogiska skäl men framförallt då den historiska utvecklingen av 
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lagstiftningen är av betydelse för förståelsen av frågeställningarna som uppställs och de frågor 

som väcks i sammanhanget. Ett tydligt exempel är att bostadsrättslagstiftningen tillkom och 

fortfarande är en skyddslagstiftning för individen. Det är därför av vikt att presentera del av 

utvecklingsarbetet kring lagstiftningen samt de frågor och syftet med lagstiftningen som 

lagstiftaren brottats med över åren, för att förstå framväxten av lagstiftningen till det regelverk 

som råder idag. Vidare så har frågeställningen i detta arbete sin grund i en relativt bred och 

omfattande ”kedja” av händelser.  Med det syftar jag främst på uppkomsten av en latent 

skatteskuld som föregås av ett inte helt okomplicerat fastighetsförvärv samt arbetet kring den 

ekonomiska planen. För att på fullgott vis kunna analysera de frågeställningar som uppställs 

krävs därför en genomgång av vissa förfaranden och beskrivande av olika moment i denna 

kedja. Dessa moment att redogöras för i systematisk ordning i arbetet för att på så sätt ge 

läsaren en fullgod bakgrund till frågeställningarnas uppkomst. Vissa avsnitt kommer alltså 

behandla dessa händelseförlopp, som för övrigt kan anses vara något mer koncentrerade mot 

skatterättens område men är av stor relevans för uppsatsen. Dessa avsnitt kommer att 

behandlas på i ett deskriptivt vis för att ge läsaren en kunskap och bakgrund till hur och varför 

frågeställningen uppkommit. Visst utrymme för löpande diskussion och analys ges i dessa 

avsnitt för att löpande återkoppla till frågeställningarna i texten text. Dessa avsnitt kommer att 

vara förhållandevis generella och beröra de situationer som jag anser vara vanligast 

förekommande på respektive område, för att på så vis presentera helhetsbild utan att på något 

sett försöka vara heltäckande i frågor på dessa områden specifikt. Anledningen till det är dels 

av begränsningsskäl men också för att syftet med dessa avsnitt i arbetet är att presentera en 

översyn av de moment som ligger till grund för frågeställningen, inte att ge en heltäckande 

genomgång av dessa förfaranden inom respektive rättsområde. Därav har ett något deskriptivt 

förhållningssätt valts för dessa avsnitt. Uppsatsen avser alltså inte att specifikt eller 

lagtekniskt utreda dessa moment, utan snarare konsekvenserna de bidrar till mot bakgrund av 

frågeställningen. Redovisningen av dessa avsnitt i den nämnda kedjan av händelser har 

föregåtts genom en behandling rättskällor på berörda områden samt doktrin, artiklar och en 

intervju. På grund av att många av dessa delar som nämnts är relativt okontroversiella, så som 

paketering av fastigheter som förvärvsmetod vilket idag är vanligt förekommande på 

marknaden, har underlaget många gånger varit relativt tunt. Återigen har de rättsdogmatiska 

källorna på området alltså varit begränsade, då dessa inte direkt behandlat de frågor jag 

belyser i denna uppsats. Vad gäller hållbarhetskriteriet är det praktiska arbetet dessutom 
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främst reglerat av rekommendationer som är framtagna av Boverket. Som nämnt lag, 

förarbeten och doktrin inte kunnat alltid varit fullgott informationsunderlag. Det är därför inte 

varit ett helt oproblematiskt område att behandla på grund av föreskrifternas begränsade status 

som rättskälla, då de endast är rekommendationer från en myndighet.   Det har i sin tur lett till 

en viss normativ konsekvensanalys av vissa frågor där jag valt att presentera teoretiska 

exempel som jämförelseobjekt. Det ska alltså i sammanhanget poängteras att dessa 

föreskrifter behandlats med kritiska ögon mot övriga källor. På det området har även har viss 

information hämtats genom en telefonintervju med praktiker på området. Intervjun har i brist 

på övriga källor varit ett gott komplement och goda insikter på en praktikers syn på vissa 

frågor. Det ska såklart här också lyftas problematiken med att en intervju som 

informationsunderlag inte har ställning som rättskälla. Förhållningssättet till denna intervju 

har därför varit att se det som en informationskälla utifrån en praktikers perspektiv. För 

arbetets värde har jag inte sett något problem att inhämta information genom intervjun trots 

dess förhållandevis lågt värderade källa då det har rört frågor om hur t ex arbetet kring den 

ekonomiska planen går till praktiskt, även om den såklart ska ses på med kritiska ögon.   

 

Till följd av uppsatsens förhållandevis teoretiska inslag kommer den till viss del att behandla 

frågeställningen ur ett samhällsperspektiv i vissa avsnitt samt i analysen. Det är främst med 

anledning av den skyddslagstiftning som bostadsrättslagen och bostadsrättsförordningen syfte 

har, både historiskt och än idag som det görs. Med det menar jag att effekterna av vissa 

problem och frågor som presenteras kan bedömas ur detta perspektiv och vilket verkan en 

skyddslagstiftning har eller bör ha. Det faktum att det är en skyddslagstiftning som 

frågeställningen till stor del utgår från gör att denna analys genom andra perspektiv än det 

rent juridiska för mig väldigt intressant då det ofta berör individer och bostadsrättsmarknaden.  

 

Sammanfattningsvis omfattar alltså arbetets utredningsarbete svensk rätt, förarbeten, rättsfall, 

myndighetspublikationer, doktrin samt en artikel. Också en telefonintervju har gjorts av 

advokat Joakim Grönwall vid Delta Advokatbyrå. Kort kan nämnas att han är praktiker på 

området samt arbetar som intygsgivare. Han har kunnat bistå med information med vissa 

praktiska inslag samt hans syn på vissa frågor som arbetet behandlar, i egenskap av praktiker. 

Som nämnt har naturligtvis har den information som erhållits genom intervjun inte samma 

värde som övriga rättskällor. Det har dock varit ett värdefullt inslag i arbetet kring uppsatsen 
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att få en praktikers syn på vissa frågor. Informationen har varit nyttig för arbetets gång dels 

som förklarande inslag av vissa områden som inte berörs särskilt i litteratur samt varit ett bra 

komplement till annars tillgänglig information kring vissa frågor och analysen. I övrigt har 

som nämnt brist på rättskällor och doktrin varit ofullständigt inom vissa avsnitt. Det har jag 

löst genom dels då inhämtande av information genom intervjun men också genom att föra en 

mer konsekvensanalys med teoretiska experiment i vissa avsnitt. En metod som för arbetets 

skull jag anser har varit både nödvändig och intressant för att kunna leda fram till den 

avslutande analysen av de uppställda frågeställningarna arbetet avser behandla.  

 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 

 

Det valda området för detta arbete är tämligen brett och att göra vissa avgränsningar är därför 

påkallat, för att koncentrerat kunna uppfylla uppsatsen syfte. Området och de frågeställningar 

arbetet behandlar är både aktuella och påverkas av flera olika discipliner utöver den juridiska. 

Med det menar jag att frågorna kan diskuteras inom vilt skilda områden så som 

samhällsvetenskap, samhällsekonomi, politik samhällsplanering etc. Dessa aspekter kommer 

av förklarliga skäl i det stora hela att lämnas utanför detta arbete. För eget intresse har det 

varit påkallat att i vissa avseenden lyfta fram vissa av dessa aspekter och frågor, vilket i viss 

utsträckning kommer göras inte minst i den historiska bakgrunden. Inte minst kan det vara av 

intresse att lyfta aspekten kring skyddslagstiftning ur samhällssynpunkt mot bakgrund av t ex 

syftet med lagstiftningen.  

 

Vidare kommer en avgränsning göras mot vissa rent tekniska förfaranden på de områden som 

berörs i uppsatsen, då de inte tillför något särskilt till uppsatsen utifrån de frågeställningar 

arbetet avser beröra. Dessa mer tekniska förfaranden omfattar bl.a. regler om hur en 

bostadsrättsförenings arbete går till rent praktiskt och de regelverk den har att förhålla sig till i 

egenskap av ekonomisk förening, så som regler om stadgar, registreringsskyldighet, 

röstmajoritet vid förvärv och dess verksamhets utövning i övrigt. För den intresserade finns 

vidare läsning om detta i mycket av det material som behandlas. 4 

 

                                                
4 För vidare läsning härom, se t ex Uggla, Ingrid, Grönlund, Jörgen & Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 
4., [rev.] uppl. Stockholm, Norstedts juridik; Lundén, Björn (2014). Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, 1 
uppl., Näsviken, Björn Lundén Information. 
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Nämnas ska också att denna uppsats har sin utgångspunkt i flera olika rättsområden, med 

fokus på fastighetsrätt och skatterätt. Det omfattar som nyss nämnt t ex vissa lagtekniska 

beskrivningar av de förfaranden som berörs i uppsatsen, vilka alltså kommer utelämnas. 

Dessutom kommer vissa specialfall och mer ovanliga situationer av de områden som berörs 

att utelämnas, då jag valt att presentera de typfall jag avser vara av betydelse för att driva en 

röd tråd i uppsatsen mot bakgrund av de frågeställningar som uppställs. Det är ett aktivt val 

att utelämna dessa och koncentrera på de mer vanligt förekommande för att i möjligaste mån 

fokusera uppsatsen kring dess syfte och söka beröra de situationer som är nödvändiga för att 

analysera de frågeställningar som uppställts i arbetet. Vid erforderliga utelämnande av sådana 

specialsituationer lämnas en not om detta intill behandlat områden som en begränsning.  

 

1.8 DISPOSITION 

 

Detta arbete består sex större avsnitt. Det första avsnittet består av en inledning vari en kort 

presentation av arbetet framställs. Det första avsnittet följer en vid akademiska arbeten 

sedvanlig disposition som inledande kapitel. De fyra efterföljande avsnitten är i vilka 

uppsatsen utredande del presenteras. Den framställs genom en deskriptiv metod där 

inledningsvis bostadsrättslagens historia och bostadsrättslagens syfte presenteras. Därefter 

behandlas den ekonomiska planen närmare för att i nästa kapitel behandla paketering av 

fastigheter och innebörden med denna förvärvsmetod, konsekvenser därav och samt 

situationer då en latent skatteskuld kan komma att realiseras. Presentationen av dessa olika 

avsnitt är av vikt den avslutande analysen av frågeställningarna i det avslutande avsnittet. 

Löpande i de inledande avsnitten kommer en återkoppling och kommentarer till 

frågeställningarna i viss mån att göras för att styra koncentrationen till frågeställningarna och 

den avslutande analysen.  Det avslutande avsnittet består alltså av arbetets analyserande del. I 

detta avsnitt framställs en fördjupad diskussion över vad som presenterats i de övriga 

avsnitten och frågeställningarnas problem och frågor behandlas. Behovet av en utredning av 

bostadsrättslagen diskuteras utifrån de frågor och eventuella problematik som legat till grund 

för frågeställningarna. Slutligen ges en avslutande sammanställning av det analyserande 

avsnittet där frågeställningarna behandlas mer konkret.  
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2. BOSTADSRÄTTSLAGENS HISTORIA OCH FRAMVÄXT 
 

2.1 Inledning  

 

I det här avsnittet ges en kort beskrivning av hur lagstiftningen om bostadsrättsföreningar 

tillkommit och över tid vuxit fram i Sverige. Lagstiftarens arbete och syfte bakom de större 

förändringar som skett kommer att belysas. Med anledning av uppsatsens frågeställning 

kommer tyngdpunkten att ligga på den ekonomiska planen och dess betydelse samt 

intygsgivares granskning av planen. Avsikten är att denna beskrivning ska utgöra en bakgrund 

till lagstiftningen och hur den vuxit fram till dagens lagstiftning för bostadsrättföreningar. En 

sådan inledning kan vara av nytta dels för att förstå bakgrunden till lagstiftningen och 

framväxten av det regelverk som råder idag men också för att förstå syftet med lagstiftningen 

för bostadsrättsföreningar. Med anledning av uppsatsens fokus anser jag det också vara av 

vikt att ge läsaren en tydlig beskrivning den ekonomiska planen och intygsgivarnas syfte och 

betydelse arbetats fram och förändrats över tid, då det spelar en stor roll för uppsatsen i 

övrigt.  

 

2.2 1930 ÅRS LAG OM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

 
I början av 1900-talet växte de bostadsformer som upplät lägenheter till de boende med 

ständig besittningsrätt jämte de som uppläts genom hyresrätt till medlemmarna. De senare 

reglerades genom 1907 års nyttjanderättslag och behov av reglering kring 

besittningsföreningar uppkom något senare under 1920-talet. Behovet av reglering resulterade 

i 1930 års lag om bostadsrättsföreningar för att ge den enskilda medlemmen skydd för sin rätt 

till bostad samt för att hindra uppkomsten av osunda bostadsföretag. Hur sådant skydd skulle 

säkerställas genom granskning av den ekonomiska planen diskuterades utförligt, där 

möjligheten till en offentlig myndighets ansvar vägdes mot att en eventuell felaktighet i 

granskning kunde hållas mot det allmänna. Utredningen resulterade i annat alternativ där 

lagstiftaren valde att den skulle utföras av personer förtrogna med byggnadsverksamhet och 
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fastighetsförvaltning [i fortsättningen benämnda intygsgivare] och alltså inte granskas 

materiellt av offentlig myndighet.5   

 

2.3 1971 ÅRS BOSTADSRÄTTSLAG 

 

År 1971 förnyades regelverket ytterligare med (för denna uppsats) mest väsentliga 

förändringen att intygsgivarna hädanefter vid intygande av en ekonomisk plan skulle ange 

vilka omständigheter som låg till grund för deras omdöme. I propositionen skrivs ”under de 

40 år som har gått sedan bostadsrättslagen kom till har bostadsmarknaden liksom 

samhällslivet i övrigt undergått stora sociala och ekonomiska förändringar.”6 En av de mest 

väsentliga förändringar lagstiftaren tar upp är att under tiden sedan 1930 års bostadsrättslag 

har marknaden gått från att föreningarna förvärvade redan befintliga fastigheter till att de i 

större utsträckning förvärvade landområden och sedan själva uppförde husen för att bereda 

boende åt medlemmarna. Dessutom hade under tiden bostadsprojekten vuxit till att bli allt 

större och omfattande med långa tidsperioder för uppförande av bostäderna. En sådan 

utveckling ledde naturligt till en högre risk och spekulation kring den ekonomiska satsningen 

de bostadssökande tog. Lagstiftaren poängterade därför att ”… en enskild bostadssökande 

numera i regel inte har någon reell möjlighet att själv göra en bedömning av företagets 

soliditet på grundval av uppgifter i en ekonomisk plan.” 7. För att skapa särskilda garantier 

med anledning av bostadsmarknadens utvecklade och mer komplicerade natur valde 

lagstiftaren att i 1971 års bostadsrättslag kräva att intygsgivarna skulle bedöma såväl de 

faktiska uppgifterna som att beräkningarna på bostadskostnadskalkyler så som 

byggnadskostnader och avgifter kunde väntas hålla ihop. Det gjordes mot bakgrund att 

föreningens verksamhet ändrats och att den enskilde inte längre hade en reell möjlighet att 

utifrån den ekonomiska planen bedöma bostadsprojektet risker och hur det kunde tänkas hålla 

över tid. Intygsgivarna som sakkunniga hade att bedöma de uppgifterna i planen skulle för 

den enskilde innebära att en särskild garanti skapas. Den ekonomiska planens underlag gavs 

alltså större betydelse och även större krav på upplysningar i planen ställdes, för att 
                                                
5 Se prop. 1930:65 s 33 f.; SOU 1928:16 s.16 f.; Olsson, Anders H. S. & Ramnek, Lennart (1981). Bo med 
bostadsrätt, 2 omarb. uppl., Stockholm, LiberFörlag, s. 10 f. För vidare läsning om diskussionen härom och 
alternativet om myndighets granskning, se prop. 1930:65 s. 35 f. samt Flodin, Jonny, Intygsgivare i 
bostadsrättsföreningar, Stockholm 2011-12-09, s. 4 ff. 
6 Se prop. 1971:12 s.73. 
7 Se prop. 1971:12 s.77. 
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säkerställa föreningens ekonomiska stabilitet och underlätta för de enskilda bostadssökande 

att kunna förlita sig intygsgivarna och deras bedömning av planen.8 

  

2.4 1982 ÅRS BOSTADSRÄTTSLAG OCH OMBILDNINGSLAGEN 

 

Vissa ändringar skedde år 1982 i samband med 1982 års Lag (1982:352) om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Ombildningslagen 

tillkom för att underlätta övergång till bostadsrätter och innebär i korta drag att hyresgäster 

under vissa förutsättningar har rätt att genom en förening förvärva fast egendom för 

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Föreningen, med hyresgästerna som 

medlemmar, fick då en stärkt möjlighet att kunna förvärva en fastighet genom att 

fastighetsägaren skulle hembuda fastigheten till föreningen innan den fick överlåtas. 

Hembudrätt måste enligt ombildningslagen iakttagas, under förutsättning att de formella krav 

på bildande och registrering av bostadsrättsförening etc. som uppställs i lagen är uppfyllda9.10  

 

2.5 1991 ÅRS BOSTADSRÄTTSLAG 

 

Nästa stora omarbetning av BRL skedde år 1991 och är i väsentliga delar det regelverk som 

gäller än idag. Lagstiftaren påpekade då ytterligare behovet av tillförlitliga uppgifter i den 

ekonomiska planen och att intygandet av sådan plan skulle ske på behörigt vis, för att stärka 

de ekonomiska planernas tillförlitlighet. Vikten av att fortsätta förhindra ekonomiskt osunda 

projekt påpekas jämte ”att det skydd är otillräckligt som de nu gällande reglerna ger mot 

överoptimistiska planer eller rent av vilseledande planer”.11 De nya reglerna skulle skapa 

förutsättningar för att underlätta föreningarnas verksamhet och ligga som tillförlitlig grund för 

upplåtande av bostadsrätt för medlemmarna samt att de bostadssökande ska ha erforderlig 

information om de uppgifter som ligger till grund för deras kommande ekonomiska åtaganden 

                                                
8 Se prop. 1968:161 s.  8 f.; prop. 1971:12 s. 77 ff.; SOU 1969:14 s. 67 ff.; Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid 
(2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 uppdaterade uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 13 ff.; Olsson, 
Anders H. S. & Ramnek, Lennart (1981). Bo med bostadsrätt, 2 omarb. uppl., Stockholm, LiberFörlag, s. 11 ff. 
9 Se t ex BRL 1 kap. 2 §, 9 kap. 19 – 21 §§; ombildningslagen 1 – 6 §§. 
10 Se Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 uppdaterade uppl., 
Stockholm, Norstedts juridik, s. 13 ff.; Fastighetstransaktioner i praktiken s. 94 f., Nyttjanderätt: Hyra, 
bostadsrätt, arrende och tomträtt s. 225 ff.  
11 Se prop. 1990/91:92 s. 78. 
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gentemot föreningen. Förslaget som lades fram och antogs var att Boverket skulle arbeta fram 

allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer,12 tydliga linjer för intygsgivarna att 

förhålla sig till kring den ekonomiska planen samt att intygsgivares verksamhet ska synas av 

Boverket genom utfärdande av intyg för sådan behörighet. Boverket gavs härmed även 

mandat att återkalla sådant intyg om skäl finns. 13 Boverket har utnyttjat sitt mandat att 

utförda allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer genom att 1995 års allmänna 

råd som reviderades 2007 till den lydelse som används idag. 14 

  

2.6 2003 ÅRS LAGÄNDRING AV BOSTADSRÄTTSLAGEN 

 

Som en konsekvens av den fastighetskris som drabbade Sverige under 1990-talet påkallades 

återigen ändringar av BRL. Inför 2003 års lagändring tillsattes en utredning för att utvärdera 

de dåvarande reglernas ytterligare och för att effektivisera arbetet mot ekonomiskt osunda 

bostadsprojekt. Anledningen till utredningen var att många nybildade bostadsrättsföreningar 

hade gått i konkurs under fastighetskrisen och fler därtill mötts av stora ekonomiska problem. 

Den förändringen i och med 2003 års lagändring av bostadsrättslagen var att det i BRL 

preciserades något vad intygsgivarna ska intyga.15 Tydligast blev påbudet om skärpande 

reglering kring intygsgivandet och att intygsgivarna hädanefter skulle intyga att de uppgifter 

som angavs i den ekonomiska planen var vederhäftiga och att den ekonomiska planen skulle 

framstå framstår som hållbar.16 Intygsgivarna skulle hädanefter dessutom göra en bedömning 

kring huruvida föreningen kommer vara bärkraftig ur ett längre tidsperspektiv.17 

 

 

 

                                                
12 Se bostadsrättsförordningen 7 §. 
13 Se prop. 1990/91:92 s. 78 ff., Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 
5 uppdaterade uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 13 ff. 
14 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 
ändrad genom 2007:2. 
15 Se BRL 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 §.  
16 se BRL 3 kap. 2 § p. 3 
17 Se prop. 2002/03:12 s. 113, Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 
uppdaterade uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 13 ff.; Flodin, Jonny, Intygsgivare i bostadsrättsföreningar, 
Stockholm 2011-12-09, s. 13. 
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2.7 SAMMANFATTNING 

 

Bostadsrättsföreningar är alltså ekonomiska föreningar som har till syfte att upplåta 

lägenheter (genom nyttjanderätt) åt sina medlemmar i föreningen. 18 Bostadsrättslagen och 

bostadsrättsförordningen innehåller regler som styr en bostadsrättsförenings arbete, ger 

medlemmarna insyn i föreningens arbete och som ovan nämnt ska verka för att förhindra 

ekonomiskt osunda bostadsprojekt. 19 

 

Bostadsrättslagstiftningens syfte är än idag att primärt fungera som ett skyddsnät för 

befintliga och blivande bostadsrättshavare. Genom lagens omarbetning och de utredningar 

den stått inför har skyddsintresset sökts bevaras och påpekats. Det innebär t ex att den 

ekonomiska planen måste upprättas innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter, vilket 

beskrivs närmare nedan.  

 

Slutligen kan alltså sägas att bostadsrättslagen under åren varit föremål för omfattande 

utredningar och omarbetningar. Fastighetsmarknaden är en föränderlig marknad som inte 

sällan skapar politiska diskussioner och splittrande åsikter. Inte minst utvecklingen de senaste 

två decennierna med skenande priser och ett liberalt politiskt klimat har skapat utrymme för 

föränderlighet på marknaden. Det tycks också häri vara mycket som de begäranden om 

utredningar grundar sitt behov i. Är det skydd som BRL är tilltänkt att skapa för 

bostadsrättshavare tillräckligt? Avseende den ekonomiska planen och den utvecklade 

komplexiteten kring förvärv av fastigheter kan argumenteras för att en ekonomisk plans 

adressat förskjutits än längre från den spekulerande konsumenten. Svårigheter i att förstå 

innebörden av dessa konsekvenser och att analysera risker i problem som inte ligger nära i 

tiden torde otvivelaktigt innebära ökade svårigheter och större riskexponering mot individer 

vid bostadsspekulationer. På en sådan föränderlig och betydande marknad bör därför 

påkallande av utredningar välkomnas. 20 

 

                                                
18 Se SOU 1998:80 s. 101 ff. 
19 Se BRL 1 kap. Se även Ds 1994:7 s. 9 ff. 
20 Se Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 uppdaterade uppl., 
Stockholm, Norstedts juridik s. 13 ff., 84 ff.; Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: 
ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, 
s. 37 f. 
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3. EKONOMISK PLAN 

 
3.1 INLEDNING 

 
I BRL 3 Kap 1 § stadgas delvis att ”innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med 

bostadsrätt, skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av 

Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning 

av föreningen verksamhet.” Kravet på en ekonomisk plan har vuxit fram successivt för att 

tillgodose förvärvare (risktagare) av bostadsrätt med tillförlitlig information. Från tidigare 

syfte att vara ett informationsunderlag för blivande bostadsrättsinnehavare är den ekonomiska 

planens syfte idag främst att ligga som underlag för intygsgivarnas bedömning av föreningens 

soliditet. Som ett led i marknadens utveckling och projektens ökade omfattning har även 

risken för bostadsrättshavare ökat markant. En ekonomisk plan ska upprättas som ett skydd 

mot ekonomiskt osunda föreningar och bostadsrättshavare mot ekonomiska förluster.  Den 

ekonomiska planen ska upprättas i enlighet med BRL och BRF, som i sig är förhållandevis 

generellt skrivna. Till dessa har Boverket utarbetat vissa föreskrifter genom Boverkets 

allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, som i något större 

utsträckning och detaljerat utvecklar vilka uppgifter den ekonomiska planen bör grundas på.21 

 

I och med att den ekonomiska planens adressat gradvis förskjutits från ett 

informationsunderlag för blivande bostadsrättshavare till en mer ekonomisk analys för 

intygsgivare har även innehållet förändrats. De ekonomiska planerna innehöll tidigare 

tekniska specifikationer av respektive lägenhet och beräknade utgifter för att ge blivande 

bostadsrättshavare en god uppfattning om framtida utgiftsåtaganden, till att idag innehålla en 

analys av projektet som helhet och bostadsrättsföreningens ekonomiska framtidsutsikter. 22 

Det ska noterats att Boverket allmänna råd inte utgör bindande föreskrifter, så som de gjort 

om de framlagts som lag. Utöver generell information så som bostadsrättsföreningens firma, 

beskrivning av fastigheten, tidpunkt för upplåtelse, ska den ekonomiska planen enligt de 

allmänna råden innehålla information om finansieringsplan och föreningens löpande 

                                                
21 Se SOU 1998:80 s. 101 ff. 
22 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 
ändrad genom 2007:2, s. 7 f. 



 21 

kostnader. Det omfattar lånevillkor, amorteringsplan samt kostnader som beräknas 

nödvändiga för fastighetens funktion och fortbestånd, så som kostnader för underhåll, jämte 

insatser och upplåtelseavtal. Utöver dessa uppgifter ska den totala kostnaden för föreningens 

fastighet anges. Härtill hörande uppgifter som anges i dessa allmänna råd är utöver 

köpeskillingen t ex tomtkostnader, byggherrekostnader samt övriga kostnader och avgifter 

hänförliga till fastighetsförvärvet. Avseende skattskyldighet noteras att den ekonomiska 

planen ska innehålla uppgifter om föreningen är skattskyldig för uthyrning av exempelvis 

lokaler. Vidare skall som övriga kostnader redovisas avskrivningar som görs av skattemässiga 

skäl, jämte fastighetsskatt, inkomstskatt och övriga skatter. Vidare uppgifter om 

skattskyldighet eller framtida skattskyldighet nämns inte och inte heller sådan särskild latent 

skatt som kan belasta fastigheten. Nämns görs endast att skatter och bidrag kan vara av 

betydelse för föreningens ekonomi situation. Eftersom de bestämt utom föreningen kontroll 

finns det ett särskilt informationsvärde att redovisa dem i en separat grupp av poster.23  

 

3.2 HÅLLBARHETSKRITERIET 

 

Den ekonomiska planen är alltså en ur visst hänseende övergripande bedömning av en 

bostadsrättsförenings ekonomi och dess sundhet i det stora hela. Bedömningen av den 

ekonomiska planen ska enligt BRL 3 kap. 2 § som nämnt mynna ut i en bedömning och intyg 

om huruvida planen är att anse som hållbar eller inte, det s.k. hållbarhetskriteriet. För 

uppsatsen syfte är det nödvändigt att ur den ekonomiska planens helhet lyfta ut just 

hållbarhetskriteriet som enskilt avsnitt och beröra det närmare eftersom frågeställningen berör 

just detta och därför är av särskild vikt. Som ovan nämnt ska den ekonomiska planen 

innehålla upplysningar om föreningen som är av vikt vid bedömandet av dess verksamhet. 

Dessa kan grundas på beräkningar, vilket idag tycks vara det vanligaste att utgå från. Det 

innebär att man kan anta att en ekonomisk plan kan upprättas inte tidigare än att 

verksamheten bedrivits under viss tid, för att undvika rena spekulationer och för att förlita sig 

på vissa faktiska upplysningar. Som redogörs för senare i arbetet finns det ett flertal olika 

tillvägagångssätt för en bostadsrättsförening att förvärva en fastighet på. De är i sig generellt 

                                                
23 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 
ändrad genom 2007:2, s. 15 f., 20 f.; Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, 
skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 16 ff., 
37 ff., 53 ff. 
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sett rätt okontroversiella och accepterade på marknaden. Med det menas att val av metod 

sällan vållar större problem och de metoder som finns utarbetade är de parterna förhåller sig 

till. Olika förvärvsmetoder är bara ett exempel på de olika aspekter som kan komma att 

påverka den ekonomiska planens utformning och därmed även hållbarheten. Utöver 

förvärvsmetoder kan nämnas bedömningar av framtida räntelägen, inflation, 

jämförelsefastigheter på orten osv. Det bör därför kunna ses som en brist att olika uppgifter 

som införs i den ekonomiska planen på olika sätt påverkar hållbarhetsbedömningen. Man kan 

säga att det rör sig om en viss avsaknad av stringens i utformningen av den ekonomiska 

planen, vilken ju utmynnar i hållbarhetsbedömningen. Något som förvisso följer 

förhållandevis naturligt då BRL och BRF är generellt skrivna samt att Boverkets riktlinjer är 

normhierarkiskt underställda och föga strikta med vad som ska ingå och så klart att 

riktlinjerna inte är bindande. 24 

 

En ytterligare aspekt är att det inte föreligger krav på att det för varje enskild medlem ska 

redogöras vilka ekonomiska skyldigheter som kan komma att åläggas denne. Då den 

ekonomiska planens syfte över tid förskjutits från att vara informationsunderlag för den 

bostadssökande för att bedöma möjligheten till andel i föreningen i visst projekt, till att 

numera innebära ett mer generellt hållet underlag där en helhetsbedömning av föreningens 

verksamhet görs. Det åligger alltså inte intygsgivare att bedöma varje enskild medlems 

möjlighet att kunna förvärva en lägenhet och bli medlem i ett projekt, vilket i praktiken skulle 

innebära en genomgång av varje medlems personliga ekonomi. Något som givetvis skulle 

vara både opraktiskt och gå utanför ramen för intygsgivarnas arbete. Det är dock något som 

inte är helt problemfritt då ju en del av hållbarheten i ett bostadsprojekt ändå måste ses som 

avhängigt varje enskild medlems möjlighet att betala t ex årsavgifter etc. Förvisso finns 

instrument att vid enskild medlems betalningssvårighet t ex tvångsförsälja bostadsrätten vid 

oförmåga att betala vad som åligger denne gentemot föreningen. 25 Sådana scenarion i större 

utsträckning kan dock antas vore ju antas komma att drabba bostadsrättsföreningen som 

helhet, både på lång och kort sikt genom uteblivna inkomster från årsavgifter, ökade 

administrativa kostnader etc. Möjligen att problemet är förhållande oväsentligt och skulle 

                                                
24 Se Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 uppdaterade uppl., 
Stockholm, Norstedts juridik, s. 86 ff. 
25 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 283 ff. 
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kunna innebära en risk för främst mindre föreningar. Det är dock en diskussion som förts 

främst i tidigare propositioner till BRL. Något direkt praktiskt problem innebär det inte 

eftersom planen normalt upprättas innan medlemmarna antas. Planen blir därför en mer 

allmän bedömning och lägenheter kan upprättas till tänkt avgift. 

 

Närmare uppgifter om vad en ekonomisk plan ska innehålla ges i BRL, 

bostadsrättsförordningen och det är också här Boverket får uppgift att ge ut allmänna råd för 

utformning av ekonomiska planer, som alltså normhierarkiskt är underställda BRL och 

bostadsrättsföreningen och endast är rekommendationer. Några skäl för en intygsgivare att 

inte utgå från dessa föreskrifter vid upprättandet av en ekonomisk plan borde dock inte finnas, 

då det även är Boverket som överser vilka som utses till intygsgivare enligt BRL 3 kap. 3 §. 26 

De uppgifter bostadsrättsförordningen berör som ska ingå i en ekonomisk plan redogörs för 

löpande i råden med hänvisning till BRL 3 kap. Det ska nämnas att vad som anges i 

bostadsrättsförordningen är minimikrav. 27 Vad gäller hållbarhetskriteriet i BRL 3 kap. 2 § ger 

dock inte bostadsrättsförordningen någon vidare vägledning om vad hållbarhetskriteriet i sig 

ska innebära. Det skrivs i bostadsrättsförordningen 5 § endast att den ekonomiska planen ska 

undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse och förses med ett intyg från 

intygsgivare. Slutsatsen av detta tycks alltså vara att det upp till just intygsgivarna att på egen 

hand utifrån tillgängliga uppgifter bedöma projektets hållbarhet. Vissa krav på vem som får 

utses (av Boverket) till intygsgivare anges i bostadsrättsförordningen 10 § där utbildning 

inom fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper inom 

byggverksamhet och förvaltning av fastigheter nämns särskilt.  

 

Några direkt praktiskt beräkningsgrunder eller konkret vägledning utöver de uppgifter som 

bör omfattas finns alltså varken i BRL, bostadsrättsförordningen eller Boverkets allmänna 

råd. De regelverk som alltså reglerar tillkomsten av ekonomiska planer. Viss ledning om hur 

hållbarhetskriteriet ska bedömas kan dock fås genom de uppgifter intygsgivare har att förhålla 

sig till och ska bedöma vid upprättandet av en ekonomisk plan enligt BRL, 

bostadsrättsförordningen och Boverkets allmänna råd. Intygsgivarna ska alltså bedöma de 

gjorda beräkningarna och om de är riktiga och projektet framstår som hållbart. Med det menas 

                                                
26 Se bostadsrättsförordningen 7 §.  
27 Se Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 5 uppdaterade uppl., 
Stockholm, Norstedts juridik, s. 88.  
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att de ska bedöma om insatserna och avgifterna är sådana att lägenheterna med hänsyn till 

bostadsmarknaden kan upplåtas med bostadsrätt av föreningen. Härtill ska intygsgivarna 

bedöma föreningens ekonomiska känslighet och bärkraft på lång sikt. Det är den ekonomiska 

prognosen som ligger till grund för denna bedömning och i häri ska planen visa 

medlemmarnas årsavgifter utifrån realistiska bedömningar av föreningens kostnader och 

intäkter på kort och lång sikt. Vad som utifrån dessa uppgifter möjligen kan ge en något mer 

praktisk syn på hur hållbarhetskriteriet ska bedömas är de tidsperspektiv som anges utifrån 

uppgifterna ska framställas. Det är alltså inte enbart hållbarheten vid en given tidpunkt, t ex 

ett bostadshus uppförande som ska bedömas. Enligt bostadsrättsförordningen 4 § ska 

kostnader för de tre första åren anges. Enligt samma förordning 4 a § ska de uppgifter som där 

uppräknas i punkterna 1-8 avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. 

Enligt Boverkets allmänna råd ska prognosen omfatta de sex första verksamhetsåren och det 

elfte verksamhetsåret för att effekten av fastighetsskattens förändring ska ingå. Som nämnts 

tidigare ska alltså i den ekonomiska planen också anges vilka uppgifter intygsgivarna haft 

tillgängliga redogöras för och de omständigheter som ligger till grund för bedömningen, dock 

utan att de behöver bedöma prognosernas riktighet. Detta för att i efterhand kunna bedöma 

deras insatser och bedömningar. 28 

 

Det finns alltså få rent praktiska riktlinjer för intygsgivarna att grunda sin bedömning av 

hållbarhetskriteriet på. Som nämnts kan viss vägledning hämtas i tidsperspektiven som 

regelverken anger. Att de sex första verksamhetsåren samt det elfte verksamhetsåret ska 

redogöras för och bedömas visar på att en relativt långtgående bedömning av ett projekt ska 

göras, något som torde visa på att grundliga undersökningar av tillgängliga uppgifter måste 

göras för att undvika allt för mycket spekulation. De allmänna råden framlyfter också att 

årsavgifters påverkan av räntor och inflation ska tas hänsyn till vid upprättandet av den 

ekonomiska planen och bedömningen av hållbarheten. 29 Det är alltså inte helt okomplicerade 

bedömningar av bara projektet som sådant, utan även en utveckling av den ekonomiska 

marknaden och fastighetsskatten som ska göras. Det i samband med krav på vedertagen 

                                                
28 Se Prop. 2002/03:12 s. 112 f.; Nilsson Hjorth, Bob & Uggla, Ingrid (2014). Bostadsrättslagen: en kommentar, 
5 uppdaterade uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 91 ff.; Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska 
planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2, s. 19 ff.  
29 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 
ändrad genom 2007:2,s. 19. 
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utbildning för intygsgivare kan därför anses utgöra ett någorlunda starkt skydd för att 

hållbarhetskriteriet bedöms på ett korrekt sätt utifrån dess syfte.  

 

3.3 FASTIGHETSFÖRVÄRV OCH DEN EKONOMISKA PLANEN  

 

Det kan här vara intresse att kort beröra var den ekonomiska planen placeras in i ”systemet” 

kring ett fastighetsförvärv och utifrån ett tidsperspektiv vilket betydelse den har. I BRL 3 kap. 

1 § stadgas att en bostadsrättsförening ska upprätta en ekonomisk plan innan upplåtelse av 

lägenheter får göras. Det i sig ger inte särskilt mycket vägledning mer än att den ekonomiska 

planen kan upprättas vid ett relativt sent skede i ett bostadsprojekt, så länge det sker innan 

föreningen upplåter lägenheterna. Det innebär alltså att en förening inte kan upplåta 

lägenheter utan en ekonomisk plan och att planen ska registreras hos Bolagsverket, vilket i sig 

ger den ekonomiska planen en form av formell rättsverkan. Enligt BRL 3 kap. 2 § ska sedan 

den ekonomiska planen förses med intyg av två intygsgivare där enligt p. 3 gjorda 

beräkningar ska intygas att det är vederhäftiga och att planen framstår som hållbar. I intyget 

ska anges vilka omständigheter och handlingar som varit tillgängliga för intygsgivarna, vilket 

gör att intyget och den ekonomiska planen förses med en form av granskningskontroll. 

Intygsgivarnas granskning ska omfatta såväl de lämnade uppgifterna i den ekonomiska 

planen, deras riktighet samt hur dessa kan väntas hålla i tid. Det i sig är inte helt 

oproblematiskt då varken lagtext, förarbeten eller Bokverkets allmänna råd ger konkreta svar 

för intygsgivare på vad en bedömning enligt BRL 3 kap. 2 § ska omfatta.30 Den ekonomiska 

planen ska dock upprättas efter en självkostnadsprincip vilket enligt Boverket innebär att den 

inte bör innehålla buffertar som inte går att hänför till faktiska kostnadsbehov och framtida 

investeringar som kan komma att belasta föreningen. 31 Det betyder alltså att den ekonomiska 

planens uppgifter i viss utsträckning måste bestå av tillförlitliga och faktiska uppgifter. Även 

detta är något som på en tidslinje i ett bostadsprojekt placerar den ekonomiska planen relativt 

sent. Vad har det då för betydelse för ett bostadsprojekt och vad ger det den ekonomiska 

planen för roll i systemet?  I BRL 3 kap. 4 § stadgas att om det efter den ekonomiska planens 
                                                
30 För vidare läsning, se Kammarrättens dom i mål nr 883-12 där det diskuterades hur långtgående intygsgivares 
granskning av uppgifter som inte lämnats direkt i den ekonomiska planen. Frågan rörde återkallelse av 
behörighet som intygsgivare pga. underlåtenhet att ta del av entreprenadavtal, köpeavtal och externa 
värdeutlåtanden. 
31 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 
1995:6 ändrad genom 2007:2, s. 21. 



 26 

upprättande inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens 

verksamhet så ska en ny ekonomisk plan upprättas och registreras hos Bolagsverket (med ett 

visst undantag i BRL 3 kap. 4 § 2 st. vari stadgas att lägenhet får upplåtas om den lägenheten 

inte har betydelse för den ekonomiska planen som omfattas av de väsentliga förändringarna i 

planen). Med sådana väsentliga förändringar nämns t ex i de allmänna råden att föreningens 

insatta kapital och nettoskuld avviker väsentligt från uppgifterna i den ursprungliga planen. 32 

Skulle det inträffa något sådant väsentligt får innan en ny ekonomisk plan upprättas 

föreningen inte upplåta lägenheter. I brist på konkreta anvisningar om vilka uppgifter en 

bedömning av en ekonomisk plan enligt BRL 3 kap. 2 § ska omfatta är det inte helt självklart 

hur långtgående en intygsgivares uppgift sträcker sig. Att bedömningen i vart fall ska omfatta 

en granskning av uppgifterna i den ekonomiska planen ger viss vägledning att uppgifterna ska 

bestå av de uppgifter som är kända, men alltså även vissa uppgifter som inte är kända enligt 

den ekonomiska planen. Med det kan alltså sägas att den ekonomiska planen och 

intygsgivares bedömning ger en form av rättsverkan gentemot föreningen och dess 

verksamhet i att upplåta lägenheter dels eftersom att planen ska registreras hos Bolagsverket 

men framförallt genom att situationer kan uppstå då en ny plan måste upprättas innan 

lägenheter får upplåtas och att intygsgivarnas bedömning resulterar i en form av extern 

kontroll av uppgifterna i den ekonomiska planen. 33 

 

Som redovisats ovan finns alltså vissa uppgifter som ska omfattas av den ekonomiska planen. 

Det tål dock att återigen påpeka att allmänna råden inte är bindande utan endast som 

rekommendation för vad en ekonomisk plan bör innehålla. Vid läsning av dessa allmänna råd, 

främst sida 11-24, kan konstateras att några råd rörande fastighetstransaktionen som sådan 

inte tycks finnas. Det finns i råden inga rekommendationer om att den ekonomiska planen ska 

innehålla uppgifter om hur en bostadsrättsförening ska förvärva viss fastighet eller hus. Som 

kommer att belysas senare i detta arbete finns olika möjligheter hur ett förvärv kan gå till och 

även om det kanske inte är av intresse för en bostadsspekulant kan det antas vara av värde vid 

bedömningen av ett projekt som sådant. Någon uppgift om att det bör uteslutas ur den 

ekonomiska planen finns inte, varför det tycks vara upp till den enskilde intygsgivaren 

huruvida mer tekniska uppgifter om förfarandet vid förvärvet ska ingå eller inte.  
                                                
32 Se Boverket, Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 
1995:6 ändrad genom 2007:2, s. 19. 
33 Se prop. 2002/03:12 s. 35 ff. 
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Det nyss påstådda är en högst logisk slutsats jag dragit utan närmare underlag, då det i princip 

utelämnas i sin helhet från de allmänna råden. Efter samtal med en praktiker på området har 

jag dock fått medhåll på denna punkt och han instämmer i slutsatsen att det är upp till varje 

enskild intygsgivare om tekniska uppgifter om förfarandet vid förvärvet ska införas i den 

ekonomiska planen eller inte. Han påpekade i sammanhanget också viss brist mot att de 

allmänna råden är så generella i sin utformning, vilket i sin tur kan leda till mer skönsmässigt 

utformade ekonomiska planer vari en intygsgivare kan välja lite vad som bör tas upp eller 

inte, för att på så vis kunna måla upp en ekonomisk analys som bäst gynnar projektet. Detta 

bör naturligtvis ses som en potentiell risk. Han nämner att i det rent praktiska så händer det att 

intygsgivare i en ekonomisk plan lyfter in information om förfarandet vid förvärvet, så som 

att fastigheten t ex förvärva genom paketering. Det är dock något som sker icke-stringent och 

i för liten utsträckning för att dra någon slutsats av detta. Inte heller i de planer där uppgifter 

om förfarandet återfinns berörs den latenta skatteskulden särskilt då det aldrig prövats 

huruvida den är att ses som en risk eller inte. För praktiker på området tycks det alltså inte 

behandlas särskilt, vare sig förfarandet vid förvärvet eller en eventuell latent skatteskuld, då 

de eventuella riskerna är högst teoretiska. Detta trots att uppgifterna om detta är högst 

konstaterbara och faktum ganska tidigt i processen av utformande av den ekonomiska 

planen.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34  Information om ekonomiska planer, utöver Boverkets allmänna råd om Ekonomiska planer för 
bostadsrättsföreningar, Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2, har inskaffats efter samtal med Joakim 
Grönwall vid Delta Advokatbyrå 2015-04-01. I egenskap av praktiker på området samt intygsgivare vid 
upprättande av ekonomiska planer har han goda insikter kring utformningen av ekonomiska planer. 
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4. PAKETERING AV FASTIGHETER 
 

4.1 INLEDNING 

 

Bostadsrättsföreningar är en ekonomisk förening vars ändamål är att i föreningens hus upplåta 

lägenheter till dess medlemmar. 35 En bostadsrättsförening måste därför anskaffa ett hus att 

upplåta lägenheter i. Förvärvandet av ett hus kan gå till på olika sätt. Genom ombildning från 

hyresrätt till bostadsrätt, genom att en fastighet förvärvas och byggnation av huset sker genom 

en entreprenad, genom ett köp av fastigheten eller genom att bostadsrättsföreningen förvärvar 

ett aktiebolag i vilket fastigheten är enda tillgång och att fastigheten sedan överförs till 

föreningen. Denna sista metod beskrivs vanligen som en ”paketering av fastighet” och är den 

som är av främsta fokus i detta arbete.  

I det kommande avsnittet kommer att redogöras för paketering av fastigheter som 

förvärvsmetod. Fokus kommer att ligga på just den förvärvsmetod för att upprätthålla 

stringens i arbetets syfte och de frågeställningar som avses behandlas. Övriga 

förvärvsmetoder utöver paketering kommer inte beröras enskilt i större utsträckning än för t 

ex jämförelseexempel. Gåva och arv är för arbetets syfte inte relevant. För att behålla fokus 

kring frågeställningen och av begränsningsskäl kommer det mest allmänt förekommande 

typfallet av en paketering av fastigheter som förvärvsmetod att behandlas närmare.  

 

Precis som på övriga marknader tenderar förvärvsmetoder att förändras över tid och det sker 

inte minst med anledning av rådande skatteregelverk. Ett tydligt exempel på detta är att det 

tidigare regelverket gjorde paketering av fastigheter i handelsbolag skattemässigt förmånligt, 

medan det i dagsläget mest förmånliga och utnyttjade tillvägagångssätt är genom aktiebolag. 

Den metod som redogörs för nedan är därför att anses som den vanligast förekommande 

metoden. I praktiken kan det såklart ofta komma att kompliceras ytterligare och påverkas av t 

ex internationella aspekter och regleringar vid transaktioner som sker på ett internationellt 

plan och/eller  mellan utländska parter.  

 

                                                
35 Se BRL 1 §. 
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4.2 ALLMÄNT OM PAKETERING SOM FÖRVÄRVSMETOD 

 

Vid överlåtelse av en paketerad fastighet förvärvas ett bolags aktier genom köpeavtal. En 

sådan överlåtelse regleras av köplagen och avtalslagen, då det rör sig om lös egendom. Det 

skiljer sig alltså åt från ett traditionellt förvärv av fastigheten vilket regleras främst av 

jordabalkens 4 kap. 36 Den främsta anledningen till att en fastighet avyttras och förvärvas 

genom paketering av fastigheten till ett bolag är dock inte fördelaktiga skillnader i 

lagstiftningen utan av andra främst skattemässiga skäl.  

 

I korthet kan ett typexempel av ett paketeringsförfarande och avyttring av sådan fastighet till 

en bostadsrättsförening beskrivas enligt följande;  

Ett bolag (Säljaren AB) äger en fastighet som ska avyttras (Fastigheten). För att dra nytta av 

de (skatte)fördelar som finns vid försäljning av en paketerad fastighet börjar Säljande AB 

med att bilda ett helägt dotterbolag (NYAB). Till NYAB säljer sedan Säljaren AB Fastigheten 

genom en underprisöverlåtelse till ett värde som understiger Fastighetens marknadsvärde. 

Denna överlåtelse görs genom att NYAB utställer en revers till Säljaren AB. Säljaren AB 

säljer sedan NYAB (vars enda tillgång är Fastigheten) till Bostadsrättsföreningen (i egenskap 

av köpare) till belopp motsvarande andelarnas marknadsvärde, vilket i princip innebär 

marknadsvärdet för Fastigheten minus NYABs revers till Säljaren AB. Säljaren AB uppnår då 

en skatteförmån under förutsättning att andelarna i NYAB är att betrakta som 

näringsbetingade. Villkoren för näringsbetingade andelar redovisas för närmare nedan. Den 

förvärvande Bostadsrättsföreningen övertar i och med transaktionen aktierna i NYAB. Syftet 

med bildandet av NYAB är endast att förflytta Fastigheten från Säljaren AB till NYAB för 

dess skattemässiga värde för att sedan avyttra andelarna i NYAB. NYAB (under ledning av 

Bostadsrättsföreningen) överlåter därefter Fastigheten till Bostadsrättsföreningen för ett 

belopp motsvarande NYABs revers till Säljande AB, medel för vilka NYAB betalar av 

reversen till Säljaren AB. Säljaren AB får på så vis betalt för Fastigheten motsvarande 

marknadsmässigt värde. Dessutom uppnås ett ”nollresultat” i NYAB som kvarstår utan 

tillgångar eller skulder i bostadsrättsföreningens ägo tills avveckling eller avyttring sker. 

                                                
36 Se SOU 1998:80 s. 115 ff. 
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NYAB fungerar alltså som skalbolag vars yttersta syfte är att användas som tillfällig ägare för 

förflyttning av Fastigheten. 37 

 

Förfarandet kommer nedan att beskrivas något närmare och detaljerat. Det kommer att göras 

genom dispositionen av de konsekvenser som uppstår för säljaren respektive köparen i och 

med paketeringsförfarandet. För den fortsatta redovisningen av förvärvsmetoden kan följande 

bild ses som en sammanfattande illustration av förfarandet: 

 

 

 
 

 

 

                                                
37 Se Larsson, Nils (red.) (2014). Fastighetstransaktioner i praktiken, 1 uppl., Stockholm, Norstedts Juridik, s. 
71, 115 ff.,; Kleerup, Jan & Tegnander, Hans (2009). Fastigheten och skatten, Stockholm, FAR SRS Förlag, 183 
ff. 
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4.3 KONSEKVENSER FÖR SÄLJAREN 

 

För säljaren är en paketering att föredra främst med hänsyn till eventuell vinstskatt på de 

avyttrade aktierna, jämfört med vinstskatt på en avyttrad fastighet enligt ”traditionell” 

fastighetsförsäljning. Vid en traditionell avyttring av en fastighet enligt Jordabalken 4 kap. 

utgår skatt på vinst för fastigheten vanligast så som kapitaltillgång, vilket beskattas enligt 41 

kap. 1-2 §§ IL. Det gäller såväl juridiska personer (kapitalvinst hänförlig till 

näringsverksamhet beräknas i princip på samma sätt som vid kapitalvinstbeskattning) som 

fysiska personer som båda träffas av sådan vinst på kapitaltillgång enligt IL. 38 

 

Vid avyttring av en fastighet genom paketering beskattas istället säljaren annorlunda och det 

kan antas vara mer fördelaktigt. Den vanligast förekommande typen av paketering består i att 

det avyttrade bolaget ägs i delar eller i helhet av ett moderbolag, vilket särskilt kan innebära 

vissa skattemässiga förmåner. I IL 24 kap. 14 § finns för det fallet vissa kriterier som fastslår 

om innehavet av det avyttrade bolagets aktier är att kvalificera så som näringsbetingade 

andelar. I korta drag ska nämnas främst tre kriterier som är avgörande vid kvalificeringen av 

näringsbetingade andelar, (i) om andelarna är onoterade, (ii) om det ägande bolaget innehar 

minst tio procent av rösterna i det avyttrade bolaget och, om de två första kriterierna inte är 

uppfyllda, (iii) om innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarbolaget eller 

till ägarföretaget närstående bolag. Skattemässigt innebär det att om de avyttrade andelarna är 

näringsbetingade så utgår ingen skatt på eventuell kapitalvinst. Det skall alltså jämföras med 

om säljaren avyttrar fastigheten så som fast egendom och då måste betala skatt för 

kapitalvinsten på fastigheten. I sammanhanget skall nämnas att strukturen hos det säljande 

bolaget inte nödvändigtvis behöver se ut som ovan illustrerat, med ett moderbolag som äger 

ett dotterbolag som avses avyttras med en fastighet som enda tillgång. Enligt IL 23 kap tillåts 

underprisöverlåtelser i svensk rätt. Kort innebär det att man inom en ägarstruktur kan sälja 

tillgångar för genom en underprisöverlåtelse vilket vanligen är innebär ett pris för tillgången 

som understiger marknadsvärdet, utan att uttagsbeskattning sker. För att kort redogöra vad 

som kan konstituera en underprisöverlåtelse kan nämnas att förvärvaren ska vara en svensk 

juridisk person som är skattskyldig i Sverige, vilket i normalfallet alltså uppnås om det 

förvärvande bolaget är ett svenskt aktiebolag. Vidare skall en underprisöverlåtelse avse hela 
                                                
38 Se Kleerup, Jan & Tegnander, Hans (2009). Fastigheten och skatten, Stockholm, FAR SRS Förlag, s. 136 f.  
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verksamheten eller en verksamhetsgren. Skatterättsnämnden har i beslut fastslagit att 

hyresfastigheter kan utgöra självständiga verksamhetsgrenar: 

 

 

”Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse 

som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 

kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper 

eller liknande tillgångar. Förvaltning av fastighet är inte undantagen från definitionen 

av rörelse och en fastighet kan således bilda en verksamhetsgren. Mot bakgrund av 

vad som i ärendet framgår om den aktuella fastigheten och dess användning får den 

anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet.”39  

 

Utan närmare genomgång av vissa för detta arbetes skull oväsentliga övriga villkor kan kort 

sammanfattningsvis att ett svenskt aktiebolag som äger samtliga aktier i ett annat aktiebolag 

har möjlighet att genomföra en försäljning av tillgångar till dotterbolaget till ett pris 

understigande marknadsvärde, alltså en underprisöverlåtelse. Det innebär att en fastighet kan 

säljas inom en och samma ägarsfär till ett lågt pris och på så vis internt uppnå en 

skattemässigt fördelaktig struktur. Denna strukturering kan alltså genomföras av det säljande 

bolaget innan en försäljning till en bostadsrättsförening och det är också härav ordet 

”paketering” kommer. Säljaren kan alltså sälja in fastigheter i olika juridiska personer 

(vanligtvis aktiebolag) och föra upp en struktur som möjliggör försäljning av enstaka 

fastigheter eller fastighetsbestånd genom försäljning av de enskilda bolagen, med en fastighet 

som enda tillgång. På så vis kan alltså de skattemässiga fördelarna med försäljning av 

näringsbetingade andelarna uppnås oavsett tidigare ägarstruktur och en avyttring av en 

paketerad fastighet. 40  I samband med en sådan underprisöverlåtelse utgår naturligtvis 

stämpelskatt för det förvärvande bolaget. Stämpelskatt beräknas på köpesumman eller 

taxeringsvärdet, det alternativ som har det högsta egendomsvärdet. Då köpesumman vid en 

underprisöverlåtelse understiger marknadsvärdet samt att taxeringsvärdet på fastigheter är 

                                                
39 SRN 2008-01-08 (dnr 107-07/D). Se även SRN 2008-02-01 (dnr 158-07/D), SRN 2008-01-31 (dnr 140-07/D), 
SRN 2008-01-08 (dnr 114- 07/D), samt RÅ 2004 ref. 140 (fastställande av SRN 2004-06-01).  
40 Se Larsson, Nils (red.) (2014). Fastighetstransaktioner i praktiken, 1 uppl., Stockholm, Norstedts Juridik, s. 
71, 115 ff.; Kleerup, Jan & Tegnander, Hans (2009). Fastigheten och skatten, Stockholm, FAR SRS Förlag, s. 
183 ff. 
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tämligen lågt i förhållande till marknadsvärdet kan det antas att stämpelskatten blir tämligen 

låg för det förvärvande bolaget. 41 

 

Några direkta nackdelar vid paketering av fastighet som försäljningsmetod uppstår inte för 

säljaren. Priset kan förvisso komma att regleras något beroende på vald metod där en 

paketering vanligen innebär ett lägre försäljningsvärde av bolaget som avyttras jämfört med 

marknadsvärdet på en fastighet vid traditionellt köp. Detta då köparen övertar den latenta 

skatteskuld samt får tillgodogöra sig ett lägre avskrivningsunderlag (se närmare nedan under 

köparens perspektiv). Noteras ska att ett struktureringsarbete vanligen kan tänkas innebära 

vissa ökade transaktionskostnader. 

 

4.4 KONSEKVENSER FÖR KÖPAREN 

 

Vid ett förvärv av en paketerad fastighet uppkommer naturligtvis andra konsekvenser även för 

köparen, än om förvärvet sker genom ett traditionellt köp enligt JB 4 kap. Främsta fördelen 

för en köpare att förvärva en fastighet genom paketering är att stämpelskatt inte utgår, då 

köpet avser aktier vilket är lös egendom och inte fastigheten så som fast egendom. 

Stämpelskatt, som beräknas på köpesumman eller taxeringsvärdet det alternativ som har det 

högsta egendomsvärdet, utgår vid ett traditionellt köp av fast egendom och åläggs köparen. 

Stämpelskatten är för närvarande 1,5 procent för fysiska personer och 4,25 procent för 

juridiska personer. 42 Då fastighetsköp generellt sett omfattar inte obetydliga värden och 

belopp resulterar stämpelskatten följaktligen i en kostnad vid ett traditionellt förvärv. Någon 

stämpelskatt utgår alltså inte vid förvärv av aktier.  

 

Nackdelen för en köpare vid köp av fastighet genom en paketering kan å andra sidan vara mer 

långsiktig. När en köpare förvärvar bolaget genom ovan redovisad förvärvsmetod kommer det 

avskrivningsunderlag som föreligger för fastigheten i det förvärvade bolaget att övertas av 

köparen. Då det förvärvade bolaget (NYAB) genom en underprisöverlåtelse övertagit 

fastigheten från det säljande bolaget kan det antas att i normalfallet så är detta belopp 

tämligen lågt och framförallt understigande marknadsvärdet. Det innebär alltså en väsentlig 

                                                
41 Se lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 4 §, 7 – 14 §§.. 
42 Se Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 8 – 9 §§.  



 34 

nackdel för en köpare; ett lågt avskrivningsunderlag. Enligt 19 kap IL ska kostnader för 

förvärv av en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Då en fastighet 

förvärvas genom paketering får alltså förvärvaren överta det anskaffningsvärde som 

underprisöverlåtelsen gjordes till och detta värde utgör förvärvarens anskaffningsvärde och 

det belopp som värdeminskningsavdraget baseras på. Det innebär alltså att 

avskrivningsunderlaget vid förvärv av en paketerad fastighet kommer skilja sig åt än jämfört 

med om förvärvet gjorts genom en traditionell fastighetstransaktion. I fallet då en 

bostadsrättsförening förvärvar fastigheten innebär det dock i sig inget större problem eftersom 

en bostadsrättsförenings syfte inte är att gå med vinst. Ett högt avskrivningsunderlag är 

istället gynnsamt för en köpare som avser förvalta fastigheten vinstdrivande, då avskrivningar 

får dras av som en kostnad i verksamheten.  

 

Anskaffningsvärdet är också något som kommer att påverka en beskattning av kapitalvinsten 

vid en eventuell framtida försäljning, vilket är en nackdel för en bostadsrättsförening. För 

enkelhetens skull kan antas att marknadsvärdet är konstant. Om fastigheten förvärvats genom 

en traditionell transaktion skulle anskaffningsvärdet vara lika med marknadsvärdet och detta 

värde tillåts dras av vid en framtida försäljning så som kostnad för förvärv av fastigheten. 

Genom förvärv av en paketerad fastighet kvarstår istället anskaffningsvärdet sedan 

underprisöverlåtelsen mellan det säljande bolaget och NYAB och förvärvaren kommer 

därmed bli skattskyldig för hela den kapitalvinst som görs vid en framtida försäljning. Det är 

denna framtida skatt vid en eventuell framtida försäljning som kallas latent skatteskuld och 

alltså belastar köparen av en paketerad fastighet, såväl en bostadsrättsförening som annan 

köpare. Då fastighetsköp ofta handlar om inte obetydliga summor samtidigt som det 

skattemässiga värdet ofta väsentligen understiger marknadsvärdet kan en sådan latent 

skatteskuld ofta innebära ett relativt stort belopp. Frågan är alltså om och hur en 

bostadsrättsförening bör förhålla sig sådan latent skatteskuld. 43 Ytterligare en konsekvens för 

köparen är också de förmodligen oundvikliga transaktionskostnader ett förvärv av en 

paketerad fastighet kan antas innebära.  

 

                                                
43 Se Boverkets brev till Justitiedepartementet 2014-06-27 Behov av utredning av bostadsrättslag (1991:614) 
och bostadsrättsförordning (1991:630).   
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Som ovan nämnt övertar bostadsrättsföreningen NYAB som direkt äger fastigheten i fråga. 

Då en bostadsrättsförening inte får upplåta bostadsrätter genom aktiebolagsform måste därför 

fastigheten överföras så att den ägs direkt av föreningen. Fusion av aktiebolag och 

bostadsrättsförening är inte tillåten enligt BRL 9 kap. 30 §, lagen om ekonomiska föreningar 

12 kap. 44 Detta sista steg i en paketeringstransaktion som illustrerats ovan, sker vanligen 

genom att föreningen i sin tur köper fastigheten för bokföringsmässigt värde av NYAB. 

NYAB i sin tur betalar av den revers bolaget har till Säljare AB (i normalfallet kommer 

bostadsrättsföreningen förvärv av fastigheten från NYAB till bokföringsmässigt värde 

överensstämma med värdet på den revers NYAB är skyldig att betala till Säljande AB). På så 

vis förflyttas ägandet fastigheten till bostadsrättsföreningen vilken i sin tur då kan upplåta 

bostäderna till sina medlemmar. I typfallet för en transaktion av denna art kommer troligen 

också bostadsrättsföreningen att vilja avveckla alternativt sälja av NYAB, då en 

bostadsrättsförening normalt saknar syfte att äga aktierna i aktiebolag. I sammanhanget kan 

nämnas att bostadsrättsföreningen av rådgivare vanligen förslås avveckla bolaget framför att 

sälja det vidare som skalbolag, då (hela eller delar av) föreningens medlemmar suttit i 

bolagets styrelse och därmed kan uppbära ansvar för bolaget. Att avveckla alternativt sälja 

NYAB görs naturligtvis under förutsättning att föreningen inte senare kan komma att ha nytta 

av bolaget i sin verksamhet. Denna hos bostadsrättsföreningen ”interna” strukturbildning kan 

även tänkas innebära transaktionskostnader i form av rådgivning då det är väsentligt att det 

sker i korrekt ordning och överensstämmelse med rådande regelverk. Huruvida det skulle 

innebära ökade transaktionskostnader i jämförelse med t ex ett traditionellt fastighetsförvärv 

som också kan antas innebära inte obetydliga kostnader för rådgivning får jag låta vara osagt. 
45 

 

Som nämnts ovan är en fördel för köparen att en prisreglering vanligen sker som en 

kompensation vid paketering som förvärvsmetod. Kompensationen är för den nackdel det 

innebär för köparen att denne genom det låga anskaffningsvärdet belastas med en latent 

skatteskuld som är knuten till fastigheten, samt att avskrivningsvärdet är lågt. En normal 
                                                
44 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 280. 
45 Intervju med Joakim Grönwall. I egenskap av praktiker på området samt intygsgivare vid upprättande av 
ekonomiska planer har han kunnat bistå med god information om hur dessa transaktioner utförs i praktiken. 
Främst har hans bistående med råd och information varit av betydelse avseende de slutliga stegen i en 
fastighetstransaktion genom paketering som främst berör bostadsrättsföreningens ”interna” arbete, vilka oftast 
inte är den del av paketeringsmetoden som det riktas fokus på i doktrin.  
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paketeringsrabatt brukar uppgå till ett belopp motsvarande omkring 5-10 procent av den 

latenta skatten och resulterar alltså i att marknadsvärdet på en paketerad fastighet skiljer sig 

något jämfört med en fastighet såld genom traditionell fastighetstransaktion. Det får dock 

anses höra till förhandlingsutrymmet parterna emellan, förhandlingspositioner och den 

generella prissättningsmetoden, hur stor en eventuell paketeringsrabatt kan tänkas bli. En 

paketeringsrabatt är ganska självklart fördel för köparen och nackdel för säljaren. Det ett 

instrument som genom förhandlingar är unik för varje transaktion men som är generellt 

accepterad på transaktionsmarknaden. 46 

 

4.5 SAMMANFATTNING 

 

För att analysera frågan om hur en bostadsrättsförening i den ekonomiska planen ska eller bör 

förhålla sig till en latent skatteskuld som uppkommit efter ett förvärv at en paketerad fastighet 

måste samtliga ovan berörda skäl om varför en paketering görs vägas in. Att en 

bostadsrättsförening äger en sådan latent skatteskuld kan ju å ena sidan ses som negativt och 

betungande för föreningen och dess medlemmar, som Boverket lyfter fram i sitt brev till 

Justitiedepartementet. Det kan antas att riskerna med att äga en sådan skuld, utan att i 

bedömningen beröra den eller i övrigt ta hänsyn till den, kan komma att påverka föreningens 

ekonomi och medlemmarnas möjlighet till att med säkerhet kunna bedöma hållbarheten i ett 

projekt eller en förening. Vad som dock måste tilläggas är att Boverket i sitt brev inte tar upp 

det faktum att en paketeringsrabatt erhålls i samband med förvärv av en fastighet genom 

paketeringsförfarandet samt att en latent skatteskuld inte realiseras förrän vid en eventuell 

framtida försäljning. Det sistnämnda är något som går emot en bostadsrätts syfte och därför i 

praktiken sällan bör vara aktuellt. För att då kunna bedöma en latent skatteskulds potentiella 

risk och effekter av den måste alltså paketeringsrabatten tas med för att få fram den 

potentiella ”netto risken” som en förening och dess medlemmar står för. Detta gör inte 

Boverket i sitt brev och deras kritik kan därför anses något obefogad och ogrundat utfärdad.  

 

 

                                                
46 Information angående paketeringsrabatt har jag tillgodogjort mig under specialkursen Internationell Skatterätt 
vid Stockholms Universitet VT-14. Under kursen hölls ett seminarium under ledning av företrädare från 
Deloittes fastighets- och transaktionsgrupp där dessa frågor behandlades utförligt.  
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5. REALISERING AV EN LATENT SKATTESKULD 
 

5.1 INLEDNING 

 

I det här avsnittet ska jag redogöra för de situationer då en latent skatteskuld kan komma att 

realiseras. Som ovan nämnt krävs det ett ägarbyte av fastigheten på nytt genom ytterligare en 

transaktion i något led, dvs. från bostadsrättsföreningen till ny ägare, för att den latenta 

skatteskulden ska komma att realiseras. Då en bostadsrättsförenings upplåtelseform är på 

obestämd tid vilket i princip innebär för all framtid kan det inte antas höra till normalfallet att 

en bostadsrättsförening avyttrar en fastighet. Det skulle i sin tur gå emot syftet med en 

bostadsrättsförenings verksamhet. En bostadsrättsförenings syfte är alltså inte att köpa och 

sälja fastigheter, utan att upplåta lägenheter till sina medlemmar utan tidsbegränsning, BRL 1 

kap. 4§. 47  

 

De situationer jag redogör för nedan ska inte ses som en exklusiv uppräkning av situationer då 

en bostadsrättsförening på något sätt avyttrar en fastighet. Det är vid genomgång av 

tillgängligt material samt genom intervju de nedan berörda situationerna visat sig vara de 

situationer som kan antas vara närmast vid handen. Alltså finns på området fler möjliga 

tänkbara situationer som resulterar i att en bostadsrättsförening avyttrar en fastighet, men i 

linje med arbetets syfte berörs nedan endast de normalsituationer som kan tänkas uppstå. 48  

 

En bostadsrättsförenings ekonomi ska ha som mål att uppnå en självkostnadsprincip, vilket 

innebär att medlemmarnas årsavgifter ska sättas till föreningens motsvarande kostnader för t 

ex ränta på lån och driftkostnader. En bostadsförenings ekonomiska syfte är att främja 

medlemmarnas och därmed föreningens syfte i samband med upplåtelse av lägenheter. En 

bostadsrättsförenings ekonomiska syfte är därför enligt självkostnadsprincipen att i teorin 

göra nollresultat varje år. Utgifterna (ränta, amortering, löpande underhåll etc.) ska täckas av 

                                                
47 Se Melz, Peter & Victorin, Anders (1996). Bostadsrätt, 3 omarb. uppl., Stockholm, Juristförlaget, s. 11 ff., s. 
15 f.  
48 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 284 ff. Intervju med Joakim Grönwall. 
I egenskap av praktiker på området samt intygsgivare vid upprättande av ekonomiska planer är hans syn att det i 
dagsläget inte finns fler situationer av en bostadsrättsförenings avyttring av fastighet som är beaktansvärda inom 
ramen för detta arbete.  
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intäkterna (årsavgifter, ränteinkomster, hyresintäkter etc.) som därmed ska sättas till nivåer 

utifrån beräknade utgifter för varje år. Sådant nollresultat justeras och bedöms för varje års 

budget som bostadsrättsföreningen bör upprätta. Budgetarbete i en bostadsrättsförening 

innebär sällan några större problem kring beräkningarna då kostnaderna i det stora hela 

vanligen är kända i förtid, då normalt underhåll och reparationsarbeten ofta kan beräknas i 

förtid och är relativt konstanta. De största riskerna en förening kan stå inför får antas vara 

plötsligt uteblivna hyresintäkter från t ex lokalhyresgäster samt oväntade större 

reparationskostnader eller ökningar i driftkostnader (t ex ovanligt kalla vintrar flera år i sträck, 

stora förändringar i skatteregler etc.). Nämnas härvid ska dock att en bostadsrättsförenings 

ekonomi varje år inte måste uppnå exakt nollresultat. Det är istället balans på sikt som är 

föreningens yttersta ekonomiska syfte. Med det sagt finns alltså inget som hindrar en 

bostadsrättsförening från att vissa år göra positiva resultat för att på så vis bygga upp en 

kapitalreserv. Omvänt finns heller inga rättsliga begränsningar i tiden för hur en förening kan 

drivas och fortleva med underskott år efter år. (Noteras ska i sammanhanget den s.k. 

likhetsprincipen som bör verka förhindrande för en bostadsrättsförening att i allt för volatil 

utsträckning höja och sänka årsavgifter från år till år för att vissa år bygga upp en 

kapitalreserv som följande år töms till följd av sänkta årsavgifter. Medlemmarna ska 

behandlas lika över tid i förhållande till årsavgifternas beräknande, som bör sättas till nivåer 

som motsvarar föreningens utgifter över tid. Denna likhetsprincip omfattas av stadgandet i 

lagen om ekonomiska föreningar 6 kap. 13 § och 7 kap. 16 § vilken BRL hänvisar till enligt 9 

kap. 12 § respektive 13 §).49 I praktiken kan dock antas att långtgående underskott i en 

förenings ekonomi innebär betalningssvårigheter för föreningen samt att den riskerar hamna 

på obestånd. 50 I övrigt kan nämnas att bostadsrättslagen hänvisar till 8 kap. lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar, bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen 

(1995:1554) avseende bokföring, revision och redovisning för bostadsrättsföreningar. 51 

 

                                                
49 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 225; Melz, Peter & Victorin, Anders 
(1996). Bostadsrätt, 3 omarb. uppl., Stockholm, Juristförlaget, s. 31 f.; Uggla, Ingrid, Grönlund, Jörgen & 
Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 4 rev. uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 142 f. 
50 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 222 ff.; Uggla, Ingrid, Grönlund, 
Jörgen & Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 4 rev. uppl., Stockholm, Norstedts juridik, s. 137 ff. 
51 Se BRL 9 kap. 26 §. 
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I det följande kommer jag att redogöra för två typfall då en bostadsrättsförening kan tänkas 

avyttra en fastighet som jag valt ut och anser vara centrala och av störst betydelse för denna 

uppsats. Det utesluter naturligtvis inte att andra situationer kan tänkas utöver dessa. För att 

fokusera på uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt inte behandla de regler som 

praktiskt reglerar de olika situationerna vid obestånd, så som t ex styrelses beslutsförhet. Det 

får anses vara utom relevans uppsatsen, precis som den enskilde bostadsrättsinnehavares 

eventuella skyldigheter i samband med en bostadsrättsföreningens obestånd. Jag har därför 

också utelämnat vissa av de konsekvenser som kan uppstå för den enskilda medlemmen och 

vad som händer med dennes bostadsrätt vid vissa obeståndsfrågor. Det omfattar t ex det fall 

då en förening hamnar på obestånd varpå den enskilda medlemmens bostadsrätt i vissa 

situation kan övergå till en hyresrätt. Anledningen till dessa begränsningar är att dessa fall 

saknar relevans för uppsatsen och för den kommande analysen av frågeställningen. Istället har 

jag valt att fokusera på de fall jag som mest typiska och relevanta för uppsatsens betydelse. 52 

 

5.2 FÖRENINGEN PÅ OBESTÅND 

 

Det ingår alltså i styrelsens arbete att besluta om att ta ut årsavgifter som motsvarar 

bostadsrättsföreningens kostnader, så att ett nollresultat uppnås. Misslyckas styrelsen med det 

och föreningen går med underskott kan alltså föreningen antas hamna i ekonomiska 

svårigheter och slutligen på obestånd. Det kan finnas flera anledningar och situationer till 

varför en förening hamnar på obestånd och nedan kommer att redovisas för likvidation och 

konkurs, vilka jag ser som de mest relevanta. I det material som undersökts diskuteras även 

ackord och lagen om företagsrekonstruktion som situation då en bostadsrättsförening är på 

obestånd. Ett sådant förfarande torde dock sällan innebära att föreningens fastighet behöver 

avyttras. Då arbetets frågeställning berör just frågan vid en avyttring utelämnas fall vid 

företagsrekonstruktion ur avsnittet och diskussionen.   

 

Då styrelsen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning inte är hållbar så till 

vida att dess skulder inte kan täckas av tillgångarna, måste styrelsen genast lyfta frågan om 

likvidation på en föreningsstämma. Sådan ekonomisk ställning kan vara hänförlig till såväl 

                                                
52 Se t ex Bostadsrätt: Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik 
för föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 293 f.   
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plötsligt inträffade förluster eller andra orsaker så som långsiktiga ekonomiska utsikter för 

föreningen så som likviditet. Det är styrelsen bedömning av den framtida täckningen av 

skulder i förhållande till tillgångar som är avgörande. 53 Skyldighet att hänskjuta frågan om 

likvidation till stämma kan t ex grunda sig på att styrelsen inte i erforderlig takt höjt 

årsavgifterna med hänsyn till föreningens utgifter och ekonomi i övrigt. En fråga om 

likvidation måste inte nödvändigtvis leda till att föreningen går i konkurs. Avsikten med en 

likvidation är att föreningen ska avveckla föreningens verksamhet (dvs. upplåtelse av 

lägenheter till medlemmarna). Det i sin tur innebär inte att föreningen i sig upplöses 

omgående utan det är föreningens uppgift att genom en likvidator realisera tillgångarna, 

betala föreningens skulder och därefter utskifta eventuellt överskott till medlemmarna. Efter 

utskiftning av tillgångarna avslutas oftast förfarandet med att föreningen upplöses. Vid en 

sådan försäljning av föreningens tillgångar, vilket i främsta avseende kan anta vara 

föreningens fastighet(er), kommer alltså ett ägarbyte ske och den latenta skatteskulden 

kommer därmed att realiseras. Det ska noteras i sammanhanget att rättsliga krav på när 

likvidationsskyldighet inträffar inte finns för bostadsrättsföreningar, jämfört med vad som 

gäller för aktiebolag enligt ABL regler om kapitalbildnings- och kapitalskyddsregler vid t ex 

förbrukning av viss del av aktiekapitalet. 54 Det kan därför vara mycket svårt för styrelsen i en 

bostadsrättsförening att avgöra när frågan om likvidation bör hänskjutas till en 

föreningsstämma. 55 

 

En bostadsrättsförening som sätts i konkurs behandlas enligt liknande process då t ex ett 

aktiebolag sätts i konkurs och det görs enligt konkurslagens regler.56 Det är fordringsägare i 

en sådan situation som genom ansökande hos behörig tingsrätt tvångsvis gör anspråk på 

föreningens tillgångar. En bostadsrättsförening kan precis som vilken ekonomisk förening 

som helst också sätta sig självt i konkurs, utan att vara på obestånd. Vid konkursförfarande 

utses en konkursförvaltare som övertar styrelsens och föreningens rådande och förvaltande 

över egendomen. Vid konkursförfarande framställs fordringsägares anspråk mot föreningen 

för dess skulder, vilket i praktiken innebär precis som för aktiebolag att konkursförvaltares 

                                                
53 Se BRL 9 kap. 29 §, med hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar 11 kap.  
54 Se aktiebolagslagen 25 kap.  
55 Se Uggla, Ingrid, Grönlund, Jörgen & Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 4 rev. uppl., Stockholm, 
Norstedts juridik, s. 137 f.; Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och 
juridik för föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 284 ff. 
56 Se SFS 1987:672. 
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primära uppgift är att sälja föreningens tillgångar (vilka kan antas bestå främst av den fasta 

egendomen) och skifta ut överskottet genom konkursboet för att sedan avveckla föreningen. 

Som vid en likvidation är alltså syftet att fastigheter säljs vidare och därmed byter ägare, 

varmed en latent skatteskuld skulle komma att realiseras. 57 

 

5.3 MINDRE RADHUSFÖRENINGAR 

 

Ytterligare en situation då en bostadsrättsförening kan komma avyttra en fastighet är mindre 

radhusföreningar som drivits som en bostadsrättsförening för att sedan avyttra de enskilda 

husen till medlemmarna för att övergå till att de individuellt äger sina fastigheter. Typfallet 

kan tänkas vara ett antal bostadshus som förvärvats efter nybygge av en byggmästare så som 

bostadsrättsförening för att t ex dela på vissa kostnader för gemensamma nyttjanden, då 

fastigheterna med tomter etc. kan ingå i ett gemensamhetsnyttjande. Efter en tid föredrar 

medlemmarna äganderätt och därför beslutar att avyttra husen till medlemmarna för att sedan 

avveckla bostadsrättsföreningen. En sådan avyttring av en fastighet är till viss mån reglerat i 

lag avseende hur ett sådant beslut skall fattas. Det regleras i BRL 9 kap. 16 § som anger vissa 

särskilda krav för att beslut att överlåta hus som till föreningen ska vara giltigt. I det korta kan 

sägas att föreningen efter sådant beslut och avyttring av fastigheten frivilligt kan likvideras 

(då bostadsrättsföreningen inte längre har något syfte att upplåta bostäder till dess 

medlemmar). Föreningen innehar efter sådan försäljning ju inte några bostäder att upplåta 

varpå eventuella överskottsmedel från föreningen kan delas ut till medlemmarna. Sådan 

förfarande behandlas som en utskiftning, då föreningen vid det här laget inte längre är behörig 

att besluta om ordinär utdelning. Det är något som det senaste decenniet blivit allt vanligare 

då äganderätt på marknaden bedömts som något ”bättre”. Precis som vid ovan beskrivet 

förfarande kommer alltså en sådan avyttring av bostadshusen innebära ett ägarbyte, som 

därmed skulle aktualisera den latenta skatteskulden. I sammanhanget kan nämnas att den 

enskilde medlemmen naturligtvis även beskattas för den eventuella kapitalvinst i och med 

försäljningen denne gör i egenskap av bostadsrättshavare i föreningen, vilket torde vara 

normalfallet då fastigheter i detta avseende avyttras till marknadsvärde och det skett en 

                                                
57 Se Uggla, Ingrid, Grönlund, Jörgen & Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 4 rev. uppl., Stockholm, 
Norstedts juridik, s. 137 f.; Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och 
juridik för föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 284 ff. 
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prisuppgång på huset från det att föreningen förvärvade fastigheten till dess att medlemmen 

friköper. 58 

 

En viktig situation som kan inträffa är att vid friköp av hus från mindre radhusföreningar kan 

ett eventuellt stämmobeslut som görs i enlighet med BRL 9 kap. 16 § om avyttring av 

fastighet. Om beslutet inte skulle röstas för enhälligt av föreningens samtliga medlemmar 

finns för radhus föreningar med få antal hus en risk att ett sådant stämmobeslut skulle 

resultera i en likvidationsskyldighet av bostadsrättsföreningen. Det är nämligen så att efter 

beslut om avyttring av fastighet av stämman så måste en eventuell fortlevande förening vars 

medlemmar inte önskar friköpa husen fortfarande leva upp till de grundregler om 

bostadsrättsföreningar som uppställs i BRL 1 kap. Ett sådant exempel är t ex om den 

efterlevande bostadsrättsföreningen vars medlemmar önskar fortsätta verksamheten inte har 

minst tre medlemmar, BRL 1 kap. 2 §. Skulle den situationen uppstå innebär det alltså 

likvidationsskyldighet för föreningen enligt BRL 9 kap. 29 § med hänvisning till lagen on om 

ekonomiska föreningar 11 kap. 3 § avseende tvångslikvidation. 59 

 

Precis som gäller för bostadsrättsföreningar som upplåter lägenheter skulle för mindre 

radhusföreningar ett förvärv genom paketering innebära att en latent skatteskuld uppkommer. 

Det ska nämnas att underlag för att sådana transaktioner sker i större utsträckning varit svårt 

att finna, då paketeringsförvärv av mindre radhusföreningar inte tycks ske i lika stor 

utsträckning jämfört med vad som är fallet vid ”vanliga” bostadsrättsföreningar. För detta 

arbetes syfte utgår jag dock från att det ovan beskrivna förvärvsmetoden genom paketering är 

applicerbar lika fullt ut i teorin även vad gäller mindre radhusföreningar. Två väsentliga 

skillnader avseende radhusföreningar är att den senare försäljningen från 

bostadsrättsföreningen till de tidigare medlemmarna många gånger kan komma att ske 

frivilligt pga. föreningens medlemmars intresse, genom beslut på föreningsstämma. Det är 

alltså inte nödvändigtvis en ekonomiskt ansträngd förening som avyttrar husen genom t ex 

konkurs eller likvidation. Det finns naturligtvis inget som hindrar en sådan förening att i 

första hand självmant ansöka om likvidation för att sedan i och med det förfarandet avyttra 

                                                
58 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 304 ff.  
59 Se Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 169 
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tillgångarna för att sedan likvidera föreningen, men det tycks främst vara en fråga av teknisk 

karaktär. Den andra väsentliga skillnaden är i dessa fall att förvärvaren av husen oftast kan 

antas vara samma individ som genom sitt medlemskap i föreningen avyttrar huset, dvs. den 

tidigare medlemmen. Även om det kan antas finnas situationer då att det skulle kunna vara en 

extern köpare av husen i fall med mindre radhusföreningen väljer jag att utgår från typfallet. 

Att en extern köpare förvärvar fastigheten är troligen mer vanligt då en bostadsrättsförening 

som upplåter lägenheter avyttrar en fastighet till ny ägare/förvaltare pga. föreningen klarar av 

verksamheten på egen hand. Denna distinktion avseende mindre radhusföreningar är därför 

naturligtvis av intresse då köparen för det första måste betala stämpelskatt för förvärvet, enligt 

lagen om stämpelskatt. Dessutom kommer ju då också säljaren, bostadsrättsföreningen, stå 

kvar med den latenta skatteskulden vilken realiseras vid ägarbytet. Då köpare och säljare 

(köpare som friköper huset av föreningen och säljare genom sin andel representerad i 

bostadsrättsföreningen) alltså i typfallet är samma individ kan den latenta skatteskulden 

innebära en betungande kostnad utöver själva köpet. Som ovan beskrivet vid en likvidation 

eller konkurs ska tillgångarna utskiftas efter en avyttring och likvidation av föreningen, vilket 

kan antas bli en ickefråga avseende den latenta skatteskulden om föreningen redan är på 

obestånd. Medan en från medlemmarna frivillig avyttring av fastigheter och likvidation av en 

förening som i övrigt är ekonomiskt välmående kan det antas finnas överskott efter en 

avyttring, varpå den realiserade skatten kommer att betunga så som en kostnad föreningen 

måste betala och därmed minska de utdelningsbara medlen. 60 

 

I ovan beskrivna situation kan alltså den latenta skatteskulden komma att vara betungande för 

medlemmarna då krav på betalning kan tänkas bli en mer reell situation, jämfört med en 

förening i trängd ekonomisk situation. Det kommer därmed också bli en större potentiell risk 

för medlemmen (sedermera den som förvärvar hus av föreningen) i samband med att en 

bostadsrättsförening förvärvar en fastighet genom paketering. Det kan ur det hänseende vara 

av större vikt att medlemmar i en radhusförning är uppmärksamma på just förvärvsmetoden 

av fastigheten, om det sker genom en paketering av fastigheten.  

 

                                                
60 Se Uggla, Ingrid, Grönlund, Jörgen & Gunne, Cecilia (2010). Bo i bostadsrätt, 4 rev. uppl., Stockholm, 
Norstedts juridik, s. 130 f, 137 ff.; Melz, Peter & Victorin, Anders (1996). Bostadsrätt, 3 omarb. uppl., 
Stockholm, Juristförlaget, s. 168 ff. 
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5.4 EFFEKTEN AV EN LATENT SKATTESKULD I PRAKTIKEN 

 

Det finns alltså situationer där en bostadsrättsförening kan komma att behöva avyttra en 

fastighet, även om det teoretiskt sett går emot lagstiftningens och föreningens syfte med 

upplåtelseformen. Vid dessa situationer kan en latent skatteskuld komma att realiseras och 

innebära en kostnad för föreningen. Då en förening på obestånd tvingas avyttra den fasta 

egendomen kan dock antas att andra ekonomiska svårigheter redan är ett faktum varför frågan 

om problem kring denna latenta skatt snarast blir en i mängden. Det kan inte anses ensamt 

utgöra ett sådant problem att det skulle försätta en förening på obestånd, med hänsyn till att 

upplåtelseformen ska ske utan begränsning i tiden. 61 Det blir snarare att se som att ytterligare 

en borgenär tillkommer till en redan ekonomiskt utsatt förening där underskott är konstaterat. 

Med hänsyn till ovan anfört och en bostadsrättsförenings syfte kan det i sammanhanget ses 

som en ickefråga att en förening skulle sälja en fastighet utan att vara på obestånd, då 

incitament helt saknas för en sådan försäljning. Det skulle stävja och gå emot syftet med 

upplåtelseformen och bostadsrättsföreningen. De omständigheter som behandlas i material på 

området om en bostadsrättsförenings avyttring av en fastighet är alltså av sådan säregen art att 

en latent skatteskuld knappast kan antas vara avgörande eller i övrigt särskilt betydande, 

möjligen mer än ur statens perspektiv så som borgenär.  

 

Ytterligare en fråga som kan komma att aktualiserar i anslutning till uppsatsens 

frågeställningar är styrelsens ansvar i förhållande till dessa frågor och den eventuella 

problematiken. Det ligger förvisso något utanför de frågeställningar jag valt framställa i 

uppsatsen men det kan ändå vara värt att belysa området något för att ge en bild av de frågor 

som uppkommit och hur de skulle kunna utvecklas till att även omfatta styrelsens ansvar; 

 

Styrelsen har enligt lagen om ekonomiska föreningar vårdnadsplikt gentemot föreningen och 

ska främja dess intressen. Styrelseledamöter har ersättningsskyldighet för skada denne 

tillfogar föreningen, utomstående eller medlem. Såväl uppsåt, oaktsamhet och underlåtenhet 

kan grunda ersättningsskyldighet enligt lagen om ekonomiska föreningar kap. 13 och 16, 

enligt vilket BRL hänvisar till genom 10 kap. 1 och 2 §§. 62  För att återkoppla till 

                                                
61 Se BRL 1 kap. 4 §.  
62 Se t ex Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf (2013). Bostadsrätt: ekonomi, skatt och juridik för 
föreningen och medlemmarna, 15 rev. uppl., Näsviken, Björn Lundén information, s. 287 f.  
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frågeställningen, om en sådan latent skatteskuld innebär att brist i förhållande till 

”hållbarhetskriteriet” i BRL 3 kap. 2 §. Har de styrelseledamöter som underlåtit att ta hänsyn 

till den latenta skatteskulden brustit i sitt arbete att förhålla sig till bostadsrättslagens regler? 

Just frågan gällande styrelsens ansvar är svår att analysera då någon förening som förvärvat 

en fastighet genom paketering har enligt boverkets utredning ännu inte gått i konkurs, varför 

frågan varken är prövad eller diskuterad i större utsträckning. Det är ändock en intressent 

fråga som vidare kan komma att lyftas vid i framtida fall. För uppsatsen syfte och val av 

metod att fokusera på typfallen har jag därför valt att inte gå vidare särskilt i frågan. 63  

 

En intressant åsikt i frågan om styrelsens ansvar för dess medlemmar framförs i NJA 2013 s. 

113. Målet rörde en interimsstyrelses skadeståndsansvar och lojalitetsplikt mot föreningen 

och dess framtida medlemmar och bostadsrättshavare. I målet diskuterades huruvida en 

interimsstyrelse bestående av representanter från byggbolaget (byggmästareförening) som 

uppförde huset hade avtalat om vissa förändringar kring bygget. Avtalsvillkorens ändringar 

hade godkänts av föreningens styrelse enhälligt i enlighet med associationsrättsliga principer i 

lagen om ekonomiska föreningar för sådana beslut. Men det var alltså i ett sådant skede att en 

interimsstyrelse förhandlat med byggbolaget, d v s de själva, och det hade skett efter det att 

bostadsrättssökandena betalt en insats för lägenheterna och alltså hade ett ekonomiskt intresse 

men var utan inflytanderätt då de ännu inte vid tidpunkten för de omtvistade 

avtalsförhandlingarna hade tillträtt som medlemmar i föreningen. Frågan lyftes huruvida en 

interimsstyrelse borde ha tagit hänsyn till förenings framtida medlemmar och deras 

ekonomiska intressen, då det ju är de som kommer att få bära det ekonomiska ansvaret i 

framtiden. Majoriteten dömde att ett beslut som fattats med samtycke från de som var 

medlemmar i föreningen vid beslutets fattande inte kan föranleda skadeståndsskyldighet för 

styrelsemedlemmarna (i interimsstyrelsen), även om det är för föreningen i ett senare skede 

ekonomiskt ogynnsamt beslut om fattats. En intressant diskussion fördes sedan av skiljaktiga 

justitierådet Lars Edlund, som såg annorlunda på frågan. Han framlyfte skillnaden mellan 

realiteterna i en association och de formella förhållandena. Edlund ansåg att en 

interimsstyrelses ansvar går utöver de rent formella åtagandena enligt lagen om ekonomiska 

föreningar. Inte minst i situationer som de som var för handen i målet där personer som hade 

                                                
63 Se Boverkets brev till Justitiedepartementet 2014-06-27 Behov av utredning av bostadsrättslag (1991:614) 
och bostadsrättsförordning (1991:630).  
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överlämnat sitt förfogande av ekonomiska medel till interimsstyrelsen och därmed hade en 

stark presumtion att bli medlemmar och bostadsrättshavare efter det att interimsstyrelsen 

lämnat föreningens styrelse. Edlund menade att de framtida medlemmarnas ekonomiska 

intressen därför borde ha tagits hänsyn till redan i ett tidigare skede än då det rent formella 

förhållandet i styrelsen förändras genom att medlemmarna tillträdde styrelsen. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Se NJA 2013 s. 117. För fortsatt läsning om styrelses ansvar, se t ex Stattin, Daniel, Svernlöv, Carl (2014). 
Rättsutlåtande avseende underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Uppsala och Stockholm den 26 september 
2014.  
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6. ANALYS 
 

6.1 INLEDNING 

 

Arbetets undersökande del har nu presenterats i föregående avsnitt 1-5. En inledning som 

beskriver bakgrunden till arbetet samt syftet har presenterats jämte frågeställningar. Därtill 

gavs även en mer fördjupande bakgrund vilket jag ansett vara nödvändigt då arbetet spänner 

sig över flera olika rättsområden och för frågeställningarna sak krävs viss förståelse för 

bakgrunden till de frågor som diskuteras. Vidare har en historisk bakgrund av BRL framväxt 

lagts fram. Det får anses nödvändigt för att förstå syftet med BRL som skyddslagstiftning och 

syftet med lagstiftningen, från 1930-talet till idag. Den ekonomiska planen har sedan 

redovisats för mer djupgående för att ge en bild av syftet med en ekonomisk plan och vilken 

roll den spelar vid bildande av bostadsrättsföreningar och hur det sammankopplas med att 

BRL är en skyddslagstiftning. Vidare har hållbarhetskriteriet presenteras och diskuteras, som 

är av stor betydelse för arbetet och för frågeställningarna. Den ekonomiska planen i 

sammanhanget vid fastighetsförvärv har också behandlats. Därefter presenteras en något mer 

teknisk och praktiskt inriktad redogörelse för hur ett typfall av en paketering av fastigheter går 

till. Något som jag anser vara en nödvändig redogörelse för förståelse av de frågeställningar 

som uppställts i arbetet då de till stor del grundar sig på just paketeringar av fastigheter, 

eftersom det är i detta skede som en latent skatteskuld uppkommer. Syftet med paketering 

som förvärvsmetod har redogjorts för följt av de konsekvenser som uppkommer vid 

paketeringar av fastigheter, ur säljares respektive köpares perspektiv. I avsnitt fem redogörs 

sedan för hur vad en realisering av sådan latent skatteskuld kan komma att innebära för 

konsekvenser. Olika exempel då en latent skatt kan tänkas komma att realiseras presenteras 

och diskuteras var för sig. Avslutningsvis ska här i avsnitt sex arbetets analyserande del 

presenteras.  

 

I detta avslutande avsnitt ska alltså en djupare analys och diskussion föras kring 

frågeställningarna; Vad innebär egentligen hållbarhetskriteriet, i brist på tydligt regelverk på 

området? Samt om en latent skatteskuld som uppkommer vid förvärv av en paketerar av 

fastighet bör tas hänsyn till vid beaktande av hållbarhetskriteriet i BRL 3 kap. 2 §? 
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6.2 INNEBÖRDEN AV HÅLLBARHETSKRITERIET 

 

Som redovisats ovan framgår inte närmare av lagtext vad intygsgivare bör förhålla sig till vid 

bedömningen av en ekonomisk plans hållbarhet, det s.k. hållbarhetskriteriet. I BRL 3 kap. 2 § 

fastslås endast att det av ett sådant intyg som intygsgivarna ska underteckna ska framgå att 

beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. Viss 

vägledning kan hämtas i bostadsrättsförordningen som i vart fall ger ett tidsperspektiv på hur 

långt fram i tiden dessa beräkningar ska göras. I bostadsrättsförordningen anges att en 

känslighetsanalys ska göras för det första till sjätte verksamhetsåret samt det elfte 

verksamhetsåret. 65 Denna brist på tydligt angivna regler att förhålla sig till kan såklart ses 

som en brist då ekonomiska planer och deras hållbarhet torde kunna få olika utfall beroende 

på intygsgivare. Det är ju trots allt olika individer i form av intygsgivare som gör 

bedömningar av de beräkningar som finns till hands. Visst utrymme kan möjligen sägas 

finnas att skönsmässiga bedömningar görs utifrån de olika parametrar som intygsgivare har 

att behandla och således kan bedöma på olika vis. Exempel på dessa parametrar som kan 

tänkas bedömas olika skulle kunna vara antaganden om inflation och räntor. Bedömningen 

huruvida ett bostadsprojekt är hållbart ska göras mot bakgrund av bostadsmarknaden på orten 

avseende medlemmarnas årsavgift till bostadsrättsföreningen. Även den bedömningen av 

bostadsmarknaden på orten skulle möjligen kunna bedömas olika beroende på vilka uppgifter 

som tas hänsyn till i bedömning och finns tillgängliga för intygsgivare i den ekonomiska 

planen. Med det menar jag att jämförelsen skulle kunna få olika utfall beroende på 

jämförelseobjekt. Olika utfall kan tänkas komma om man väljer att endast jämföra ett 

nybyggnadsprojekt med andra nybyggnadsprojekt, enbart likande föreningar med liknande 

inkomstsituation genom t ex uthyrning av lokal kontra projekt utan sådana möjligheter till 

inkomster. Ytterligare situationer där hållbarhetskriteriet kan tänkas få olika utfall beroende 

på intygsgivares syn på vissa aspekter kan nog tänkas uppkomma utan att för den delen de 

ovan nämnda är en exklusiv uppräkning. Generellt sett kan nog sägas att all form av 

långsiktiga bedömningar kommer innebär vissa svårigheter. Att sia om framtiden är i sig en 

omöjlighet många gånger och att det rör som om inte obetydliga områden så som inflation 

och räntor gör såklart en bedömning ytterst osäker och svårgenomförbar. Att dessutom den 

ekonomiska planen i viss mån tillåts grundas på kalkyler över en förenings verksamhet 

                                                
65 Se bostadsrättsförordningen 4 b §. 
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innebär en svårighet i att bedöma en förenings hållbarhet i framtiden, vilket i och för sig får 

ses som en nödvändighet för att upprättande av ekonomiska planer ska kunna ske i ett tidigt 

skede. Det kan alltså ses som ett riskmoment att det för bedömningen av hållbarhetskriteriet 

inte finns en given bedömningstidpunkt då den ska göras, utan endast krav enligt BRL 3 kap. 

1 § att det ska ske innan upplåtelse av lägenheter görs. Inte heller finns konkreta anvisningar 

om vilken tidshorisont hållbarheten ska göras på, dvs. hur långt fram i tiden den ekonomiska 

planen ska bära. Till det kommer även som behandlats ovan att det i lagtext, förarbeten och 

Boverkets allmänna råd saknas konkreta anvisningar om vilket underlag bedömningen ska 

omfatta. Bedömningen ska enligt BRL 3 kap. 2 § grundas på de uppgifter som finns 

tillgängliga och ingår i den ekonomiska planen men utan vidare anvisningar hur dessa ska 

bedömas eller vilket underlag eller uppgifter utöver dessa som bedömningen ska omfatta. 

Sammanfattningsvis vill jag därför mena det eventuellt finns en potentiell risk för att olika 

bedömningar och värderingar av olika underlag i och med bristen på tydliga anvisningar i 

lagtext, förarbeten och de allmänna råden. Denna risk läks i viss mån genom att intygsgivare 

efter prövning sin behörighet som intygsgivare återkallad. Med anledning av ovan anfört 

behöver alltså bristen på tydliga anvisningar och regler innebära ett direkt problem.  

 

En analys av rådande system är alltså inte helt enkel med tanke på att råd sällan är 

oproblematiska och inte kan tillmätas särskild hög ställning som rättskälla. För denna analys 

skull kan därför ett exempel framläggas som skulle vara ett alternativ till de föreskrifter 

intygsgivarna har att förhålla sig till i dagsläget. Ett rent teoretiskt experiment genom en de 

lege ferenda-metod. Alternativet till rådande system utan exakta regler för intygsgivarna att 

förhålla sig, skulle kunna vara att ha precisa regler av högre rättskällestatus. Hur sådana 

föreskrifter skulle kunna komma att utformas rent tekniskt är omöjligt att spekulera i, så det 

får lämnas vid ett rent tankeexperiment. En sådan lösning vore troligtvis möjlig om än inte 

helt lyckad ur vissa aspekter; För det första rör sig bedömningen kring hållbarhetskriteriet på 

beräkningar och uppgifter som inte sällan får antas vara i numerisk form. Föreskrifter om hur 

sådana data ska kunna bedömas som hållbar eller inte skulle då troligast utmynna i vissa 

exakta mått på data som ska uppfyllas. Det skulle kräva att föreskrifterna omfattade en total 

bedömning på vad som anses hållbart eller inte, i numerisk form. Möjligen som procentuell 

avkastning per fastigheters kvadratmeter, visst underhåll per kvadratmeter etc. (rent 

spekulativa kombinationer för att ge någon form av exempel). Ur juridisk synpunkt måste det 
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ses som högst olämpligt för lagstiftaren att försöka sig på sådan detaljreglering. Den generella 

åsikten bland svenska jurister tycks vara att detaljreglering varken är effektivt eller gynnsamt. 

I fallet med hållbarhetskriteriet finns flera orsaker till varför en sådan detaljreglering måste 

anses som olycklig. Ett exempel jag ser som problematisk är att det på fastighetsmarknaden 

finns väldigt många parametrar som kan vara individuella för varje bostadsprojekt som måste 

ta hänsyn till vid bildandet av en bostadsrättsförening och upprättandet av en ekonomisk plan. 

Det skulle vara högst otroligt att komma fram till en exakt bedömning av ”one size fits all”-

modell. Bostadshus och -projekt skiljer sig åt, t ex gamla och nybyggda hus får antas ha olika 

underhållsbehov. En parameter vid bedömning av hållbarhetskriteriet är huruvida 

bostadsrättsföreningen antas kunna upplåta lägenheter till medlemmarna med hänsyn till 

bostadsmarknaden på orten. Utan vidare utläggning vill jag påstå att bostadsmarknaden, inte 

minst på senare år, utvecklats till att skilja sig otroligt mycket åt orter emellan. Återigen 

skulle alltså en modell som passar bostadsprojekt på samtliga orter i Sverige troligast inte 

kunna tas fram. 

 

Slutligen kan alltså konstateras att det regelverk som intygsgivare har att förhålla sig till idag 

med relativt generellt hållna regler i BRL och bostadsrättsförordningen samt de allmänna 

råden utgivna av Boverket inte är helt perfekt. Men något alternativt till dessa har ännu inte 

presenterats eller undersökts i större utsträckning, varför det enligt mig är svårt att påvisa att 

alternativ till dagens system skulle innebära mer praktiskt applicerbara eller effektivare 

metoder. Genom att ta dessa två exempel och jämföra konsekvenserna ser jag istället en 

potentiell risk ur samhällssynpunkt att man skulle försöka införa strängare lagtext vilka binder 

intygsgivarna mer än den generella hållna lagtexten och föreskrifterna gör idag. Rent 

teoretiskt ser jag istället en risk med att bostadsprojekt skulle kunna falla i allt större 

utsträckning på rent formella grunder, om exakta mått på hållbarhet var för handen. 

Bostadsprojekt som i realiteten är bärkraftiga skulle möjligen anses som ohållbara på grund 

av krav på vissa bedömningar som passar ett bostadsprojekt men inte ett annat. Effekten är 

alltså att intygsgivarna givits i sammanhanget stort utrymme och mandat vid bedömningen av 

hållbarhetskriteriet. Naturligtvis innebär det i viss mån en risk då den mänskliga faktorn inte 

går att bortse från, samt att en intygsgivares roll i slutändan även är kommersiell genom sin 

verksamhet. Det får enligt min mening dock ha uppfattats av lagstiftaren att man vill 

minimera dessa risker genom att ha utbildningskrav på intygsgivarna samt att beslut om vilka 
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som får vara intygsgivare sker genom prövning och att sådant intyg kan ställas inför prövning 

och även tillbakadras. 66 Dessutom finns krav på att den ekonomiska planen ska göras 

offentlig, som i ett led att kunna följa upp och granska intygsgivares insatser.67 Som inte 

sällan i juridiken kan det därför konstateras att det minst dåliga sättet ofta kan vara det bästa. 

Jag vill därmed inte hävda att systemet som föreligger idag inte kan ha brister, men det är 

enligt min mening ett väl fungerande system förankrat sedan 1930 års bostadsrättslag. Inte 

utan vidare att justeringar och förnyelse såklart kan vara utvecklande för lagstiftningen på 

bostadsrättsområdet, vill jag mena på att allt för drastiska åtgärder och förändringar bör 

undvikas.  

 

6.3 LATENTA SKATTESKULDER OCH HÅLLBARHETSKRITERIET 

 

Vad som kan sägas om ovan behandlade avsnitt avseende en latent skatteskuld är alltså att 

sådana skatteskulder uppstår i och med vissa fastighetstransaktioner som genomförs genom 

paketering. Paketering av fastigheter som transaktionsmodell, vilket redogjorts för ovan, är ett 

instrument som accepteras sedan en tid tillbaka och uppkomsten av sådana latenta 

skatteskulder pga. av dessa särskilda transaktioner är därför känd. Dessa skulder är alltså ett 

faktum i och med en paketering och belastar köpare vid en framtida avyttring av en fastighet. 

Som nämnts ovan är uppkomsten av en latent skatteskuld accepterat av parterna, något som 

bestyrks inte minst genom den ”paketeringsrabatt” som ofta erhålls vid ett förvärv av en 

paketerad fastighet. Så till frågan, om och hur en latent skatteskuld bör inverka på 

bedömningen av hållbarhetskriteriet?  

 

Utgångspunkten för denna analys kommer bli att, som nyss nämnt, latenta skatteskulder 

konstaterat uppkommer vid fastighetstransaktioner genom paketering. Dessa latenta 

skatteskulder ska härefter analysera mot bakgrund av hållbarhetskriteriet och dess syfte. Jag 

kommer för denna del att redogöra för vissa väsentliga aspekter och konsekvenser som 

uppkommit vid utredningen i detta arbete. Dessa är således sådana argument som bör tas 

hänsyn till vid analysen av frågeställningen och om det eventuellt innebär ett sådant problem 

och att Boverkets kritik och begäran om översyn över bostadsrättslagstiftningen är rimlig.  

                                                
66 Se BRL 3 kap. 3 §; Bostadsrättsförordning 9 – 11 §§.  
67 Se BRL 3 kap. 5 §.  
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För det första kan konstateras att köpare ofta erhåller en s.k. paketeringsrabatt vid förvärv av 

en paketerad fastighet som innebär att en latent skatteskuld knyts till fastigheten. Denna 

paketeringsrabatt erhålls just som kompensation för den latenta skatteskulden och uppgår till 

5-10 procent av den latenta skatteskulden. Påpekas ska såklart att det inte med säkerhet går att 

fastslå denna siffra då flertalet faktorer spelar in i parternas förhandlingsutrymme och det går 

såklart inte säga hur mycket dessa faktorer så som parternas ställning, kommunikation etc. 

spelar in. Det går alltså aldrig slutligen veta hur stor prisskillnaden är vid förvärv av en 

paketerad fastighet jämfört med ett traditionellt förvärv. Det går heller inte att utesluta att 

möjlighet finns att rabatt inte ges alls i vissa transaktioner. Oavsett dessa externa faktorer och 

dess påverkan ger en sådan procentuell uppgift ändå en tydlig indikation på att 

paketeringsrabatter klart är förekommande vid fastighetstransaktioner genom paketering. För 

frågeställnings skull i denna uppsats vill jag därför hävda att oavsett huruvida en latent 

skatteskuld är att se som en risk i och med bedömningen av hållbarhetskriteriet eller inte, så 

måste i bedömningen tas hänsyn till den verkliga och slutliga effekten av en latent 

skatteskuld. Jag vill mena att det inte är helt självklart att ett paketeringsförfarande alltid 

behöver innebära fördel för säljaren och nackdel för köparen. I och med paketeringsrabatten 

får köparen ett lägre pris på fastigheten jämfört med marknadspriset vid ett traditionellt 

fastighetsköp. Bostadsrättsföreningar är ju i vart fall i teorin i denna situation vinnare vid 

förvärv genom paketering, då deras verksamhet ska bedrivas utan tidsbegränsning. I praktiken 

är det såklart svårare då risken för bostadsrättsföreningars obestånd finns där. Men härvid vill 

jag alltså påpeka att viss justering av den eventuella risken måste göras med hänsyn till 

paketeringsrabatten som ju minskar den totala köpeskillingen och därmed även den slutliga 

kostnaden av skatteskulden och därmed även risken med att bära sådan latent skatteskuld.  

 

För att sedan bedöma huruvida en latent skatteskuld skulle kunna innebära ett problem vid 

bedömningen av hållbarhetskriteriet har jag utgått från de situationer då en sådan skuld skulle 

komma att realiseras genom en senare transaktion, vilket redogjorts för i tidigare avsnitt. 

Anledningen till att jag valt denna angreppsvinkel är att en latent skatteskuld kan ligga latent 

utan begränsning i tiden. För att således kunna analysera en potentiell risk av sådan skuld ser 

jag det som nödvändigt att kräva att den skulle realiseras. Att analysera frågan ur ett 

perspektiv där den inte realiseras och kvarligger som latent skulle enligt mig resultera i 
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ickefråga då risken med skatteskulden sonika skulle neutraliseras genom att den är just latent 

och inte skulle innebära någon reell risk. Efter genomgång av tillgängligt material och vid 

undersökning av frågan kring latenta skatteskulder har ovan redogjorts för de situationer jag 

anser vara de typfall då en latent skatteskuld potentiellt skulle kunna komma att realiseras. 

Först redogjordes för det fall en bostadsrättsförening skulle hamna på obestånd och tvingas 

avyttra en fastighet som ett led i likvidationsprocessen. Det är också detta scenario Boverket 

tar upp i sitt brev till Justitiedepartementet med anledning av frågan om latenta skatteskulder 

och hållbarhetskriteriet. En viktig punkt att lyfta i diskussionen är det som poängteras i 

samma brev, nämligen att någon bostadsrättsförening som tillkommit genom 

paketeringsförfarande inte hamnat på sådant obestånd att den tvingas i konkurs och 

likvidation. Inte heller i uppsatsens utredande del har jag funnit att någon bostadsrättsförening 

som förvärvat en fastighet till vilken en latent skatteskuld är bunden försatts i konkurs. Det 

har såklart varit viktig distinktion i arbetet då några praktiska erfarenheter eller exempel inte 

kunnat ge bakgrund eller kunskap. Inte desto mindre är dock den juridiska frågan intressant 

och utredning samt analys har istället fått bäras av en mer teoretiskt diskurs och analys.  

 

Som redogjorts för ovan finns alltså främst två situationer då en latent skatteskuld skulle 

komma att realiseras, nämligen vid en förening på obestånd som frivilligt träder i likvidation 

eller tvingas till konkurs samt för mindre radhusföreningar där medlemmarna friköper husen. 

En förening på obestånd kan vid konkurs- eller likvidationsförfarande tvingas avyttra en 

fastighet i enlighet med förfarande att tillgångar ska avyttras för att betala av de skulder som 

uppstått och tvingat föreningen på obestånd. Det är alltså en situation där en 

bostadsrättsförening som redan har betalningssvårigheter tvingas till avyttring av fastigheten 

som i ett led i likvidationsförfarandet. En sådan avyttring skulle med största sannolikhet 

realisera den latenta skatteskulden då bostadsrättsföreningen äger fastigheten direkt. Som 

redogjorts för ovan är en bostadsrättsförening skyldig att lyfta in fastigheten i föreningens 

ägande. Det innebär alltså att en förening vid en avyttring av fastigheten inte kan förskjuta 

den latenta skatteskulden längre fram i tiden genom ett paketeringsförarande, då skatteskulden 

skulle komma att realiseras i och med nästa ägarbyte. En latent skatteskuld kommer alltså 

antagligt att realiseras vid ett konkurs- eller likvidationsförfarande av en bostadsrättsförening. 

Naturligtvis kan bristen på praktisk erfarenhet här vara innebära ett frågetecken. Vi vet helt 

enkelt inte hur en domstol skulle bedöma frågan vid ett sådant förfarande. I brist på lagtext 
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eller övrigt material som menar på att situationen skulle bedömas på annat vis än att det skulle 

realisera skatteskulden kan för denna analys skull utgå från att så är fallet. Vid denna tidpunkt 

då skatteskulden skulle komma att realiseras är alltså redan föreningen på obestånd och 

betalningssvårigheter kan antas vara faktum. Slutsatsen jag anser komma härav är därför att 

frågan om den latenta skatteskuldens betydelse vid ett likvidationsförfarande i princip blir en 

överflödig ickefråga. En förening på obestånd har antagligt inte täckning för utestående 

skulder, varför ytterligare en skuld som läggs till förfarandet har föga betydelse för 

föreningen som redan står inför ett likvidationsförfarande. Sett till hur en latent skatteskuld 

ska tas hänsyn till vid bedömningen av hållbarhetskriteriet vill jag med anledning härav därför 

analyser på följande vis. Eftersom skatteskulden är latent kommer den inte enskilt att kunna 

påverka en bostadsrättsförenings ekonomiska situation genom att t ex försätta den på 

obestånd. Som latent skatteskuld är den just latent till dess att en avyttring/ägarbyte sker. Det 

är alltså beroende av en ytterligare faktor utöver just skatteskulden. På grund av en latent 

skatteskuld i sig inte kan försätta en bostadsrättsförening i ekonomiskt trångmål ser jag inte 

heller varför det skulle behöva vägas in vid bedömandet av hållbarhetskriteriet. Det påverkar 

helt enkelt inte ett bostadsprojekt hållbarhet eftersom skatteskulden i sig saknar effekt att 

påverka föreningens ekonomi och således rubba hållbarheten. Att hållbarhetskriteriet skulle 

befästas med krav på att hänsyn ska tas till latenta skatteskulder ser jag därför som 

förhållandevis meningslöst då det i det stora hela är en ickefråga för bostadsrättsföreningen. 

Naturligtvis kan påpekas att regelverket i sig inte är fläckfritt då effekten av att 

bostadsrättsföreningar skulle gå i konkurs blir att skattemedel inte kan betalas. Utan att 

närmare ens försöka bedöma storleken av dessa eventuellt uteblivna skattemedel vill jag 

slutligen anföra att det tycks vara fel angreppsmetod att förlägga bördan av en latent 

skatteskuld till intygsgivare och sedermera bostadsrättsföreningen genom att de skulle tas 

hänsyn till i hållbarhetskriteriet, då de i vart fall i teorin aldrig skulle komma att drabba 

bostadsrättsföreningen.  

 

Nästa situation som redovisats för är då medlemmarna i mindre radhusföreningar väljer att 

friköpa husen från bostadsrättsföreningar. Det är ett inte ovanligt scenario på mindre orter och 

typfallet kan tänkas vara att bostadsrättsföreningar bildas och förvärvar nybyggda genom ett 

paketeringsförfarande från en byggherre. Att bostadsrättsförening väljs som upplåtelseform 

kan vara för att underlätta vissa underhållsbehov som medlemmarna kan tänkas dela på, så 
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som vägar etc. Över tid har dock ägandeform av hus blivit allt mer vanligare och 

medlemmarna kan därför komma att efter en tid besluta att friköpa de enskilda husen från 

bostadsrättsföreningen. Ett sådant ägarbyte skulle såklart innebära att den latenta 

skatteskulden realiseras och belastar bostadsrättsföreningen. Det finns dock här en väsentlig 

skillnad med fallet då mindre radhusföreningar avyttrar fastigheter till sina medlemmar 

genom att dessa friköps. Bostadsrättsföreningen är inte på obestånd och avyttringen sker 

således inte tvångsmässigt av ekonomiska skäl, utan mer troligt genom ett majoritetsbeslut av 

föreningens medlemmar. Det får i sin tur den effekten att den latenta skatteskulden de facto 

kommer att drabba föreningen. Som behandlats i ovan avsnitt vid ett friköpsförfarande som är 

för handen kommer medlemmarna att köpa loss de enskilda husen. Därefter kommer 

föreningen att upplösas vilket t ex kan ske genom frivillig likvidation (något syfte med att ha 

kvar föreningen finns helt enkelt inte efter att medlemmarna friköpt de respektive husen). 

Likvidationsförfarande innebär i kortaste laget att tillgångarna säljs (vilket sker genom 

avyttringen av husen) för att sedan eventuellt överskott utdelas till medlemmarna. Vid 

situationen med en förening på obestånd som tvingas till konkurs finns inget överskott att 

utdela eftersom skulderna överstiger tillgångarna. Vid friköpa av hus från mindre 

radhusföreningar kan dock situationen många gånger tänkas se annorlunda, pga. det faktum 

att föreningens avyttring av husen sker frivilligt. Det kan därför antas att föreningen kommer 

att likvideras med överskott, vilket således ska delas ut till medlemmarna. Antagandet härom 

att föreningen får antas gå med vinst gör jag då föreningens medlemmar kommer att friköpa 

husen till marknadsvärde. Underprisöverlåtelser till privatpersoner är inte möjligt och 

marknadsvärdet kan för analysens skull antas vara högre än det värde bostadsrättsföreningen 

förvärvade fastigheten för i och med paketeringsförfarandet. (Naturligtvis kan tänkas en 

situation även här att intäkterna för avyttring av huset precis täcker eller understiger 

föreningens skulder, så att föreningen i och med likvidationen inte genererar överskott. För 

analysens skull blir det dock ett liknande resonemang vad gäller för en förening på obestånd, 

varför det här antas att föreningen genererar ett överskott i och med likvidationsförfarandet.) 

Så när föreningen likvideras kommer alltså överskottet att delas ut till medlemmarna, vilket i 

sig såklart inte är något problem. Att medlemmarna friköper husen och bostadsrättsföreningen 

likvideras med följden att ett överskott utskiftas till medlemmarna på frivillig basis ser jag 

därför inte vanför heller i detta fall det skulle behöva påkallas att latenta skatteskulder tas 

hänsyn till vid bedömandet av mindre radhusföreningar. De är förvisso något som kan komma 
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att belasta föreningen men oavhängigt det så berör det enligt min mening inte hållbarheten i 

ett bostadsprojekt. Istället är det en annan potentiell risk jag anser kunna uppkomma med 

anledning av en latent skatteskuld, nämligen den att medlemmen som avyttrar oftast kan 

tänkas vara samma person som friköper huset. Det har i sig inget att göra med 

hållbarhetskriteriet men är väl en konsekvens värd att belysa. Eftersom den latenta 

skatteskulden kommer realiseras i och med att husen avyttras av bostadsrättsföreningen 

kommer föreningen få bära kostnaden för den. Det innebär alltså att överskottet kommer 

minska med motsvarande den latenta skatteskulden. I och med att köpare och säljare kan 

sägas vara samma person blir det alltså medlemmarna som i sin tur får bära kostanden när 

skatteskulden realiseras. Då det är en helt logisk struktur att den realiseras vid ägarbytet är det 

i sig inget direkt kontroversiellt. En möjlig risk vid ett sådant förfarande skulle dock möjligen 

kunna vara att den enskilde medlemmen inte är insatt i betydelsen av att den latenta 

skatteskulden realiseras, eftersom hänsyn inte behöver tas till den vid bildandet av 

bostadsrättsföreningen i övrigt i föreningens ekonomi. Den möjliga risken som medlemmen 

tvingas bära är alltså att vad de potentiellt beräknat få ut som överskott i och med 

likvidationen av föreningen inte kommer överstämma med slutliga överskottet efter det att 

skatteskulden realiserats. Det i sig är naturligtvis endast ett problem som kan tänkas grunda 

sig i informationsbrist hos medlemmar som inte är insatta i transaktionernas betydelse och 

effekter. Denna eventuella informationsproblematik som högst troligt endast träffar mindre 

radhusföreningar är inget jag anser kräver påkallande av att de latenta skatteskulderna ska 

behöva tas hänsyn till i och med bedömandet av hållbarhetskriteriet. Det är i sig ett relativt 

obetydligt problem grundat på brist på information och lyfter i sig inga juridiska frågor.  

 

Sammanfattningsvis vill jag belysa vissa slutsatser i och med denna analys; 

Hållbarhetskriteriet i BRL 3 kap. 2 § saknar idag direkta regler och föreskrifter som går att 

använda som ”mall” i samband med förhållandet. mot bakgrund av vad som utretts och 

analyserats i och med detta arbete vill jag mena på att det ändock är ett klart fungerande 

system som fyller sitt syfte, utan att på något vis mena på att det är problemfritt. I brist på 

rimliga och mer praktiskt applicerbara förslag och alternativ upprätthålls legalitet med 

ekonomiska planer istället genom regelverk kring vilka som får utses till intygsgivare, istället 

för vattentäta regler och föreskrifter vid utformande och bedömande av hållbarhetskriteriet. 

Problemen ligger enligt mig inte i bristen på klara föreskrifter utan snarare i den i sig olösliga 
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uppgiften att göra långsiktiga bedömningar som hållbarhetskriteriet kräver. Vidare om latenta 

skatteskulder i förhållande till hållbarhetskriteriet; Frågeställningen i detta arbete är till viss 

del hämtad ur den kritik Boverket påpekar i och med sitt bre till Justitiedepartementet. Som 

behandlats och analyserats innebär de latenta skatteskulderna att vissa frågor väcks. Min 

slutsats är dock att dessa frågor i sig inte innebär direkta problem utan snarare vissa 

konsekvenser, som man i och för sig kan ha olika syn på. Att dessa konsekvenser är av sådan 

väsentlig betydelse att det skulle påkalla en omarbetning av BRL som Boverket menar på är 

dock enligt mig gå för långt och i viss mån motverkar syftet med bostadsrättsföreningar som 

upplåtelseform och regelverket kring det. Med anledning av den utredning och analys som 

redogjorts för ovan innebär det inte ett sådant praktiskt problem att direkta åtgärder är 

påkallade. Inte för att jag i och med detta på något vis motsätter mig utveckling av 

regelverken på området, men det bör ske med stor aktsamhet och inte ske allt för skyndsamt. 

Det är trots allt en skyddslagstiftning som arbetats fram under lång tid för att ge en säkerhet 

till individer på ett känsligt område som också påverkar i många led i samhället.  
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