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Abstract		
In the past 2-3 years, the debate on pre purchase agreements for new production of 
condominiums has been a hot discussion in the media and in the general society. This debate 
and the issues concerning these contracts arose when prices in the housing market began to 
fall in the spring of 2017.   
 
Our essay will investigate which factors that contributed to the prices of housing suddenly 
dropping in Sweden. Furthermore, we will study what the connection is between the price 
decline on housing and the pre purchase agreements and why these agreements cause 
problems in reality for home buyers. 
 
An interesting investigation of the legal situation, interviews and current rulings are made 
with interesting results. We have interviewed over 30 people who are familiar with the 
subject, or have suffered as a result of these contracts.  
 
Our results show that the problem of pre purchase agreements actually has a connection with 
the recent price increase in the housing market. 
 
However, the biggest problem with these contracts is not the agreements themselves. It is 
actually about the fact that the law principles are interpreted very differently, and in many 
cases are utilized by the building companies when designing their contracts for new 
production condominiums. 
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Sammanfattning	
Debatten kring förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter har de senaste 2–3 åren varit 
en het diskussion i media och i samhället. Denna debatt och problematik kring förhandsavtal 
uppstod i samband med att priserna på bostadsmarknaden började sjunka våren 2017. 
 
Vår uppsats kommer undersöka vilka faktorer som bidragit till att priserna på bostäder 
plötsligt sjönk i Sverige. Vidare kommer vi att studera hur prisnedgången på bostäder har med 
förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter att göra, och varför dessa avtal orsakar 
problem i praktiken för bostadsköpare.  
 
En spännande undersökning av rättsläget, intervjuer och aktuella domar görs med intressanta 
resultat. Vi intervjuar 30 fastighetsmäklare, 2 jurister och 1 konsument som är insatta i ämnet, 
eller drabbade på grund av förhandsavtal. 
 
Resultatet visar att problematiken kring förhandsavtal faktiskt har ett samband med 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden att göra.  
 
Det största problemet gällande dessa förhandsavtal är dock inte avtalen i sig. Utan det handlar 
om att lagrummen tolkas väldigt olika, och i många fall utnyttjas av byggherrarna vid 
utformning av sina avtal vid nyproduktion. 
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Förord	
Detta arbete är skrivet under vårterminen 2019 som avslutande moment på 
kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, med inriktningen 
Fastighetsutveckling, vid institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska 
Högskolan.  
 
Arbetet har gett oss insikter i fastighetsjuridikens komplexitet och hur lagstiftningen speglar 
sig i verkligheten. Vi har ökat vår förståelse för de grundmoment som nyproduktionsprojekt 
består av och fördjupat våra kunskaper om bostadsrättslagstiftningen. Arbetet har även gett 
oss en inblick till hur processen vid forskningsarbeten ser ut.   
 
Vi vill framförallt rikta vår uppskattning till vår handledare, Richard Hager, docent i 
fastighetsrätt på avdelningen för fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan.  
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1.Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Bostadsrätten är en populär upplåtelseform i Stockholm då den ger en större förfoganderätt 
över boendet till skillnad från en hyresrätt, samtidigt som den i regel har ansetts varit en god 
investering sett till det senaste decenniets prisutveckling på Stockholms bostadsmarknad. 
 
Den höga efterfrågan på bostadsmarknaden i kombination med goda investeringsmöjligheter 
har bostadsutvecklare tagit tillvara på och nyproduktionen av lägenheter har stigit i stabil takt 
mellan år 2012 till 2017. 1 
  
Bostadsmarknadens prisutveckling i Stockholm har sedan början på 2000-talet stigit i stabil 
takt. Under prisuppgångens tid har det inte funnits anledning för köpare av nyproduktion att 
ifrågasätta eller vilja dra sig ur sina förhandsavtal då det har varit relativt säkert att anta att 
den överenskomna köpeskillingen i förhandsavtalet skulle motsvara marknadsvärdet, även om 
byggherren dröjde med tillträdet. 2 Denna situation, där man visste att man högst sannolikt 
skulle kunna tjäna många tusentals kronor på att köpa en lägenhet och sedan vid 
färdigställandet sälja den vidare, ledde till att många människor köpte lägenheter endast i detta 
syftet och inte för att bo i dessa. Detta bidrog till att bostadsmarknaden och priserna drevs på 
ännu kraftigare. I början av 2018 kunde man se en negativ trend i prisutvecklingen, till följd 
av flera faktorer som till exempel amorteringskravet. 
 
Nyproduktionsprojekt är komplexa och ofta utdragna över lång tid med möjlighet till flera 
tillfällen för försening. Förhandsavtalet är ett bindande avtal om en framtida upplåtelse. Trots 
avtalets definitiva art, kan byggherrar anmoda förhandstecknare att skriva under ett sådant 
avtal väldigt tidigt i ett projekts skede. Det är inte ovanligt att förhandsavtal skrivs på redan 
under planerings- och projekteringsstadiet i ett projekt, d.v.s. ibland flera år innan 
färdigställandet av lägenheterna. Riskerna med att skriva på ett bindande avtal så långt i 
förväg, har visat sig höga i bakgrund av den fallande prisutvecklingen på Stockholms 
bostadsmarknad. I vissa fall har förhandstecknare skrivit på förhandsavtal med en 
köpeskilling som inte motsvarar marknadsvärdet vid tidpunkten för inflyttning. Det har även 
visat sig hur amorteringskravet har lagt krokben för förhandstecknarens lånelöfte och där de 
vid tidpunkt för upplåtelse inte längre blir beviljade det lån som de hade tillgång till vid 
tecknandet av förhandsavtalet. Denna situation skapade ett intresse för förhandstecknare att 
hitta möjligheter att dra sig ur sina förhandsavtal. 
 
Förhandsavtal är ett typ av avtal där en bostadsrättsförening avtalar om att upplåta en lägenhet 
med bostadsrätt i framtiden till en förhandstecknare (köpare) av bostadsrätt inom samma 
förening. Förhandsavtal regleras i Bostadsrättslagen (1991:614). 
 
De aktuella problemen med förhandsavtal som uppstår i praktiken är nära kopplat till den 
rådande bostadsmarknaden och de senaste årets prisnedgång. Debatten i dagens samhälle 
cirkulerar bland annat kring hur lång tid rekvisitet “tidpunkt” omfattar. På bostadsmarknaden 
har det skett en snabb utveckling som lagstiftaren inte har hängt med i, vilket har resulterat i 
ett flertal tvister där förhandstecknare vill häva sina förhandsavtal.  
																																																													
1	SCB,	Statistiska	central	byrån.	(2019.05.04)	
2	Hugo	Wessman,	Förhandsavtal	vid	nybyggnations	av	bostadsrättslägenheter,	
examensarbete,	Uppsala	universitet,	Juridiska	Institutionen,	2018.		
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I detta examensarbete utreder vi problematiken som är kopplad till ett specifikt formkrav i 5 
kap. 3 § 1 st. BrL samt en grund för hävning kopplad till formkravet som återfinns i 5 kap. 8 § 
BRL. Diskussionen följer problematiken av att lagstiftaren inte lyckats uttrycka målen som 
framkommer i förarbeten i den aktuella lagtexten.  
 
1.2 Problemformulering 
En förhandstecknare har möjlighet att frånträda sitt förhandsavtal om en eventuell försening 
av byggprojektet leder till att bostadsrätten inte upplåts i skälig tid från den beräknade 
tidpunkten för upplåtelsen. 
  
Lagstiftningen är inte tydlig kring hur villkoret tidpunkt ska tolkas, vilket har lett till flera, 
tidigare nämnda tvister på området. Oklarheterna kring villkoret orsakar två problematiska 
scenarion; det första är hur vidsträckt förhandstecknarens möjlighet att häva ett förhandsavtal 
på grunden av att formkravet inte är fyllt då tidpunkten är uttryckt som ett tidsintervall. Det 
andra scenariot är möjligheten att häva avtalet på grunden att upplåtelsen inte skett inom 
skälig tid och då alltså vilket tidsspann som omfattas av skälig tid. 
  
Problematiken uppstår då bostadsutvecklare utformar avtal med långa tidsintervall, vaga 
tidpunkter och förbehåll om förskjutning av dessa tidpunkter vid eventuell försening. Det sker 
även att en del bostadsutvecklare skriver upplåtelseavtal trots att bostadsrätten är långt ifrån 
inflyttningsklar för att undvika avtalsbrott i förhandsavtalen. 
  
Nyproduktionsprojekt är ofta utdragna över lång tid, de är komplexa och insynen för en 
köpare är oftast väldigt liten. Förhandstecknare kan ingå i förhandsavtalen långt innan själva 
byggandet har påbörjats vilket leder till en hög risk för förhandstecknaren. 
  
Det finns ett par nya domar som utreder rättsläget och även om dessa inte är vägledande i sig, 
kan de ge klarhet om svaret.   
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är tvådelat. I den första delen utreder uppsatsen den finansiella 
utvecklingen och den gällande rätten på området för att ta reda på varför situationen ser ut 
som den gör. Arbetet vill svara på eventuella orsaker och samband mellan den finansiella 
biten och den rättsliga biten.  

I den andra delen utreder uppsatsen hur situationen ser ut i praktiken. Arbetet ska utreda hur 
situationen ser ut för byggherrarna och om de eventuellt utnyttjar sin ställning? Arbetet ska ta 
reda på om det finns ett påtagligt problem i branschen med hjälp av intervjuer med mäklare, 
jurist och konsument. Vidare ska arbetet svara på vad förhandsavtalet uppfyller för funktion 
och om avtalet i sig orsakar påtagliga problem i praktiken? 

1.4 Avgränsning  
Bostadsmarknadens prisutveckling har varierat i olika delar av Sverige. Med hänsyn till detta 
är arbetet avgränsat till Stockholmsområdet mellan åren 2014-idag, där debatten och domarna 
kring förhandsavtal är högst relevant. På grund av resurs- och tidsbrist kommer denna studie 
inte redogöra för hur problematiken ser ut i resten av Sverige. Arbetet är även avgränsat till 
två paragrafer i lagen. Vi har endast undersökt en av tre grunder för uppsägning.  
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1.5 Metod 
Vårt arbete syftar till att identifiera problemen i praktiken som följer av förhandsavtal. För att 
kunna få tag på den informationen som krävs för att besvara frågeställningarna/syftet har vi 
valt att använda oss av en kvalitativ metod för våra undersökningar. Metoden har gjorts i två 
delar, en rättsjuridisk metod och en vetenskaplig metod vilket framkommer i texten nedan.  
 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med jurister, mäklare och konsument. Samtliga 
intervjuer har skett via telefon och mail och har tagit mellan 30 och 40 minuter. Alla personer 
som blev intervjuade fick även intervjufrågorna skickade per mail innan själva intervjun ägde 
rum. Frågorna som ställdes vid intervjuerna av jurister, mäklare och konsument var inte helt 
identiska. Men det alla frågor vid de olika intervjuerna hade gemensamt var att syftet är att 
identifiera om det föreligger problem med förhandsavtal, och i föreliggande fall, vad 
problemen består i. Det har varit av stor vikt att få med alla tre inblandade parters åsikter och 
svar, eftersom dessa tillsammans ger oss underlaget för att kunna besvara frågeställningarna. 
 
De som vi har intervjuat har hela tiden fått möjlighet att få svara fritt på intervjufrågorna, och 
vi som ställt frågorna under intervjun har också fått möjlighet att ställa följdfrågor där vi 
ansett att ett svar verkat avvikande eller extra intressant. Detta tillvägagångssättet har gjort det 
enklare att kartlägga de olika problemen kring förhandsavtal.  
 
Vi har intervjuat totalt 20 mäklare, 1 jurist, 1 konsument och samlat avtal från olika företag. 
Samtliga intervjuer presenteras sedan i arbetet under resultatdelen. Eftersom alla svar är 
baserade på de intervjuades egna erfarenheter är dessa svar självklart av olika karaktär och 
djup. Vårt mål i dessa intervjuer har varit att utreda parternas egna upplevelser och tolkningar 
på ämnet för att sedan kvalitativt kunna binda teorin med verkligheten. 
 
Vi har också intervjuat en jurist som dagligen arbetar med Bostadsrättslagen och därmed är 
mycket insatt i området. Dessa intervjuer har gått ut på att ta reda på juristernas egen tolkning 
av de diskuterade paragraferna i lagen, och för att utreda om de själva upplevt förhandsavtal 
som problematiska i praktiken.  
 
Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod. Detta för att ge läsaren en god insyn i 
problematiken kring förhandsavtal. Studien är genomförd med hjälp av rättskällor och tidigare 
studier på ämnet.  
 
Därefter har vi även tagit fram exempel på äkta förhandsavtal som byggherrar använder sig av 
i praktiken, för att kunna studera dess utformning. 
 
Vi har även intervjuat mäklare för att få information om deras syn på problematiken och ta 
reda på hur stor egen erfarenhet de själva har av komplikationer med förhandsavtal i samband 
med förmedling av nyproduktion.  
 
För att skapa oss en bild av verkligheten har vi även undersökt debatten i media.  
 
Det bör konstateras att urvalet av intervjuobjekt i studien inte nödvändigtvis representerar den 
generella åsikten i respektive grupp. Inga statistiska slutsatser kan dras från resultatet. Det är 
även värt att påpeka att avgränsningen till Stockholm stad säkerligen har påverkat resultatet av 
undersökningen och arbetet har färgats av den situation som råder i staden.  
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Vi har medvetet utelämnat en del information med hänsyn till de som medverkat i 
intervjuerna. Debatten idag är både politiskt och känslomässigt laddat vilket även kan ha 
påverkat intervjupersonernas svar. 
 
1.6 Disposition  

I det inledande avsnittet av arbetet ges läsaren en inblick i de olika delar som spelar in i 
helhetsbilden av problematiken som undersökts kring förhandsavtalen. En 
problemformulering vidareutvecklar därefter bakgrunden av arbetet. Vidare redogörs syftet 
och de frågeställningar arbetet avser att svara på. Den sista delen av det inledande avsnittet 
består av en genomgång av den valda metoden, vilka avgränsningar vi har valt att göra i 
arbetet och kritik mot det valda arbetssättet. 
  
Avsnitt två består sedan av en utförlig teori av de grundpelare som utgör ämnet. Här redogörs 
för finansiella aspekter och den prisutveckling som har skett på Stockholms bostadsmarknad 
och en genomgång av nyproduktionen förvärvs- och projektprocess förklaras. Vidare utgörs 
teorin av en rättslig genomgång av de delar av lagstiftningen som vi har valt att undersöka. 
 
Avsnitt tre innehåller arbetets undersökning och resultat som består av uttalande från jurister, 
intervjuer med mäklare, intervju med en konsument, praktiska exempel på förhandsavtal från 
erkända bostadsutvecklare i Stockholm och exempel från dagens debatt i samhället.  
 
Avsnitt fyra består av en diskussion kring problematiken som finns i teorin i samspel med den 
problematiken som enligt vår undersökning existerar i praktiken. 
  
Avslutningsvis presenterar vi slutsatser, tankar och kommentarer av vårt resultat med 
bakgrund i historien, praktiken och teorin.  
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2. Prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad 
 
I detta avsnitt ger vi läsaren en kort överblick om de senaste finanskriserna som drabbat 
Sverige och hur dessa har påverkat prisutvecklingen på bostadsmarknaden de senaste cirka 30 
åren fram tills idag. Detta görs för att prisutvecklingen på bostäder är högst sammankopplad 
till problematiken med förhandsavtalen idag. 
 
2.1 Finanskrisen i Sverige 1990 
Tiden innan 1985 var Sveriges kreditmarknad starkt reglerad och till stor del styrd av 
Riksbanken. Affärsbankernas utlåningstak fastställdes och reglerades via dåtidens 
valutareglering, räntereglering och likviditetskvoter (likviditetskrav). Ränteregleringen och 
likviditetskvoterna avskaffades år 1985. Detta beslut togs efter att det under en tid förekommit 
snedvriden konkurrens i utlåningen mellan olika affärsbanker och finansbolag. Samtliga av 
dessa avregleringar gjorde att utlåningen från affärsbankerna ökade kraftigt, vilket i sin tur 
gjorde att priserna på bostäder steg snabbare än någonsin i Sverige i slutet på 80-talet. Vid år 
1989 tas beslutet att även avskaffa valutaregleringen och i samband med detta beslutades det 
om en skattereform vilken man hoppades på skulle göra lånefinansiering och boende dyrare.3 
Dessa händelser gjorde att efterfrågan på bostäder sjönk kraftigt och bostadsprisern rasade 
därefter i snabb takt hösten 1990. Detta ledde till att vi kom in i nutidens största fastighetskris 
vilken hade påverkan på hela Sveriges banksystem. 
  
2.2 Globala Finanskrisen 2008 
1990-talets fastighetskris hade en stor och påtaglig effekt på bostadsmarknaden samt 
ekonomin i Sverige. Åren emellan 90-talets kris och krisen 2008 så var den svenska ekonomin 
stabil och stadigt växande. 
Skillnaden mellan de två olika kriserna är att finanskrisen 2008 påverkade hela den globala 
ekonomin, på grund av problem som grundade sig i bostadsmarknaden/bolånemarknaden i 
USA. Priserna i USA hade under många år stigit och den bakomliggande och mest väsentliga 
orsaken till den långa uppgången var för att utlåningsgraden för bostäder till hushåll med låga 
inkomster ökade snabbt. Dessa bostadslån kallas idag för subprimelån. Subprimelånen var inte 
den enda orsaken till finanskrisen 2008, trots att dessa var det som fick bägaren att rinna över. 
Förutom subprimelånen så var obalanser i det globala finansiella systemet en orsak. Dessa 
hade byggts upp under några år innan finanskrisen bröt ut 2008.4 
  
Sverige är ett land som är mycket beroende om vad som sker i USA och omvärlden och har en 
liten ekonomi med en stor utrikeshandel och finansmarknad som är starkt påverkad av 
omvärlden. Detta medför att en global finanskris enkelt påverkar ekonomin i Sverige. Den 
svenska bostadsmarknaden blev dock inte påverkad i lika hög grad som i t.ex. USA och 
Spanien till följd av krisen.5 Detta eftersom Sverige redan då led av bostadsbrist och priserna 
på bostadsrätter hade precis börjat skjuta i höjden i Stockholm. I figur 1 kan vi se att i början 
på november 2009 hade bostadspriserna i Stockholm redan återhämtat sig till samma nivåer 
som var rådande innan finanskrisen, utan någon dramatisk minskning i kvadratmeterpriset.6 
Till skillnad från resten av Europa där vissa länder fortfarande återhämtar sig. Orsakerna till 
																																																													
3	Lönnborg-Andersson,	M.	och	Boksjö,	A.	1994.	Svenska	finanskriser:	orsaker,	förlopp,	
åtgärder	och	konsekvenser.	
4	Wissén,	P	och	Wissén,	U.	2011.	Finanskrisen	förklarad.	
5	Wissén,	P	och	Wissén,	U.	2011.	Finanskrisen	förklarad.	
6	Mäklarstatistik.	(2019-05-01)	
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den snabba återhämtningen var som tidigare nämnt den då växande bostadsbristen i Sverige 
tillsammans med att riksbanken sänkte reporäntan till rekordlåga 0,25 %, styrräntan hade året 
innan krisen legat på cirka 5 %. Hushållens bolån ökar starkt i snabb takt och från 2004 till 
november 2009 så hade bolånestocken redan fördubblats.7 

 
Figur 1. Källa: Mäklarstatistik 2019. 
  
Mellan 2010 och 2017, alltså innan nedgången 2018, skedde den stora uppgången av 
bostadspriserna i Stockholm som de flesta nog känner till. År 2010 låg kvadratmeterpriset i 
Stockholm på cirka 43 698 kr/kvm och år 2017 var kvadratmeterpriset cirka 73 684 kr/kvm. 
Det betyder att på dessa sju år så steg priserna på bostadsrätter i Stockholm med cirka 41 %.8 
  
2.3 Bostadsmarknaden idag 
 
Efter att bostadsmarknaden nått sin topp under våren 2017, med kvadratmeterpriser som i snitt 
låg på cirka 74 500 kr/kvm så började priserna falla under sommaren i en långsam och stabil 
takt, till att under hösten 2017 falla mer ordentligt. Dock skedde ingen dramatisk nedgång. 
Kvadratmeterpriset i Stockholm fick sin lägstanivå på 67 300 kr/kvm under december månad 
2017. Senast gången prisnivån varit så låg var i augusti 2015. Det innebär att prisnivån på 
bostadsmarknaden hade en minskning på nästan 11 % från våren till vintern 2017. Mellan 
början på 2018 och fram tills idag (våren 2019) har priserna på bostadsrätter legat relativt 
stabilt med små upp –och nedgångar på mellan cirka 67 000 –och 69 000 kr/kvm.9 
 
Prisskillnaden på bostadsrätter mellan olika områden i Stockholm är ganska stor. Vill man bo 
i en bostadsrätt i centrala Stockholm så ligger medelpriset i dagsläget 85 834 kr/kvm. Vill 
man bo centralt och nära en tunnelbanestation så landar priset oftast en bra bit över 
medelpriset. Önskar man att bo till exempel vid Kungsträdgården får man vara beredd på att 

																																																													
7	Riksbanken.	2009.	Öberg:	Sverige	och	finanskrisen. 
8	Mäklarstatistik.	(2019-05-01)	
9	Mäklarstatistik.	(2019-05-01)	
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betala cirka 120 000 kr/kvm. Vilket blir cirka 95 000 kr dyrare jämfört med snittpriset på en 
bostadsrätt vid tunnelbanestationen i Tensta.10 
 
Prisskillnaden varierar stort mellan Stockholms olika bostadsområden. Det är både dyrast och 
billigast att bo längs blåa linjen. Det lägsta snittpriset hittas i förorten, och ju längre 
tunnelbanenätet man kommer ju billigare såklart blir det. De lägsta snittpriserna hittas i bland 
annat Tensta, Masmo och Hallunda. Dyrast är det i bland annat Östermalmstorg, Karlaplan, 
Gamla stan och Kungsträdgården. 
Ju längre tunnelbanenätet man reser så skiljer det i regel några tusen kronor per kvadrat, desto 
längre ut man kommer. Skillnaden mellan två olika tunnelbanestationer som ligger placerade 
på varsin sida om tullarna, skiljer det cirka 20 000–30 000 kr/kvm.11 
  
Vid april/maj månad 2019 (dagsläget), starten på detta år till idag har haft en stabil uppgång 
på börsen. Detta efter att de sista två kvartalen 2018 var negativa och fick därmed den svenska 
börsen att sluta på minus cirka 8 %.12 
 
Bostadsmarknaden i Stockholm var under sommaren 2018 återigen på en långsam uppgång. 
Men på grund av sensommarens/höstens börsnedgång så sjönk priserna igen. Priserna på 
bostadsmarknaden har dock nu i samband med börsens uppgång börjat stabiliseras, se figur 2. 
  
 

 
Figur 2. Källa: Mäklarstatistik 2019. 
  
Marknaden har sedan införandet av det nya amorteringskravet i mars 2018 hållit sig relativt 
nedkyld och stadig. I januari 2019 höjdes reporäntan från -0,50 % till -0,25 %. Detta var första 

																																																													
10	Booli.	(2019-05-02)	
11	Booli.	(2019-05-02)	
12	Ekonomifakta.	(2019-05-04)	
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gången reporäntan höjdes från den rekordlåga räntenivån -0,50 % som har varit gällande 
sedan februari 2016.13 
 
Idag ser det ut som att marknaden varken kommer att gå upp eller ner särskilt mycket, utan 
beräknas istället hålla en stadig nivå. Det finns också en liten rädsla för ytterligare 
räntehöjningar eller kanske en vikande konjuktur, men det förutspår inte experter på bland 
annat KTH.14 
 
2.4 Orsaker till utvecklingen 
 
I denna del förklaras de orsaker som har påverkat bostadspriserna, lågt bostadsbyggande samt 
de finansiella aspekter som har bidragit till utvecklingen. Detta avsnitt har gjorts för att det är 
finansiella aspekter som är grunden till bostadsprisernas negativa utveckling. I sin tur har 
dessa prisnedgångar varit det som drivit fram problemen med förhandsavtal.  
 
2.4.1 Lågt bostadsbyggande 
I jämförelse mot andra länder så har det i Sverige varit ett lågt bostadsbyggande under en lång 
tid innan byggandet tog fart de senaste 10–15 åren. Det låga bostadsbyggandet som var 
gällande under många år i samband med en snabb befolkningsökning ledde till en ännu större 
bostadsbrist.15 
 
Det finns i de flesta av landets kommuner en stor efterfrågan på bostäder. Över 80 % av 
kommunerna i Sverige har rapporterat att det råder bostadsbrist. Boverket har tidigare också 
kommit fram till att cirka 60 000 – 70 000 lägenheter bör byggas varje år fram till år 2025 för 
att kunna möta behovet på bostäder. Det låga byggandet beror även på olika hinder som kan 
förekomma i beslutsprocessen vid bostadsbyggande. Hyresregleringar, kommunalt 
planmonopol, statliga riksintressen, höga produktionskostnader och exempelvis skydd av 
grönområden.16 
  
2.4.2 Finansiella aspekter 
De höga bostadsrättspriserna har sin grund i att, förutom bristen på bostäder, reporäntan som 
tidigare nämnt har legat på en historiskt låg nivå. Riksbanken sänkte räntan i syfte att 
stimulera efterfrågan och på så sätt fick de inflationen att stiga.17 Bankerna påverkas av 
reporäntan eftersom den har en direkt effekt på dagslåneräntan. Bankernas utlåningsränta, och 
möjligen den viktigaste av dem, den korta bolåneräntan påverkas av den faktiska reporäntan 
och den fasta bolåneräntan påverkas av den förväntade. Sammanfattat: om reporäntan är låg, 
såsom den varit senaste åren, så blir det billigare att låna pengar och bostäder köps i högre 
grad och därmed höjs bostadspriserna. Höjs däremot reporäntan blir det givetvis dyrare att 
låna pengar, efterfrågan minskar och bostadspriserna sjunker.18 
  
Även andra finansiella aspekter såsom till exempel nya regler om bolånetak och 
amorteringskrav har haft stor effekt på bostadspriserna. 

																																																													
13	Riksbanken.	Reporänta	statistik.	(2019-05-01)	
14	Stockholm	direkt.	(2019-05-04)	
15	Statistiska	centralbyrån.	2015.	Bostadsbyggandet	ökar	kraftigt.	(2019-05-04)	
16	KTH,	2019.	Bostadsbristen,	hur	ser	den	ut	och	vad	händer	nu?	(2019-05-04)	
17	Riksbanken.	2009.	Öberg:	Sverige	och	finanskrisen.	
18	Riksbanken.	2019.	Hur	påverkar	penningpolitiken	inflationen?	(2019-05-01)	
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Finansinspektionen införde bolånetaket den 1 oktober 2010. Detta innebär begränsningar av 
bolånens storlek i förhållande till bostadens värde. Från och med 1 oktober begränsas den 
samlade utlåningen till max 85 % av bostadens marknadsvärde. Bankföreningen gav i 
samband med detta ut rekommendationer om att bankerna borde kräva amortering när ett lån 
överstiger 75 % av bostadens marknadsvärde. Fram till år 2009 ökade utlåningen för samtliga 
åldersgrupper, men efter bolånetakets införande 2010 har det visat sig att ökningen i 
utlåningen till unga hushåll under 35 år har dämpats och hållit sig relativt stabilt till och med 
år 2014, för att sedan öka i en långsammare takt än övriga åldersgrupper. Detta samtidigt som 
bolånevolymen har fördubblats i Sverige under de senaste tio åren för alla grupper totalt.19 
  
Det första amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och innebär att alla som tecknar ett bolån 
efter dess måste amortera en eller två procent årligen, beroende på summan på lånet. Det 
betyder att om belåningsgraden är mellan 50–70 % av bostadens värde måste 1 % av 
bostadens värde amorteras årligen. Om belåningsgraden är över 70 % av bostadens värde 
måste 2 % av bostadens värde amorteras årligen. Det skärpta amorteringskravet som infördes 
1 mars 2018 innebär att en bolånetagare med ett bolån som överstiger 4,5 gånger sin årliga 
bruttoinkomst måste amortera 1 % ytterligare per år. Det betyder att till exempel om en person 
lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst och samtidigt har en belåningsgrad på över 70 %, 
så måste denne alltså amortera minst 3 % på bostadens värde årligen. Den senaste tiden 
bedöms amorteringskravet vara den största orsaken till oron på bostadsmarknaden.20  
 
Det första amorteringskravet var väntat och orsakade inte någon dramatisk nedgång utan 
snarare fortsatte marknaden uppåt i stadig takt strax efter att kravet infördes. Dock har det 
skärpta amorteringskravet från 2018 satt sina spår i marknaden, inte på så sätt att 
bostadsmarknaden föll, utan den hade ju redan avmattats under 2017. Människor har snarare 
blivit mycket mer medvetna och måste planera sina bostadsköp i allt större utsträckning än 
tidigare. Innan dessa krav och regleringar kunde man lättare köpa och sälja lägenheter utan 
några större finansiella krav på sig själv. Det skärpta amorteringskravet gör det faktiskt 
svårare att låna från banken och därmed hindrar det en hel del personer från att kunna köpa 
bostad. Detta har gjort att efterfrågan på de dyrare bostäderna i Stockholm minskat och fler 
ser sig om och letar efter områden utanför stadskärnan som ännu är oexploaterade för att 
kunna ha råd. När prisutvecklingen började vända på grund av dessa krav så blev köpare inte 
beviljade samma lån hos banken längre, där de bundit sig till ett avtal sedan år tillbaka.21  
 
Spekulationsköparna, de som köpte lägenheter enbart för att sälja vidare och göra vinst, gjorde 
i slutet på uppgången inga, eller mycket små vinster. I de flesta fall har de förlorat pengar 
beroende på när deras lägenheter färdigställdes vid prisnedgångens början.  
Vid fel i bostäderna så kontrollerades inte dessa av köparna innan prisnedgången, detta 
eftersom köparna redan gjorde stora vinster, var eventuella fel i bostäderna mindre viktiga. 
Dock på senare tid, när det har köpts bostadsrätter och det senare visar sig att man inte 
kommer att göra någon vinst på dessa, blir det viktigare att hitta fel i bostaden eller i 
förhandsavtalen för att försöka dra sig ur köpet.22 
 
																																																													
19	Finansinspektionen.	2018.	Bolånetaket	har	dämpat	hushållens	skulder.	(2019-05-08)	
20	Finansinspektionen.	2018.	Bolånetaket	har	dämpat	hushållens	skulder.	(2019-05-08)	
21	Finansinspektionen.	2018.	Frågor	och	svar	om	skärpt	amorteringskrav	för	hushåll	med	
stora	skulder.	(2019-05-10) 
22	Finansinspektionen.	2018.	Frågor	och	svar	om	skärpt	amorteringskrav	för	hushåll	med	
stora	skulder.	(2019-05-10)	
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3. Förhandsavtalets plats i juridiken och praktiken  
 
3.1 Förvärvsprocessen vid köp av nyproduktion 
För att förtydliga vidare läsning förs nedan en genomgång av hur processen vid köp av 
nyproduktion kan se ut med exempel på de olika delmomenten. 
  
Byggandet av bostäder är ofta långa och komplexa projekt som tar flera år att färdigställa. Det 
är vanligt att byggherren säljer lägenheter flera år innan de existerar i verkligheten. Detta görs 
möjligt via byggmästarbildade föreningar. 
  
Det är inte ovanligt att byggherren påbörjar processen med att öppna upp för möjligheten om 
intresseanmälningar för att få en känsla för efterfrågan. Bokningsavtal (kan också kallas för 
reservationsavtal) är sedan det första möjliga avtalet i förvärvsprocessen och gäller mellan 
framtida köpare och byggherren och är ett avtal om att i framtiden ingå i ett 
förhandsavtal.  Köparen erlägger en mindre bokningsavgift för att täcka administrativa 
kostnader. Avtalet i sig är inte bindande. 
  
Därefter i processen kommer förhandsavtalet som är ett bindande avtal om en framtida 
upplåtelse mellan köparen och bostadsrättsföreningen. En mer genomgående beskrivning av 
förhandsavtal följer av nästkommande kapitel. 
  
Upplåtelseavtalet regleras i 4 kap. BrL och är i vardaglig mening ”köpeavtalet” även om det 
kan liknas vid ett hyresavtal. Upplåtelsen ger köparen rätt att nyttja del av föreningens hus och 
köparen blir ägare till bostadsrätten. Upplåtelseavtalet ingås ofta i samband med att 
bostadsrättsförening förvärvar huset men behöver inte vara samma tidpunkt som tillträde. 
Tillträdet är ofta några månader senare än upplåtelsen.23 Eftersom att byggprojekt varierar i 
tid har man i propositionen till BrL 1971 angett att en hållpunkt för tiden mellan 
upplåtelseavtalet och den första inflyttningen skulle ligga på runt ett år. 24 
 
För att få upplåta lägenheter med bostadsrätt krävs tillstånd från Bolagsverket om man vill 
upplåta lägenheten innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats i en 
registrerad ekonomisk plan eller på en föreningsstämma. Bolagsverket kan dock lämna 
tillstånd för upplåtelse även om en ekonomisk plan inte finns registrerar så länge föreningen 
har ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insats och eventuella 
avgifter till bostadsrättshavare. I utredningen inför 1971 års bostadsrättslag öppnade man för 
att den ekonomiska planen visst kunde utgöras av en kalkyl men att denna inte bör upprättas 
förrän projektet har kommit såpass långt att föreningens lån och kostnader är hållbara och 
tillförlitliga. Att tidpunkten för upplåtelse kunde variera mellan projekt är möjligt men en 
hållpunkt för när upplåtelseavtalet kunde tecknas uttryckte man som ca. 1 år före inflyttning.25 
  
Tillträdet är det sista steget i förvärvsprocessen och den punkt då köparen får tillgång till att 
disponera över lägenheten och rent fysiskt kan flytta in.26 När köparen tillträder lägenheten 

																																																													
23	Wessman.	2018.		
24	Prop.	1971:12	s.	39	
25	Prop.	1971:12	s.	39.	
26	Balijaj,	Amela,	Mahmoudi,	Safa,	Fastighetsvärlden	nr.	4/2018,	s.	50	f.	(cit:	Balijaj	&	
Mahmoudi)	
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övergår också risken för lägenhetens skick på köparen.27 I BrL finns det inga krav på att en 
specifik tidpunkt för tillträdet ska anges i varken upplåtelseavtal eller förhandsavtal men i 
förhandsavtalet brukar det anges ett tidsintervall som senare preciseras i upplåtelseavtalet. 28 
 
3.2 Nyproduktionsprojekts komplexitet 
Ett byggprojekt inleds oftast med att identifiera mark och sedan förvärva fastigheten eller 
tomträtten. Det händer att bostadsutvecklare samlar intresseanmälningar redan innan detta 
skede för att göra sig själva en bild om huruvida lönsamt ett projekt kan tänkas bli. Om 
projektet fastslås fortsätter man med att säkra finansieringen. 
  
Denna planeringsfas är fortfarande väldigt osäker men det är inte ovanligt att 
bostadsutvecklare i detta skede börjar med att skriva bokningsavtal med framtida köpare. 
Eftersom att bokningsavtal inte är bindande utgör de inte heller någon säkerhet om 
finansiering hos banken. Med bakgrund av detta är det logiskt varför flera bostadsutvecklare 
redan i detta skede binder framtida köpare med hjälp av förhandsavtal. Eftersom att 
förhandsavtalet är en bindande rättshandling kan detta användas för att säkra finansiering. 
  
Parallellt under det inledande skedet påbörjar man även arbetet med detaljplanen. I Sverige är 
byggprojekt beroende av rådande detaljplan på området. Detaljplaner regleras i Plan- och 
Bygglagen (2010:900). Planläggning är offentlig angelägenhet som tar hänsyn till ett antal 
regleringar och styrs av kommunen. Detta leder till att bostadsutvecklarens möjlighet att 
påverka dessa ärenden är liten. Detta brukar kallas för det kommunala planmonopolet. 29 
  
Detaljplanen syftar till att marken används för det den är bäst lämpad för, vilket bedöms med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Processen att ta fram en detaljplan följer en väl 
definierad process med målet att säkra insyn för berörda, ta fram goda beslutsunderlag och att 
förankra förslaget.30 Om den rådande planen inte möjliggör den planerade byggnationen 
skickar bostadsutvecklaren in en ansökan till kommunen om att planen ska ändras, antas eller 
upphävas, 5 kap. 2 § PBL. Kommunen har 4 månader på sig att ange ett planbesked, om inte 
annat är överenskommet, enligt 4 §. I beskedet meddelar kommunen om de har valt att inleda 
detaljplanearbetet eller inte och beslutet går inte att överklaga. Då planprocessen kan påverkas 
av omständigheter utanför kommunens kontroll är det oftast inte möjligt för kommunen att 
uppskatta en ungefärlig längd på processen. 
  
Kommunen ska sedan, om de valt att inleda planarbetet, ange vilket typ av förfarande som ska 
användas vilket beror av hur omfattande detaljplanen är och hur stort det allmänna intresset är. 
Kommunen måste under planprocessen samråda med länsstyrelse, lantmäterimyndighet, 
kända sakägare, kända bostadsrättshavare, sammanslutning, hyresgäster, boende och enskilda 
i övrigt som kan ha väsentligt intresse i förslaget, 5 kap 11 § PBL. 
 

1. Kommunen lämnar ett planbesked 
2. Kommunen tar fram planförslag 
3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd 
4. Kommunen ställer ut förslaget för granskning 

																																																													
27	Hanna	Risberg,	Förhandsavtalets	giltighet	vid	nyproducerade	bostadsrätter,	
examensarbete,	Uppsala	universitet,	Juridiska	Institutionen,	2018.	
28	Wessman.	2018.		
29	Boverket.	(2019.05.17)	
30	Boverket.	(2019.05.17)	
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5. Detaljplanen antas 
6. Detaljplanen kan överklagas 
7. Detaljplanen börjar gälla 

 
Boverket har ställt upp planprocessen enligt de sju stegen ovan. 31 
  
Bostadsutvecklaren får sin byggrätt först när detaljplanen vinner laga kraft, vilken gäller för 
en bestämd genomförandetid. 
  
Nästkommande moment för bostadsutvecklaren är att söka om bygglov hos 
Byggnadsnämnden, som i regel ska beslutas 10 veckor från det att ansökan kommit in till 
nämnden. Bostadsutvecklaren får inte påbörja byggnationen förrän Byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked. Detta räknas fortfarande till planerings- och projekteringsstadiet av ett 
nybyggnationsprojekt. 
  
Härefter tar byggnationen fart och bostadsutvecklaren anlitar en entreprenör för uppförandet 
av huset. Det är en del lov och kontroller som ska till även under denna fas. Det är även en 
självklarhet att verkligheten kan leverera oförutsebara händelser vilket kan försena ett projekt. 
  
När huset är färdigbyggt ska bostadsutvecklaren ansöka om ett slutbesked hos 
Byggnadsnämnden enligt 10 kap 4 § PBL. Efter ett utfärdat slutbesked får bostadsutvecklaren 
ta över huset och förbereda det för inflyttning. 
  
Med hänsyn till ovan beskrivna process är det inte svårt att förstå varför nybyggnationer kan 
dra ut på tiden, då det är många olika parters intressen som spelar in. En detaljplan kan 
överklagas flera gånger av flera intressenter. När man överser de olika delmomenten i 
detaljplaneprocessen inser man varför den är svår att tidsuppskatta då det vid flera tillfällen är 
möjligt till försening. Om man ser till hur bostadsutvecklare kan binda en köpare genom ett 
förhandsavtal redan i planeringsskedet förstår man varför tidsrummet mellan ett förhandsavtal 
och tillträde kan ta flera år. Bostadsutvecklaren tar även han en risk genom att inleda en 
detaljplaneprocess utan att ha säkrat finansiering genom exempelvis förhandsavtal.  
 
En bostadsutvecklare är en näringsidkare som i sin natur, har som syfte att driva bolaget med 
vinst. Deras situation ser ut på detta sätt: projekten är osäkra och ofta långa processer, de har 
ett behov av att trygga finansiering i ett tidigt skede, det råder bostadsbrist på marknaden, det 
finns spekulationsköpare som driver upp marknaden och till sist befinner man sig i ett 
rättsläge som ger utrymme för att tänja på gränser.  
  
3.3 Allmänt om förhandsavtal  
Förhandsavtal är en rättshandling som reglerar parternas skyldighet att ingå i ett senare avtal. 
Förhandsavtalet är ett avtal där en bostadsrättsförening avtalar om att upplåta en lägenhet med 
bostadsrätt i framtiden till en förhandstecknare (köpare) av bostadsrätt inom samma förening. 
Reglerna kring förhandsavtal finnes i 5 kap. BrL.  
  
Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och innehålla: parternas namn, den lägenhet som 
avses bli upplåten, tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna och eventuellt belopp 
som lämnas i förskott. Förhandsavtal regleras i 5 kap. BrL. 
  

																																																													
31	Boverket.	(2019-05.17)	
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Avtalet tecknas mellan förhandstecknaren och bostadsrättsföreningen. (Se 5 kap. 1 § 1 st. och 
4 § BrL.) Verkligheten ser dock ut som så att bostadsrättsföreningen vid nyproduktionsprojekt 
oftast är en byggmästararbildad förening, vilket betyder att föreningen består av 
representanter från bostadsutvecklaren, åtminstone fram till tillträdet för de blivande 
medlemmarna och ibland lite längre till. Denna typ av konstellation kan tyckas vara till 
förhandstecknarens nackdel, då representanterna uppenbarligen inte har någon avsikt att 
fortsätta vara medlemmar i föreningen efter att huset är färdigställt. Deras avsikt är alltså 
främst att tillvarata bostadsutvecklarens intressen, som i sin natur som näringsidkare, är av en 
mer affärsmässig karaktär. Med hänsyn till detta bör förhandstecknaren anses som den 
svagare parten i denna typ av konstellation.32  
 
Eftersom att nyttjanderätten erhålles vid upplåtelsen är det inte möjligt att överlåta eller 
pantsätta ett förhandsavtal.  
  
Det är idag standardiserat att byggherrar använder sig av förhandsavtal vid 
nyproduktionsprojekt.33 Byggprojektet tenderar att vara i planerings- och projekteringsfasen 
då förhandsavtal tecknas, alltså innan själva byggandet har satt igång men en kostnadskalkyl 
som beskriver de förväntade avgifterna ska vara upprättad. (Se 5 kap. 3 § 2 st. BrL.) 
Förhandsavtal kan innehålla villkor om att ett visst antal förhandsavtal ska vara upplåtna för 
avtalet att gälla.34 
  
Ett förhandsavtal får endast ingås om det har upprättats en ekonomisk kalkyl som har 
granskats av två behöriga intygsgivare. Vid nyproduktion ska en förhandstecknare räkna med 
eventuella förändringar i kalkylen, eftersom den endast är en uppskattning av framtida utfall 
men förhandstecknaren ska inte behöva förvänta sig väsentliga skillnader.35 
  
Om Bolagsverket lämnar tillstånd får bostadsrättsföreningen ta ut ett förskott på betalningen 
enligt 5 kap. 2 § 1 st. BrL. 
  
3.4 Förhandsavtalets funktion 
 Föreningens skyldighet gentemot köparen är att upplåta den avtalade lägenheten med 
bostadsrätt. Köparens skyldighet blir då motsatt att förvärva den avtalade lägenheten med 
bostadsrätt. 
  
För byggherren har förhandsavtalet en säkerhetsfunktion, då de kan få en viss prognos över 
hur stor del av projektet de kan fylla med förhandstecknare.36 Detta kan vara viktigt för 
projektets finansiella trygghet då de kan säkra framtida insatser och avgifter till föreningen. 
  
För förhandstecknaren är förhandsavtalets funktion att säkra en framtida upplåtelse och ofta 
ges även möjlighet till förhandstecknare att välja ut egna estetiska tillval.37 
  
  
 
																																																													
32	Risberg.	2018.		
33	Kruljac	Rolén	&	Uggla,	s.	24.	
34	Nilsson	Hjorth	&	Uggla,	s.	130	och	Kruljac	Rolén	&	Uggla,	s.	27.	
35	Nilsson	Hjort	&	Uggla,	Bostadsrättslagen	-	en	kommentar,	s.	138	
36	Lundén	&	Bokelund	Svensson,	s.	52	
37	Wessman.	2018.		



	 21	

3.5 Förhandsavtalets ogiltighet och uppsägning av förhandsavtal 
 
3.5.1 Formkrav 5 kap. 3 § 1 st. BrL 
Av 5 kap. 3 § BrL följer att 
 
“Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den 
lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade 
avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. 
  

De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet. 
Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3 kap. 3 §. Av intyget 
skall framgå 

1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga 
handlingar, samt 

2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. 

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för 
deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen skall hålla 
kalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan avtalet ingås.”  

 
Ett förhandsavtal är formbundet. Avtalet ska därför upprättas skriftligen och innehålla: 
parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de 
beräknade avgifterna och eventuellt belopp som lämnas i förskott. Huvudregeln för dessa 
avtal är att de är bindande. Konsekvensen av att formkravet inte uppfylls är att avtalet är 
ogiltigt. 
  
I avtalet ska bland annat beräknad tidpunkt för upplåtelse anges. Kravet i sig har inte 
behandlats i rättspraxis, förarbeten eller i doktrin vilket är anledning till att det råder 
oklarheter kring hur specifik tidpunkten bör anges för att formkravet ska anses vara uppfyllt. 
Frågan är alltså om tidsintervall, och i sådana fall, hur långa tidsintervall som är godkända. 
 
Det är alltså inte ett formkrav att beräknad tidpunkt för tillträde eller inflyttning ska anges i 
förhandsavtalet men det finns inte heller något som förhindrar att man anger detta. 38 
  
I det fallet då ett förhandsavtal är att anse som ogiltigt till följd av att formkravet inte är 
uppfyllt har förhandstecknaren rätt till ersättning enligt 5 kap. 9 § st 2 BRL. Ersättningen ska 
bestå av eventuellt inbetalt förskott inklusive ränta, eventuella kostnader för tillval och 
ersättning för eventuella kostnader som har uppkommit till följd av föreningens 
försumlighet.39 
  
Formkravet är av betydelse i två anseenden. Det är av vikt för förhandavtalets giltighet men 
även för förhandstecknarens möjlighet till uppsägning enligt 5 kap. 8 § 2 p. BrL. 
  
Allmänna avtalsrättsliga principer ställer krav på rättshandlingars detaljnivå, de ska vara 
tillräckligt bestämda i sitt innehåll för att räknas som giltiga. Detta är givetvis även 
applicerbart på förhandsavtal. Det är vanligt att bostadsutvecklare anger långa tidsintervall 
som beräknad tidpunkt, i förhandsavtal. Den allmänna diskussionen är alltså huruvida detta 
																																																													
38	Jfr.	Kruljac	Rolén	&	Uggla,	s.	25.	
39	Nilsson	Hjorth	&	Uggla,	Bostadsrättslagen	–	en	kommentar,	s.	144	
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uppfyller formkravet i BrL men även om det uppfyller de allmänna avtalsrättsliga principerna. 
Med hänsyn till konsumentskyddet och det underläge som förhandstecknaren befinner sig i 
relation till byggherren (byggmästarbildade föreningen) som motpart i förhandsavtalet, finns 
det god anledning att ställa upp specifika krav på villkorens tydlighet och precision. 40 
  
Enligt Boverkets hemsida, förekommer det i praktiken avtal som innehåller tidsintervall på 
flera kvartal, för beräknad tidpunkt för upplåtelse. Boverkets rekommendationen är att ange 
tidpunkten för inflyttning med ett specifikt datum i förhandsavtalet. Även Mäklarsamfundet 
rekommenderar sina medlemmar att ange datum för inflyttning. 41 Dessa rekommendationer 
är tänkt att stärka konsumenten, eftersom hen behöver kunna planera sitt förvärv, eventuellt 
sälja eller säga upp befintlig bostad osv. Däremot är tidpunkt för inflyttning och tidpunkt för 
upplåtelse inte samma sak. Tidpunkt för upplåtelse är i sig den dagen då förhandstecknaren 
skriver under ett upplåtelseavtal.  
  
Problematiken med att lämna begreppet tidpunkt odefinierat blir att byggherrar uttrycker 
beräknad tidpunkt för upplåtelse i långa tidsintervall. Konsekvensen av detta blir då att 
förhandstecknaren inte har rätt att frånträda avtalet förrän skälig tid efter avslutade kvartal, 
vilket kan röra sig om flera månader. 
  
 

Exempel 1. 
  
I ett förhandsavtal är beräknad tidpunkt för upplåtelse uttryckt som kvartal 1. 
Detta betyder att beräknad tid för upplåtelse är någonstans under månaderna 
januari, februari eller mars. 
  
Förhandstecknaren har rätt att frånträda avtalet först skälig tid efter kvartal 1, det 
vill säga någon gång efter 1 april. Detta ger byggherren ett fönster om 3 månader 
och eventuellt ytterligare tid för att täcka in begreppet skälig tid.  
  

  
  

Med hänsyn till att förhandstecknaren ska tolkas som en konsument, enligt förarbeten till BrL, 
kan det diskuteras att rekvisitet tidpunkt ska tolkas till fördel för konsumenten. 
Förhandstecknaren saknar dessutom insyn och möjligheten att påverka en byggmästarbildad 
förening.42 Detta skulle kunna vara att precisera tidpunkten till ett bestämt datum. Enligt 
departementschefen bör förhandstecknaren inte stå för hela risken av eventuella olägenheter 
och kostnadsökningar som överstiger de beräknade avgifter, oavsett om detta ligger inom 
föreningens kontroll eller inte.43 
  
Vad som talar emot detta argument, är rätten till avtalsfrihet. Utgångspunkten ska vara 
avtalsfrihet såvida inte annat gäller enligt lag eller praxis. Eftersom att BrL inte uttryckligen 
förbjuder långa tidsintervall i rekvisitet tidpunkt, kan det argumenteras för att detta tycks vara 

																																																													
40	Adlercreutz,	s.	70	f.	
41	Boverket.	(2019.05.17)	
42	Prop.	1990/91:92	s.	s.	91	
43	Prop.	1990/91:92	s.	92.)	
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tillåtet.44 Det framgår även i förabetena att principen om avtalsbundenhet måste respekteras 
med hänsyn till de övriga medlemmarna i föreningen. 45 
  
Nilsson Hjorth och Uggla har uttryckt att de anser att tidpunkt bör specificeras till ett bestämt 
datum, eller som mest ett tidsintervall på ett par veckor. De menar att grunden för uppsägning 
tappar sin kraft om det är möjligt med tidsintervall som är flera kvartal långa.46 
 
Det är rimligt att anta att det ligger i byggherrarnas intresse att kunna avtala om så långa 
tidsintervall som möjligt, eftersom de ger dem större marginal vid förseningar i projektet. Det 
är även rimligt att anta att det är i förhandstecknarens intresse att specificera tidpunkt för 
upplåtelse så bra som möjligt. 
  
Ett av BrL bakomliggande syften är att skydda förhandstecknaren och behandla henne som en 
svagare part i detta konsumentliknande förhållande.47 
  
3.5.2 Uppsägning enligt 5 kap. 8 § 2p. BrL 
 Av 5 kap. 8 § BRL följer att 
 
“Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om 

1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, 
2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade 

tidpunkten för upplåtelsen, eller 
3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i 

förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre 
månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften. 

Bestämmelserna i första stycket 1 gäller inte om förhandstecknaren innehar lägenheten med hyresrätt. 

Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt 
enligt 9 kap. 19 §, upphör dock avtalet i de fall som avses i första stycket 3 att gälla endast om det 
dessutom inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör. Lag (1995:1464).” 

  
  
Det är punkt två som är av intresse för arbetet där det stadgas att förhandstecknaren får efter 
uppsägning frånträda avtalet om upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade 
tidpunkten för upplåtelsen. 
  
I förarbeten framkommer det att begreppet skälig tid ska tolkas restriktivt i relation till den 
beräknade tidpunkten i förhandsavtalet, det vill säga att skälig tid innebär att upplåtelsen ska 
ske i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet.48 En vidare 
definition av begreppet tidpunkt stadgas inte i förarbeten. 
  
Lagstiftarens syfte med att ha denna grund för uppsägning förlorar sin poäng om 
bostadsutvecklaren kan komma undan förhandstecknarens rätt till uppsägning med hjälp av att 
ange långa tidsintervall i avtalet. 
																																																													
44	Wessman.	2018.		
45	Prop.	1990/91:92	s.	91	f	
46	Nilsson	Hjorth	&	Uggla,	s.	137	
47	Wessman.	2018.		
48	Prop.	1990/91:92	s.	187.	



	 24	

  
Det är rimligt att anta att det är i förhandstecknarens intresse att upplåtelsen sker så snabbt 
som möjligt, då det är först vid upplåtelsen som förhandstecknaren övertar nyttjanderätten och 
blir medlem i förening och kan överlåta lägenheten. Det är dessutom en ekonomisk risk som 
förhandstecknaren tar på sig i och med förhandsavtalet. Förhandstecknaren kan inte 
säkerställa att insatsen kommer motsvara marknadsvärdet vid tidpunkten för upplåtelsen, och 
eftersom hen inte kan överlåta avtalet innan dess utsätts hen för en riskexponering. 
  
Det är även rättvist att anta att många förhandstecknare är i behov av att kunna planera sitt 
förvärv, då de har en befintlig bostad de måste hinna sälja eller hyreskontrakt som måste sägas 
upp.  
 
Syftet med upplåtelseavtalet är att nyttjanderätten läggs över på den tidigare 
förhandstecknaren. Det är rimligt att anta att om man får en lägenhet upplåten ska man ha 
möjlighet att tillträda denna. Vem ska nyttja lägenheten om inte bostadsrättshavaren? Om en 
förhandstecknare skriver på ett upplåtelseavtal i enlighet med förhandsavtalets beräknade 
tidpunkt men ändå inte får flytta in förrän år därefter skapar även detta problem.   
  
Meningen med formkravet och uppsägningsmöjligheten torde alltså vara att det i 
förhandsavtalet ska anges en beräknad tidpunkt för upplåtelse som inte hämmar 
förhandstecknarens möjlighet att frånträda avtalet i orimlig utsträckning. Det är givetvis att 
föredra ett specificerat datum med hänsyn till konsumentskydd. 49 
  
3.6 Praxis 
 
I följande avsnitt presenteras samtliga tingsrättsdomar som existerar idag gällande tvister om 
förhandsavtal. Viktigt att poängtera är dock att domsluten i sig inte är att anse som 
vägledande. Tingsrättens syfte är att ta beslut enligt de bevis och yrkanden som läggs fram av 
parterna. Det är inte tingsrättens jobb att utreda rättsläget och tillämpningen, detta görs av 
Hovrätten men framförallt Högsta Domstolen.  
 
3.6.1 Plommonträdet 5  
I en dom från 2018-06-21 ville en förhandstecknare häva sitt förhandsavtal av flera olika 
orsaker, bland annat på grund av en fördröjning med upplåtelse och inflyttning om 6 veckor. 
  
Tingsrätten gjorde en bedömning kring försenad upplåtelse, där de tog i beaktning att skälig 
tid skulle tolkas restriktivt. I fallet är bostadsrättsföreningen en byggmästarbildad förening 
och tingsrätten skriver i sin dom att föreningen måste betraktas som en kommersiell aktör 
gentemot förhandstecknaren som har ett konsumentförhållande till föreningen. 
  
TR förtydligade att begreppet innebär att upplåtelsen bör ske i nära anslutning till det datum 
som är angivet i förhandsavtalet. Vad gäller bedömningen kring skälig tid ansåg tingsrätten att 
en försening om 6 veckor inte är att anse som en upplåtelse i nära anslutning till avtalat 
beräknade tidpunkten och då denna fördröjning är av väsentlig betydelse för 
förhandstecknaren, ogiltigförklaras förhandsavtalet. 50 
 
  
																																																													
49	Wessman.	2018.		
50	Målnummer	T	1893-18	
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3.6.2 Tollare Strand 
 I en dom från 2019-03-07 behandlade tingsrätten ännu en gång problematiken kring 
förhandsavtal. I detta fall hade ett par skrivit på ett förhandsavtal med Brf Tollare Strand 
(byggherren är HSB Bostad) i september 2017. 
  
Ett halvår efter att förhandsavtalet tecknades, införde Finansinspektionen det omtalade 
amorteringskravet, vilket resulterade i att paret inte längre blev beviljade lånelöfte från 
banken. 
  
Parets advokat yrkade på att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel. Den beräknade 
tidpunkten i avtalet var uttryckt som ett tidsintervall om sex månader. 
  
Tingsrätten konstaterade avsaknaden av vägledande rättsfall och beskrivningar i förarbeten 
och tog i beaktning hur komplexa byggprojekt är i fråga om bedömning av slutdatum. TR 
ansåg att ett tidsintervall om sex månader uppfyllde kravet om beräknad tidpunkt och att den 
doktrin på ämnet som föreslår specificerade datum inte är att räknas till större värde som 
rättskälla. 
  
Med bakgrund av detta dömde TR till att förhandsavtalet inte var ogiltigt på denna grund och 
paret ska betala 300 000 kr för HSB:s kostnader för rättegång och de måste även fullfölja 
bostadsrättsköpet. I det fall då banken vägrar låna ut pengar till bostadsköpet ska paret även 
stå för HSB:s merkostnader. 51 
 
3.6.3 West Side Solna  
I en dom från 2019-05-21 tog återigen problematiken kring förhandsavtal upp i Stockholms 
Tingsrätt, denna gång gällande bostadsrättsförening West Side Solna. Förhandstecknare 
ingick i ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen den 8 december 2015. I förhandsavtalet 
angavs beräknad tidpunkt för upplåtelse som: 

  
”Tidpunkten för upplåtelse är beräknad med start den 1 oktober 2017, eller det 
senare datum då den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket.” 

  
Den ekonomiska planen registrerades 26 oktober 2017 och förhandstecknaren anmodades att 
ingå ett upplåtelseavtal senast den 5 december 2017. Förhandstecknaren framställde en 
hävningsförklaring mot förhandsavtalet och motsatte sig att teckna upplåtelseavtal, den 4 
december 2017. 
  
Tillträdet i projektet beräknas påbörja under kvartal 3 2019. 
  
Som grund för hävningen anger förhandstecknaren att förhandsavtalet i första hand ska anses 
ogiltigt med anledning av att avtalet inte innehåller en tillräckligt specificerad tidpunkt för 
upplåtelse, med hänsyn till formkravet i 5 kap. 3 § BrL. 
  
I andra hand yrkar de på att förseningen av upplåtelsen (inbegripet då upplåtelse, tillträde samt 
inträde i föreningen) väsentligen försenats och därmed utgör avtalsbrott. Bostadsutvecklaren 
har, enligt förhandstecknaren, inte sett till att detaljplan och bygglov har funnits på plats innan 
den beräknade tidpunkten för upplåtelsen angavs och att det därför inte är rättsligt möjligt att 
ingå i ett upplåtelseavtal utan att det finns en färdigställd byggnad eller lägenhet. 

																																																													
51	Målnummer	T	5260-18	
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Tingsrätten dömer att förhandsavtalet inte är ogiltigt till följd av formfel. Domskälet tar upp 
hur man i förarbeten blandar uttrycket tidpunkt och tid och att ordalydelsen och blandningen 
av begreppen talar för att formkravet inte måste förstås som ett exakt datum. De tar även upp 
att även om lagbestämmelsen inte är ett krav på ett exakt datum så är det fortfarande ett krav 
på en tillräckligt specifik tidsangivelse som är tydlig för att förhandstecknaren ska kunna 
bedöma om föreningen är i dröjsmål. 
  
De beskriver hur formkravet måste ses i bakgrund till att det ligger i sakens natur att 
föreningen tecknar förhandsavtal på ett tidigt skede, för att säkra kapital, när produktionen 
inte är färdigställd. 
  
Enligt en ställföreträdare för föreningen var upplåtelsen tänkt att starta den 1 oktober 2017 för 
att sedan pågå i några dagar för att alla förhandstecknare skulle hinna in till kontoret och 
skriva på avtalen. Tingsrätten bedömer därför, med bakgrund till hur avtalet har formulerats 
och utefter ställföreträdarens uttalande att det i avtalet finns ett beräknat datum, vilket är 1 
oktober 2017. Detta är då är en tillräckligt preciserad beräknad tidpunkt för att uppfylla 
formkravet i 5 kap. 3 § BrL och förhandsavtalet är alltså inte ogiltigt på grund av formel. 
  
Vad gäller 5 kap. 8 § 2 p.  BrL, om upplåtelsen skett inom skälig tid från den beräknade 
tidpunkten för upplåtelsen enligt förhandsavtalet gör tingsrätten den bedömningen att en 
månad är att anse som inom skälig tid. Upplåtelsen har inte försenats. 
  
Vad gäller yrkandet om hävningsrätt på grund av försening bedömer tingsrätten att upplåtelse 
och tillträde inte kan likställas i det avseende som ska bedömas och att lagtexten inte 
innehåller något krav på att tidpunkt för tillträde ska anges. Eftersom att förhandsavtalet inte 
anger någon tidpunkt för tillträdet utan endast stadgar att datum för tillträdet ska meddelas 
min sex månader innan, kan denna inte vara försenad. 
  
Tingsrätten dömer att paret är solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot 
bostadsrättsföreningen och de ska även ersätta föreningen för rättegångskostnader. 52 
 
3.7 Problem i teorin -en sammanfattning  
Som beskrivits ovan är det rådande rättsläget kring begreppet tidpunkt och skälig tid ytterst 
oklart. Det är inte fastställt hur specifikt angivet tidpunkten ska vara i förhandsavtalen vilket 
har gett upphov till förhandsavtal med långa tidsintervall för när upplåtelsen beräknas ske. 
  
Denna situation ökar riskerna för förhandstecknaren i och med att förhandsavtalet är bindande 
och inte kan överlåtas innan upplåtelsen. Förhandstecknaren är i behov av att kunna planera 
sitt förvärv och hen står även för en ekonomisk risk som ökar ju större tidsintervallet är. 
  
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
52	Målnummer	1646-18	



	 27	

4. Undersökning & Resultat 
I detta avsnitt följer vår undersökning av problematiken med förhandsavtal som uppstår i 
praktiken. Här presenteras en sammanfattning av äkta förhandsavtal från byggherrar.  
Därefter följer vår vetenskapliga undersökning och resultat från intervjuer med mäklare, jurist 
och konsument.  
 
4.1 Exempel på förhandsavtal i praktiken 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår undersökning av förhandsavtal vi erhållit från 
byggherrar i Stockholm. Vi redovisar hur vi har gått till väga under denna process samt hur 
responsen har varit från flera byggherrar genom hela processen. 
 
Vi började med att kontakta 20 stycken bostadsutvecklare i Stockholm, alla kända och 
stora/medelstora företag. Utav dessa 20 företag gick endast 4 stycken med på att dela med sig 
av sina förhandsavtal. Ett flertal av de kontaktade företagen i undersökningen uppgav i 
samband med utskicket att de genomgår en juridisk översyn över utformningen av deras 
förhandsavtal just nu. Vidare förklarade flera i telefon att deras respektive jurister har 
redigerat deras avtalsmallar så att inget i avtalen ska verka felaktigt. 
 
Resultaten som vi erhållit ger givetvis inte en helt rättvis bild om hur verkligheten ser ut. 
Detta eftersom att vi vid telefonmöten med flera bostadsutvecklare blev informerade om att de 
fått strikta direktiv om att varken diskutera förhandsavtal med utomstående eller att skicka ut 
några förhandsavtal överhuvudtaget. Det vill säga, de förhandsavtal vi har fått tag på har 
säkerligen redan redigerats eller granskats med hänsyn till den rådande samhällsdebatten.  
  
Undersökningen har gått ut på att analysera hur de olika byggherrarna i Stockholm utformar 
rekvisitet ”beräknad tid för upplåtelse”. 
  
Den första bostadsutvecklaren vi tog emot förhandsavtal ifrån är ett medelstort bolag som har 
haft en snabb tillväxt de senaste åren och som just nu har flertal projekt i Stockholm stad och 
även varit aktuell i många tidningsartiklar tack vare framgångarna. Vid detta förhandsavtal är 
den beräknade tidpunkten för upplåtelse tidsbestämd till exakt 14 dagar. 
  
Det andra förhandsavtalet vi mottagit är från en bostadsutvecklare med många divisioner och 
ett mycket välkänt namn i hela Sverige. Denna byggherre är framförallt känd i Stockholm, där 
man har stora andelar av byggprojekten runt om i staden. Detta bolag har vid utformning av 
sina förhandsavtal angivit den beräknade tidpunkten för upplåtelse till 30 dagar. 
  
Det tredje förhandsavtalet vi tagit emot är från en relativt stor bostadsutvecklare som är känd 
både i Stockholm och Göteborg. Detta bolag har haft hand om flera kända byggprojekt, och 
kontrollerar idag ett av Sveriges mest omtalade bostadsprojekt. Denna byggherre har i sina 
förhandsavtal vid utskicket inte fyllt i kolumnen där tidpunkten för den beräknade tiden för 
upplåtelse ska stå. Men dem har i dokumentet vid denna kolumn klargjort att ”ett exakt datum 
och år ska anges, ej ett tidsintervall”. 
  
Det fjärde och sista förhandsavtalet vi mottagit från ett bolag som jobbar i hela landet. Bolaget 
är väldigt nischat till skillnad från de tidigare nämnda. Denna byggherre bygger och utformar 
väldigt unika hus. Denna sortens hus var mycket sällsynta innan, vilket har gjort detta företag 
mycket populärt de senaste 5 åren. Bolagets förhandsavtal kan man vid den beräknade tiden 
för upplåtelse se att den är angiven till ”cirka 3 månader innan inflytt”. På förhandsavtalet står 
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det därefter, under rubriken ”beräknad tid för inflyttning” mellan december 2018 och juni 
2019. Det vill säga ett tidsspann på cirka 6 månader. 
 
4.2 Kommentar från jurist 
För att sammanfatta bottnar problemet i en svag lagstiftningsprodukt. Att man i förarbeten 
beskrev vad man tänkte kring att upplåtelse och tillträde skulle ligga i nära anslutning till 
varandra har man inte lyckats förmedla i lagtexten. Det blir då väldigt problematiskt när man 
knyter en ogiltighetspåföljd till något som inte finns uttryckt i lagen.  
 
4.3 Intervjusvar från mäklare 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattande beskrivning av mäklarnas uppfattning om den 
rådande problematiken kring förhandsavtalen idag samt deras egna erfarenheter av den. 
Intervjun tog även upp hur de formulerar “beräknad tidpunkt för upplåtelse” i de 
förhandsavtal som de själva är med och utformar. 
 
Samtliga mäklare har god erfarenhet av yrket i sig och de har alla även jobbat med 
nyproduktion i mer än fem år. De flesta är aktivt med och utformar förhandsavtalen medan 
vissa beskriver att det är byggherrarna själva som använder sig av sina egna mallar. Många av 
mäklarna uttrycker att de brukar rådgiva sina kunder (byggherrar) att beskriva den beräknade 
tidpunkten för upplåtelse eller inflyttning så specifikt som möjligt, i förhandsavtalet, helst 
med ett datum om det går.  
 
Av mäklarnas egna erfarenhet verkar det vara vanligast att uttrycka beräknad tidpunkt för 
upplåtelse som en månad, exempelvis “beräknad tidpunkt för upplåtelse i oktober med 
beräknad tidpunkt för tillträde i december”. Det var några mäklare som uttryckte att den 
vanligaste utformningen för beräknad tidpunkt för upplåtelse är ett helt kvartal men ingen 
hade varit med om att ha utformat detta som mer än två kvartal.  
 
En mäklare uttryckte dock att det var vanligt att tillägga en paragraf som gör det möjligt för 
byggherren att senarelägga upplåtelse och inflyttning med maximalt tre månader om 
byggherren lämnar besked minst 10 månader innan det beräknade datumet.  
 
Majoriteten av mäklarna som har ingått i intervjun hade inte några personliga erfarenheter av 
långa fördröjningar eller av köpare som velat dra sig ur sina förhandsavtal, men de uttrycker 
en viss oro och flera känner till kollegor som har hamnat i kläm på grund av detta.  
 
En av mäklarna poängterade vikten av varför förhandsavtal är bindande. Dagens debatt 
fokuserar mycket på konsumentskyddet för de köpare som vill dra sig ur sina avtal men hon 
uttrycker hur viktigt det är att avtalen är bindande för att skydda de övriga medlemmarna i 
föreningen också.    
 
4.4 Intervjusvar från konsument 
I detta avsnitt presenteras upplevelsen av köpprocessen hos en konsument i tvist rörande 
förhandsavtal.  
  
Som förstagångsköpare på Stockholms heta bostadsmarknad år 2017 var det inte lätt att hänga 
med i köpprocessen. I Sollentuna kommun byggdes attefallshus som uppläts med bostadsrätt. 
Vår konsument hittade huset via Hemnet.se. Han upplevde ett högt tryck och en hög 
efterfråga på husen och en del press från mäklaren i fråga. 
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Som en ung förstagångsköpare som aldrig har studerat eller varit med om liknande 
förvärvsprocesser beskriver han sig själv som pressad i situationen och lite impulsiv. Det 
fanns inga bilder på hur huset skulle se ut, utan han betalade en reservationsavgift och köpte 
huset ”på ritning”. 
  
Ett förhandsavtal skrevs på i juni 2017 och beräknad tid för upplåtelse angavs som ”ca 3 
månader innan planerad inflytt”. Den ”beräknade tidpunkten för inflyttning angavs som, 
”december 2018-juni 2019”, d.v.s. ett tidsintervall om 6 månader. 
  
Konsumenten beskriver hur han åkte förbi bygget flertalet gånger för att se hur projektet 
fortskred, då det var svårt att få raka svar med mäklare och byggherre. Kommunikationen 
ansåg han inte fungera speciellt bra. När han åkte till bygget i december 2018 hade man precis 
påbörjat byggandet av grunden. 
  
Senare under våren 2019 fick han komma in för att skriva på upplåtelseavtalet och i samband 
med detta även välja inredning. Under detta möte var det ingen som nämnde något om 
ändringar på husets först angivna mått m.m. Konsumenten blev en tid därefter kontaktad av en 
granne i föreningen som hade köpt ett liknande hus. Grannens elektriker hade varit inne i 
huset och mätt med laser och då upptäckt att måtten avvek i stort från vad som var angivet i 
avtalet. 
  
Konsumenten påpekar att han anser det som väldigt märkligt att byggherren inte tillåter 
förhandstecknarna få komma in i huset och inspektera det, när det har skett uppenbara 
ändringar från avtalet, innan man går vidare och skriver på upplåtelseavtalet. Hans upplevelse 
av köpprocessen var att den var otydlig. Han anser att både byggherre och mäklare hade 
kunnat vara betydligt mer informativa om byggprocessen i sig, de förseningar som uppstod 
och givetvis om de förändringar på huset som skedde under byggets gång. 
  
Han har nu inlett en rättslig tvist mot byggherren och som konsument säger han att han känner 
sig lurad. Han känner sig inte trygg alls och erkänner att detta var hans första bostadsaffär och 
att han agerade lite impulsivt, han hade velat läsa igenom avtalen mer noggrant för att förstå 
hela affären bättre. Som förstagångsköpare kan det vara svårt att skilja och förstå mellan 
begrepp som förhandsavtal, upplåtelse, tillträde, det är svårt att veta hur processen kommer gå 
till och hur kommunikationen kommer att se ut. Sammanfattningsvis kan man uttrycka det 
som att konsumenten tvingas ta beslut som inte står i relation till hans kunskap.  
 
Det är uppenbart att konsumenten har ett starkt behov av att kunna planera sitt förvärv. 
Förseningar i nyproduktionsprojektet kan skapa kostnader hos individen som eventuellt säger 
upp sin nuvarande bostad i enlighet med först angivna tidsplanen. Dessa avtal är i 
verkligheten bindande och konsumenter är inte lika mogna till att förstå innebörden av de 
krav som ställs som lagstiftaren tycks tro.   
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5. Debatten  
5.1 Opublicerad artikel av Ingrid Uggla 
 
 Någon som har lagt ner kraft i denna debatt är Ingrid Uggla. I en opublicerad artikel har 
uttryckt sig enligt nedan.  
 
Uggla medverkade som rättssakkunnig vid tillkomsten av 1991 års bostadsrättslag på 
dåvarande Bostadsdepartementet. 
  
För att förstå lagstiftarens tanke med 5 kap. i 1991 års bostadsrättslag måste man veta vilka 
skäl som lagstiftaren lade till grund för regleringen.  En nyhet för lagen var återinförandet av 
förhandsavtal för bostadsrättsföreningar, som bygger på en översyn av bostadsrättslagen m.m. 
betänkande från 1986. 
  
Mycket har skiftat på bostadsmarknaden på 30 år, då utredningen för 1991 bostadsrättslag 
skedde. Prisbilden är helt annorlunda, bostadsutvecklarna är fler och bankernas utlåning till 
projekt tycks ha ändrats. Trots detta har inte lagstiftningen ändrats mer än marginellt. 
  
Det är i Betänkandet53 som behovet och viljan att införa förhandsavtal framkommer. ”Enligt 
vad vi erfarit gör byggnadstekniken det nödvändigt att fånga upp önskemål om tillval sex till 
tolv månader före inflyttning”.   
  
I Betänkandet framkommer vikten av att värna om den ekonomiska planens kvalitet genom att 
planerna regelmässigt upprättas och granskas så nära husets färdigställande som möjligt. 
Målet var att förhandstecknaren inte skulle behöva räkna med några väsentliga förändringar 
när hon eller han väl ingår i ett definitivt bindande avtal. 
  
Det som tydligt framkommer i Betänkandet är hur förhandsavtalet var avsett att tecknas sent i 
projektet, inte att förhandsavtalet tecknas ”på ritning”, som ofta sker idag. 
  
Bland skälen till bestämmelserna säger man: ”Möjligheten att frånträda förhandsavtalet om 
bostadsrätt inte upplåts inom skälig tid från den tidpunkt som angetts i avtalet får antas 
medverka till att förhandsavtalen upprättas först när det är någorlunda klart när huset blir 
färdigställt.” 
  
Förhandsavtalen återinfördes i 1991 års bostadsrättslag som ett verktyg för att underlätta 
tillval men att tanken var att detta skulle ske på ett relativt sent stadium i byggprocessen, inte 
innan bygglov eller ens detaljplan för projektet finns. Med hänsyn till detta verkar det inte 
orimligt att kunna bestämma en tidpunkt för upplåtelse och även tillträde med stor säkerhet. 
  
Ett återkommande argument i debatten tycks vara att lagstiftaren inte fastställt att det måste 
anges någon exakt tidpunkt och det är därför tillåtet att teckna förhandsavtal på väldigt tidiga 
stadium i byggprocessen. Byggherrar anser sig följa lagstiftningen men Uggla menar på att 
lagens bestämmelser ska tolkas med hjälp av de redovisade syften och skäl som existerar i 
förarbeten.   
  

																																																													
53	SOU	1988:14,	sid	119	ff,	avsnitt	2.7	
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Praktiken ser ut som så att tidsfristen mellan förhandsavtal, upplåtelseavtal och tillträde kan 
sträcka sig över flera år. För förhandstecknaren uppstår det problem i samband med att binda 
upp sig på ett förvärv som ligger flera år i framtiden, då det inte är säkert att han eller hon får 
ett lån vid tidpunkten för förvärvet. Livet kan komma emellan och förhållanden ändras, vilket 
är precis det som har skett i praktiken enligt Uggla. 
  
Ett förhandsavtal som ingås i strid mot bestämmelserna i 5 kap. 3§ BrL är ogiltigt enligt 5 
kap. 4§ BrL. Detta öppnar en dörr för förhandstecknare att komma ifrån sina förhandsavtal 
vilket det finns ett ökat intresse för med hänsyn till hur förhållanden på bostadsmarknaden har 
ändrats betydligt de senaste åren. 
  
I den senaste domen, ”Tollare Strand”, var det angivna tidsintervallet runt 6 månader. Ett 
liknande tidsintervall om 6-12 månader diskuterades i 1988 SOU men där syftade man på att 
själva tecknandet av förhandsavtalet skulle ske 6-12 månader före upplåtelsen. 
  
Lagstiftaren har uttryckt att förhållandet mellan köpare och bostadsrättsförening, när det 
kommer till tecknandet av förhandsavtal, är att ses som mellan en konsument och en 
näringsidkare. Det är enligt Uggla viktigt att värna om konsumentskyddet och lagen är tydlig i 
den mening det kommer till formkraven – om inte formkraven följs är förhandsavtalet ogiltigt 
och prestation ska återgå. 
  
Ogiltigheten ska bedömas med hänsyn till konsumentskyddet. Det bör åligga 
bostadsutvecklaren att se till att formkraven är uppfyllda och Uggla anser att ordalydelsen bör 
ges företräde. Tidpunkt är inte synonymt med tidsintervall. ”Jag tror att alla kan vara 
överens om att en sex månaders tidsspann, alltså 26 veckor, inte kan anses vara en tidpunkt”. 
Att lagen säger beräknad tidpunkt är enligt ordboken synonymt med uträknad tidpunkt.  
 
5.2 Media 
 
Det pågår just nu en het debatt mellan bostadsutvecklare, jurister och konsumenter på 
området. Det är ett flertal uppmärksammade fall där konsumenter har lämnat in 
stämningsansökningar mot stora bolag, i hopp om att få dra sig ur sina förhandsavtal. 
  
En av de börsnoterade bostadsutvecklarna i Stockholm som har stött på problem är SSM, 
vilket framgår av deras hemsida. I bostadsrättsföreningen West Side Solna har 53 
förhandstecknare lämnat in stämningsansökningar där de vill häva sina förhandsavtal. En av 
de grunder i stämningsansökan som resulterar i förhandsavtalets ogiltighet är ”det i 
förhandsavtalet inte finns en beräknad upplåtelsetidpunkt som överensstämmer med 
bostadsrättslagens krav på en preciserad tidpunkt.”54 
  
Säljstarten för projekten påbörjades i oktober 2015 och enligt stämningsansökningarna hade 
köparna fått uppgift om att beräknad tidpunkt för tillträde skulle ske januari 2018. SSM har nu 
meddelat på sin hemsida att den nya beräknade tidpunkten för tillträde är mellan kvartal 3 
2019 till kvartal 1 2020. Som anledning till förseningen uppger de att detaljplanen blev 
överklagad av en närboende samt en bygglovsprocess som tog längre tid än beräknat. 55 
  

																																																													
54	SSM.	(2019.05.27)	
55	SSM.	(2019.05.27)	
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SSM har även stött på liknande problem med deras nyproduktionsprojekt 
bostadsrättsföreningen Metronomen, i Telefonplan. Det har lämnats in 44 
stämningsansökningar från förhandstecknare som tidigare har hävt sina förhandsavtal, som nu 
kräver tillbaka det förskottet om 25 000 kr samt ränta som erlades i samband med 
antecknandet av avtalet. 
  
SSM står fast i att det är deras uppfattning att förhandsavtalen är giltiga och att hävningarna är 
ogrundande. 
  
Även bostadsutvecklaren Oscar Properties har tagit emot stämningsansökningar. En 
förhandstecknare i projektet Norra Tornen vill häva sitt förhandsavtal på grunden av den 
beräknade tidpunkten för upplåtelsen inte uppnår formkravet. 
  
I kontraktet ska den beräknade tidpunkten för upplåtelse varit utformat som ett tidsintervall, 
”under 2017, dock senast tre månader innan tillträdestidpunkt”. Förhandstecknarens advokat 
menar att ett tidsintervall om ett år knappast kan räknas som en tidpunkt. 56 
  
Även köpare i Oscar Properties projekt på gärdet vill dra sig ur sitt förhandsavtal, där de i 
första han yrkar på att ogiltigförklara hela avtalet då det inte uppnår de formkrav som ställs i 
Bostadsrättslagen om beräknad tidpunkt för upplåtelse. De yrkar även på att 
bostadsutvecklaren har begått kontraktsbrott genom att fördröja tidpunkten för upplåtelse samt 
tillträde. 57 
  
Exempel från verkligheten visar hur det kan bli problematiskt för köpare som binder sig till 
bostadsköp i flera år innan lägenheten är klar. Det är mycket som hinner ändras i en 
människas liv, precis som att det även hinner skifta på bostadsmarknaden. 
  
Byggprojekt förknippas ofta med förseningar, speciellt när man skriver förhandsavtal på ett så 
tidigt skede som i planeringsfasen. 
  
Ingrid Uggla har uttalat sig om att sex månader är ett rimligt tidsintervall från det att man 
skriver på ett förhandsavtal till upplåtelse och att det då skulle ställas högre krav på såväl 
mäklare som på bostadsutvecklare. 
  
Joakim Lusensky, som är kommunikationschef på Mäklarsamfundet har uttryckt att de för en 
dialog med bostadsutvecklare om att stärka skyddet för köparna. De menar att det borde vara 
möjligt för en förhandstecknare att hoppa av ett köp om projektet försenas väsentligt eller på 
annat sätt avviker i stort från vad som sas när förhandavtalet ingicks. 58 
 

 

 

 

 
																																																													
56	SvD.	(2019.05.27)	
57	Realtid.	(2019.05.27)	
58	SvD.	(2019.05.27)	
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6. Sammanfattande diskussion & Slutsatser 
 
6.1 Orsaker till problematiken? 
En viktig orsak till att problematiken kring förhandsavtal har uppmärksammats bara det 
senaste året, har ett samband med den negativa prisutvecklingen på den svenska 
bostadsmarknaden.  
  
Regler om förhandsavtal kom till i lagen först år 1991. 
Innan priserna på bostadsmarknaden började falla strax efter den noterade toppnivån under 
våren 2017 så var bostadsmarknaden mitt i en kraftig uppgång som hade hållit i sig ända 
sedan finanskrisens slut 1994. Det har alltså under tiden 1994–2017 givetvis funnits liknande 
fall där bostadsköpare har velat ta dra sig ur sina förhandsavtal men detta skapade inte lika 
stora problem under prisuppgångens tid. Orsaken till detta skulle kunna vara att byggherren 
inte riskerade en förlust om en förhandstecknare drog sig ur sitt förhandsavtal, för efterfrågan 
på marknaden var fortsatt stor och priserna utvecklades ändå positivt, det vill säga byggherren 
gjorde ingen förlust.  
  
Tack vare en marknad med många intressenter kunde lägenheter på några månader öka 
mycket på en marknad där lägenhet på en tioårs period ofta hade ökat med över 100%. Det 
handlar om miljontals kronors ökning för många lägenheter. Detta gjorde att byggherren, för 
varje uppsagt avtal inte gick med förlust. Det är möjligt att det till och med kunde gå med 
vinst på en sådan situation.  
  
Vid det skärpta amorteringskravet från sommaren 2016, där det beslutades att varje 
bolånetagare måste amortera minst 2 % sitt bolån varje år har gjort att vissa problem uppstått 
med förhandsavtalen i samband med införandet. Det skärpta amorteringskravet har gjort det 
svårare att låna från banken och vi har granskat domen från Tollare strand. I domen hade 
förhandsavtalet signerats i ett mycket tidigt skede och sex månader senare införs 
amorteringskravet, detta medförde att paret inte längre blev beviljade lånelöfte från banken. 
Även ”den beräknade tiden för upplåtelse” sträckte sig över en tid om sex månader. Trots 
detta blev inga av dessa grunder för uppsägning gällande i rätten, och paret tvingades fullfölja 
köpet samt betala 300 000 kr i rättegångskostnader. Vi tycker att en sådan här situation, där 
konsumenter trängs in i ett hörn inte alls är hållbart ur ett konsumentskydds perspektiv. 
Människor ska kunna köpa sina fastigheter på ett säkert vis och inte bli fråntagna sitt lånelöfte 
och därefter även tvingas köpa lägenheten utan något lån till hands. 
  
Vi ser det som att byggherrarna har gjort det till norm att teckna förhandsavtal i ett allt för 
tidigt skede än vad dem som har format lagen menat. Det är inte tänkt att förhandsavtal ska 
tecknas ”på ritning” så som oftast sker idag. Egentligen bör dessa avtal tecknas när ”huset är 
någorlunda färdigställt”, såsom betänkandet lyder för att undvika att bostadsköparna tvingas 
köpa en lägenhet utan lån såsom i fallet Tollare strand. 
 
6.2 Vilket syfte fyller förhandsavtalet?  
Förhandsavtalen introduceras ofta redan på planeringsstadiet av ett nyproduktionsprojekt. 
Eftersom att projekten är långa förfaranden, som ofta sträcker sig över flera år och kan 
påverkas och försenas av många olika intressenter blir risken för försening med att introducera 
förhandsavtalen så pass tidigt, väldigt hög. 
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Ser man till de olika stegen i processen av byggande så är det stora och avgörande beslut som 
ska ske efter planeringsstadiet. Det finns nödvändigtvis inte ens en godkänd detaljplan när 
konsumenter skriver på förhandsavtal, utan detaljplanearbetet kan fortlöpa parallellt med 
planeringen. Den komplexa, och ofta tidsutdragna, detaljplaneprocessen är en uppenbar risk 
för försening vid nybyggnationer.   
  
Detaljplaneprocesser ligger hos kommunen men påverkas av länsstyrelse, 
lantmäterimyndighet, kända sakägare, kända bostadsrättshavare, sammanslutningar, 
hyresgäster, boende och enskilda i övrigt som kan ha väsentligt intresse i förslaget. Det är 
åsikter från många olika håll som måste tas hänsyn till och det är lätt att förstå varför problem 
i detaljplaneprocessen kan försena ett helt byggprojekt med år. 
  
Senare delar av projektet går att tidsplanera för, så som bygglov som ska ta 10 veckor att 
besluta och en entreprenad som är schemalagd. Trots att erfarna projektledare har rutiner för 
dessa förfaranden och kan ta höjd i sina beräkningar för eventuella förseningar finns det 
självklart alltid en risk att något oväntat inträffar. 
  
När byggandet väl startar är alla kontroller och lov på plats och en mer tillförlitlig 
tidsplanering skulle vara möjlig. För att minska risken för förhandstecknaren skulle ett 
alternativ för bostadsutvecklare kunna vara att inte ingå i förhandsavtal innan detta stadie. 
Bostadsutvecklaren själv får tillträde över huset när Byggnadsnämnden lämnar ett slutbesked. 
Vi föreslår att ett upplåtelseavtal bör ingås kring slutbeskedet i nybyggnationsprocessen. 
  
Bostadsutvecklarens syfte med att skriva förhandsavtal i ett så tidigt skede som i 
planeringsskedet kan vara för att kunna använda dessa bindande avtal som säkerhet för 
finansiering av projektet. Detta i sig blir problematiskt då den finansiella konsekvensen av att 
förhandstecknare häver sina avtal, inte bara påverkar bostadsutvecklaren, utan även resterande 
förhandstecknare, vilket vi ser som problematiskt ur ett konsumentskyddsperspektiv. 
  
Ett förhandsavtal innefattar i sin natur ett avtalsförhållande som redan är till konsumentens 
nackdel, därför bör lagstiftningen skydda denna och minska de enskilda riskerna som 
konsumenten utsätts för. 
  
Förhandsavtalet i sig har ett tydligt syfte, vi ser fördelarna med att kunna binda köpare till 
nyproducerade bostäder, där de själva får vara delaktiga i utformning, materialval och design, 
vilket bidrar till personaliserad estetik som bostadsutvecklaren investerar pengar i för den 
enskilda köparen. Detta anser vi dock är en liten risk för bostadsutvecklaren att ta i jämförelse 
med de ekonomiska riskerna som förhandstecknaren tar på sig genom eventuella förseningar.  
 
För bostadsutvecklaren fyller förhandsavtalet ett klart syfte, att kunna trygga finansiering 
tidigt i projektet innan själva upplåtelsen. Genom att förhandsavtalen är bindande så kan 
bostadsutvecklaren använda dessa som säkerhet för lån. Det blir då uppenbart varför det blir 
så viktigt ur den framtida föreningens ekonomiska synpunkt, att skydda övriga 
förhandstecknare som ingår i föreningen. Så som vi ser det ligger problemet inte i 
förhandsavtalet i sig utan hur en otydlig lagstiftning tillåter bostadsutvecklare att utnyttja sin 
roll och lägga över osäkerheter och risker av ett väldigt komplicerat projekt på den enskilda 
konsumenten.  
 
I verkligheten vänder prisutveckling och köpare får inte samma lån beviljade, några år senare 
från tecknandet av avtalet. Köpare är i behov av att kunna planera sitt förvärv och förseningar 
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kan skapa kostnader hos individen som eventuellt säger upp eller säljer sin nuvarande bostad 
för tidigt, i enlighet med den i första hand angivna tidsplanen. Vi anser att detta är ytterst 
orättvist för köparen. 
 
6.3 Rättsläget 
Den återkommande slutsatsen vi når genom hela studien är hur marknaden har gett utrymme 
till fusk och att syftet bakom formkravet och grunden för uppsägning tappar sin kraft. 
  
Bostadsrättslagen är en skyddslagstiftning för, i detta fall, förhandstecknarens intressen. Med 
tanke på att motparten i förhandsavtal, oftast är en byggmästarbildad förening, finns det goda 
skäl varför man bör specificera formkravens detaljnivå och specifikation, för att undgå 
frågetecken. 
  
Genom att inte ha preciserat vad begreppet ”beräknad tidpunkt för upplåtelse” omfattar för 
slags tidsintervall blir det möjligt för bostadsutvecklare att utforma avtal med oskäliga 
tidsintervall, sett ur ett konsumentskyddsperspektiv, då förhandstecknaren, får överta alldeles 
för stora risker. 
  
Eftersom ett förhandsavtal, om det uppnår alla formkrav, blir bindande, förlorar grunden till 
uppsägning i 5 kap. 8 § BRL, sin kraft, då bostadsutvecklaren redan kan köpa sig tid för 
försening genom att uttrycka den beräknade tiden som i ett exempel, ett helt år. Om den 
beräknade tiden sträcker sig över ett helt år, fyller inte punkt 2 sitt syfte. Varför ska man få 
säga upp ett förhandsavtal som inte upplåtits inom skälig tid från den beräknade tidpunkten 
om byggherren ändå kan skriva årslånga tidpunkter och klausuler i avtalen som tillåter 
ytterligare uppskjutningar av upplåtelsen. Då får man situationer likt den i 
bostadsrättsföreningen West Side Solna, där man skriver på ett förhandsavtal år 2015 men 
fortfarande inte har fått tillträde till lägenhet 3-4 år senare. 
  
Ingrid Uggla, som deltog i lagstiftningsarbetet, menar att förhandsavtalet skulle tecknas efter 
att projektet var så pass stabiliserat och säkert att det inte skulle ske några väsentliga 
förändringar därefter.  
 
I utredningen från 1988 uttrycker man dessutom hur tanken var att man skulle ingå i ett 
förhandsavtal 6-12 månader före upplåtelsen, vilket uppenbarligen inte alltid sker idag. 
  
Lagtexten i sig är inte tillräckligt precis när det gäller formkravet. Förarbeten beskriver hur 
begreppet skälig tid ska tolkas restriktivt, d.v.s. i nära anslutning till upplåtelsen, men detta i 
sig hjälper inte problemet i praktiken som uppstår när bostadsutvecklare skriver 
upplåtelseavtal flera år innan tillträde för då lyckas de ändå utnyttja tanken bakom lagstiftning 
och de utnyttjar dessutom formkravet. Däremot tar propositionen upp att rekvisitet tidpunkt 
ska tolkas till fördel för köparen, eftersom att denna är att anse som en konsument i det 
rådande avtalsförhållandet och att man därför bör värna om hennes konsumentskydd, varför vi 
anser att det finns grund i lagen för att långa tidsintervall inte är tillåtna. Grunden till 
uppsägning enligt punkt 2 i 5 kap. 8 § riskerar uppenbarligen att urholkas genom att tillåta 
flera kvartalslånga tidsintervall.  
 
I de aktuella domar som har tagits upp har tingsrätten bland annat bedömt avtal som har 
angivit ett tidsintervall om två kvartal som tillåtet, d.v.s. 6 månader skulle uppfylla rekvisitet 
tidpunkt. Som skäl till detta sa de att den doktrin på ämnet som föreslår specificerade datum 
inte är att räknas till större värde som rättskälla.   
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Tingsrätten har även behandlat begreppet skälig tid, där man i en dom ansåg att en fördröjning 
av upplåtelsen om 6 veckor var att anse som tillräcklig för att utnyttja sin rätt till hävning av 
förhandsavtalet. I den senaste domen på området var fördröjningen från den beräknade 
tidpunkten för upplåtelsen till själva upplåtelsen ca en månad vilket tingsrätten ansåg som 
rimlig med hänsyn till att tidpunkten i sig är preliminär.  
 
Sett till de konsumentskäl som finns och hur organisationer som branschförbund 
rekommenderar att bostadsutvecklare utformar sina avtal kan vi säga att det finns ett 
uppenbart behov i praktiken av att avtalen utformas så specifikt som möjligt.  
 
Det uppenbara problemet är, likt hur juristerna i vår undersökning uttryckt, att man i 
lagstiftningen inte lyckats förankra det man menade i förarbetet i självaste lagtexten. Frågan 
blir därför om bostadsutvecklare har rätt att formulera sina förhandsavtal med långa 
tidsintervall, då detta inte uttrycks i lagtexten eller om det ska vara underförstått med hänsyn 
till vad som menas i förarbetet. Avsaknaden av prejudicerade domstolsavgöranden i frågan 
förstärker tveksamheten på området.  
 
6.4 Utnyttjas rättsläget av bostadsutvecklare i praktiken? 
Utifrån vad som framkommer från intervjun med vår konsument, i de fall som har dykt upp i 
media och efter de TR-domar vi har granskat är det vår uppfattning att byggherrar utnyttjar ett 
oklart rättsläge och binder förhandstecknare till förvärvet i ett alldeles för tidigt skede. De 
använder förhandsavtalet på ett sätt som inte var menat när man skrev lagen 1991. 
  
Som vi har sett i arbetet finns det bostadsutvecklare som binder förhandstecknare och sedan 
upplåter lägenheter flera år innan projektet är ens någorlunda färdigställt. Det är för oss 
uppenbart att de skriver avtalen på detta vis för att förhindra att köparen att utnyttja sin rätt till 
att frånträda avtalet. I förarbetena har man tagit upp att tanken med att ingå ett upplåtelseavtal 
ska ske i nära anslutning till tillträdet. Därför anser vi att bostadsutvecklare som handlar på 
detta vis beskrivet ovan är emot gällande rätt.   
  
I Ingrid Ugglas kommentar redogör hon för målet med återinförandet av förhandsavtalet och 
det är tydligt att tanken var att detta definitivt bindande avtalet skulle ingås sent i projektet 
och inte, som vi även har sett i arbetet, tecknas ”på ritning”. 
  
Bostadsutvecklare argumenterar givetvis för att de följer lagen riktigt men vi instämmer med 
Uggla, att lagens bestämmelser måste tolkas med hänsyn till de syften och skäl som redovisats 
i förarbeten.  
 
Det är vår slutsats att bostadsbristen och prisutvecklingen i kombination med bland annat 
spekulationsköp har drivit på denna typ av marknad som bostadsutvecklare har kunnat 
utnyttja under flera års tid.   
 
6.5 Orsakar förhandsavtal påtagliga problem i praktiken? 
Genom intervjuer med mäklare kunde vi konstatera att förhandsavtalen orsakar problem på 
bostadsmarknaden. Där de flesta mäklare även kände till någon kollega som hamnat i kläm på 
grund av besvär med förhandsavtalen. Vi bedömer det som att de allra flesta fallen har det allt 
för tidiga signerandet av förhandsavtalen att skylla på. Det är där konsumentskyddet brister 
och det är därför vi, att sex månaders tidsspann absolut inte kan anses vara en tidpunkt, och 
många gånger även förseningar på toppen av detta. Dessa förseningar som hade kunnat 
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undvikas helt och hållet om byggherren signerade förhandsavtalen istället när bygget hade 
påbörjats. 
  
Via en intervju med en konsument som i dagsläget är i tvist rörande förhandsavtal har vi även 
här observerat ett mönster. Ett försenat bygge i samband med ett signerat förhandsavtal ”på 
ritning”. Vid byggets färdigställande såg köparen att måtten i huset avvek i stora drag från vad 
som angivits i avtalet. Detta hade återigen enkelt kunnat undvikas om avtalet inte hade 
signerats ”på ritning” även här. Inte heller fick köparen komma in i lägenheten för att 
inspektera innan inflytten. Vi menar att man bör få inspektera sin lägenhet och se att allt är på 
sin plats enligt förhandsavtalet innan man skriver på upplåtelseavtalet. Det existerar fler fall i 
Stockholm av detta slag, bland annat ett via den stora byggherren SSM, där samtliga 44 
köpare i en byggnad lämnade stämningsansökningar av liknande anledningar. Vi anser att 
konsumentskyddet i sådana här fall samt genom köpprocessen behöver bli betydligt starkare. 
Särskilt just nu då detta är väldigt aktuellt och eftersom det ännu inte existerar någon praxis. 
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7. Avslutning 
Arbetet har lett oss till en rad olika grenar av diskussioner kring problematiken som uppstår i 
praktiken som ett resultat av förhandsavtalet. Då arbetet är begränsat till Stockholm stad och 
till en tidsram för kursens gång bör våra resultat och slutsatser inte nödvändigtvis appliceras 
på bostadsutvecklare i allmänhet. För att kunna skapa sig en mer representativ bild av 
verkligheten skulle en betydligt större undersökning behöva göras.  

Sammanfattningsvis har detta arbete kommit fram till att den diskuterade lagstiftningen är 
otydligt formulerad, vilket har tillåtit marknaden att använda denna typ av avtal på ett sätt som 
inte var tänkt när man skrev lagen. Det är av vår uppfattning att en del bostadsutvecklare på 
marknaden utnyttjar detta oklara rättsläge och konsumentskyddet blir i resultat lidande.   

Vi tycker att det bör ske en dialog mellan byggherrarna, mäklare och konsumenter för att 
stärka skyddet för bostadsköparna. Vi menar att det ska kunna vara möjligt att gå ur ett 
förhandsavtal om bygget försenas väsentligt eller om bostaden avviker i stora drag från vad 
som framkom i förhandsavtalet från början. Det ska dessutom vara tydligt för en köpare vad 
hon eller han ger sin in på för process och de kommande skeden i byggprocessen.  
 
Det är alldeles uppenbart att en “vanlig” människa som aldrig varit med om en egen 
bostadsaffär eller på något annat sätt är insatt i bostadsvärlden, inte behöver ha en aning om 
vad enkla begrepp som upplåtelse, tillträde, förhandsavtal, ekonomiska planer, 
byggmästarbildade föreningar, detaljplan, bygglov m.m. innebär. Det behöver ställas krav på 
att göra detta tillgängligt och tydligt för konsumenten för att ytterligare stärka dennes skydd.  
 
Vi ser positivt på förhandsavtalet i sig men hoppas på att rättsläget klarnar upp snart i 
framtiden.  
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9. Bilagor 
 
BILAGA 1 
 
Frågeunderlag för intervju med mäklare 
 

1.     Beskriv gärna dig själv och din erfarenhet på området. Brukar du i de flesta 
fall skriva förhandsavtal med dina kunder som köper nyproduktion? 

 
2.    Ungefär hur långa tidsintervall brukar byggherrar ange i sina förhandsavtal 
för beräknad tidpunkt för upplåtelse/inflyttning, på de nyproduktionslägenheter 
som du förmedlar? 

 
3.  Upplever du att förhandsavtalen är problematiska i praktiken, förklara? Har 
du i din egna arbetslivserfarenhet stött på komplikationer i samband med 
förhandsavtal? 

 
Frågeunderlag för intervju med konsument 
 

1.     Beskriv ditt bostadsköp. 
 

2.    När skrev du på förhandsavtalet? Hur långt fram låg upplåtelsen och 
tillträdet från det att du skrev på avtalet?  

 
3.  Vad angavs som “beräknad tidpunkt för upplåtelse” i förhandsavtalet? 

 
4. Hur upplevde du köpprocessen? 
  
5. Finns det något som hade kunnat förbättras eller effektiviseras med 
förhandsavtalet? Känner sig du dig trygg som konsument, hur upplever du 
konsumentskyddet? 

 

Frågeunderlag för intervju med konsument 
 
- Formkravet i 5:3 BRL som säger att ett förhandsavtal ska innehålla “beräknad 
tidpunkt för upplåtelse”, hur tolkar ni begreppet tidpunkt? Hur ser ni kring att 
byggherrar anger flera kvartalslånga tidsintervall? Hur långa tidsintervall skulle kunna 
ingå i begreppet “tidpunkt”? 
 
- Vidare diskuterar vi uppsägning av förhandsavtal enlig 5:8 p 2, där förhandstecknaren 
får frånträda avtalet om upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade 
tidpunkten som var angiven i avtalet. Hur stort utrymme av tid tolkar ni att det finns i 
begreppet skälig tid? 
 
- Av er erfarenhet av arbete inom detta område, anser ni att detta är ett problem 
i praktiken? Vad ser ni för komplikationer (framförallt med lagstiftningens utformning) 
och varför? 
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