
 
 
 

 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 60 
Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp 
Mark- och fastighetsjuridik 

 

   
Författare:  Handledare: 
   Madeleine Sköld   

Stockholm 2011 
Jenny Paulsson 

   

 

1

 
 
 
 

 
  
 
 
 

Ägarlägenheter 
- en studie av upplåtelseformens aktuella situation på  

bostadsmarknaden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

Bachelor of Science thesis 
 

  
  Title Ownership apartments  

- A study of the current situation of the tenure 
form at the housing market 

Authors Madeleine Sköld 
Department Department of Real Estate and Construction 

Management 
Bachelor Thesis number 60 
Supervisor Jenny Paulsson 
Keywords Ownership apartments, market, ownership, 
   

Abstract 
In May 2009 it became possible to own separate apartments in apartment blocks having 
ownership in Sweden. After enforcing the new rules expectations from politicians were high 
since they anticipated a development of 3000-5000 new apartments per year. However, the 
reality became somewhat different since when two years had passed, no more than 387 
ownership apartments had been built.  
 
Due to the fact that no more than 387 apartments have been built, the housing market for 
ownership apartments is today (2011-04-14) almost non-existent. This is an underlying factor 
to why there is an unawareness of the existence of ownership apartments. People who buy 
cooperative apartments tend to be convinced that they own their apartment, but that is not the 
case. The ownership of cooperative apartments is indirect, as opposed to ownership 
apartments where the ownership is direct. Since the differences between these two housings 
are diffuse and not easily explained, not many customers of the construction companies know 
about them.  
 
There are several reasons for why the number of new ownership apartments is lower than 
expected. One is that Sweden was in the middle of a financial crisis the same year that 
building of ownership apartments was made possible. This dilemma leads to reluctance 
towards investing in new projects. Another reason is that the recommendations given by the 
National Land Survey about what counts as attachments to an ownership apartment initially 
was too vaguely formulated. This led to confusion among insurance companies and financers 
since they did not have the complete definition of ownership apartments, and this made it 
harder for contractors to get loans. However, the situation has now changed since the National 
Land Survey completed their recommendations.  
 
The purpose with my report is to investigate the contractors’ current projects concerning 
ownership apartments and causes for the unexpectedly low number of new ownership 
apartments. Most of my material comes from interviews with some of the construction 
companies, municipal employees and the National Land Survey. 
 
After interviews with some contractors it becomes apparent that most issues with ownership 
apartments have been identified and eliminated. Sweden is now in an economic boom and 
some of the contractor companies predict a bright future for ownership apartments. 
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Sammanfattning  
 
I maj 2009 blev det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt i 
Sverige. Förhoppningarna var stora från politikernas sida då de förväntade sig att det skulle 
bildas 3000-5000 nya lägenheter per år efter att de nya reglerna trädde i kraft. Verkligheten 
blev en annan och efter drygt två år har det endast bildats 387 ägarlägenheter runt om i 
Sverige.  
 
Att det endast bildats 387 ägarlägenheter runt om i Sverige gör att det inte riktigt finns någon 
marknad för ägarlägenheter idag. Det är därför många som inte känner till vad begreppet 
ägarlägenhet innebär. Många som köper sin bostadsrätt tror sig äga sin lägenhet, men så är 
inte fallet. Bostadsrätten innebär ett indirekt ägande medan ägarlägenheter innebär ett direkt 
ägande, vilket många kanske inte känner till. Det gör det svårt för byggföretagens kunder att 
se skillnaden mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt.  
 
Anledningarna till att antalet ägarlägenheter inte har kommit upp i det förväntade antalet 
anses vara flera. En anledning anses vara att Sverige var inne i en finanskris året då det blev 
möjligt att bygga ägarlägenheter vilket gjorde det svårt att sätta igång några nya projekt. En 
annan anledning var att Lantmäteriets rekommendationer om vad som är tillbehör till en 
ägarlägenhet inte var tillräckligt utformat till en början, vilket gjorde att försäkringsbolag och 
finansierare inte visste innebörden av ägarlägenheter. Detta ledde till att det inte fanns några 
färdiga lösningar att tillgå och byggherrarna fick inte några lån beviljade för ägarlägenhets- 
projekt. Idag ser det annorlunda ut. Lantmäteriet har kompletterat tidigare rekommendationer 
så att det nu tydligt framgår vad som tillhör ägarlägenheten. 
 
Syftet med min rapport är att ta reda på byggherrarnas eventuella projekt med ägarlägenheter, 
samt vilka orsaker som kan ligga till grund för att antalet ägarlägenheter inte har kommit upp i 
det förväntade. Det mesta av materialet i min rapport kommer från intervjuer med 
byggföretag. Jag har också varit i kontakt med fastighetskonsultföretaget NAI Svefa, 
Stockholm stad och Lantmäteriet.  
 
Efter intervjuer med byggherrar framgår det att de flesta problemen med ägarlägenheter är 
identifierade och nu även lösta. Sverige är inne i en högkonjunktur och några av bygg- 
företagen ser ljust på en framtid med ägarlägenheter. 
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Förord  
 

Denna kandidatuppsats är skriven vid institutionen för fastigheter och byggande på Kungliga 
tekniska högskolan i Stockholm under vården 2011. Denna uppsats utgör en del av civil- 
ingenjörsprogrammet samhällsbyggnad, med inriktning på mark- och fastighetsjuridik. 
 
Under arbetets gång har jag fått möjlighet att ta del av många intressanta funderingar kring 
mitt ämne genom intervjuer med personer på byggföretagen som varit väl insatta i 
diskussionen kring ägarlägenheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har tagit sig tid till 
att svara på mina frågor samt delat med sig av sina intressanta synpunkter. 
 
Tillsist skulle jag vilja tacka min handledare Jenny Paulsson som bidragit med nödvändiga 
synpunkter till min rapport. 
 
Stockholm, maj 2011 
 
Madeleine Sköld  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ägarlägenheter har varit ett aktuellt ämne enda sedan lagen om ägarlägenheter trädde i kraft i 
maj 2009. Idag är diskussionerna många kring ägarlägenheter och flera av de stora 
byggföretagen har börjat fundera kring framtida projekt. En av anledningarna till att det blivit 
sådana diskussioner är att regeringen förväntade sig 3000-5000 nya ägarlägenheter per år efter 
det att den nya lagen kom.1 Verkligheten blev dock en annan. Efter två år har det endast 
bildats 387 ägarlägenheter runt om i Sverige idag (2011-04-14)2, vilket gör det intressant att 
utreda vilka faktorer som kan ligga till grund för att antalet ägarlägenheter inte blev det 
förväntade. Från början var det en del oklarheter kring den nya lagstiftningen, men dessa 
oklarheter verkar nu vara utredda. Därför borde det inte längre finnas några hinder för att 
börja bygga ägarlägenheter, men trots detta är det endast ett av de större byggföretagen som 
har ett planerat projekt med ägarlägenheter. 
 
I alla våra nordiska länder finns den, för oss, nya upplåtelseformen och där verkar det fungera 
bra. Även i övriga Europa finns det ägarlägenheter, även om lagstiftningen för dessa länder 
skiljer sig åt från Sveriges. Därför är det intressant att titta på varför inte byggandet av ägar- 
lägenheter inte riktigt har kommit igång i Sverige.3 
 
Ägarlägenheter är dock inget nytt fenomen i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet kom 
ägarlägenheter på tal. På den tiden rådde det brist på billiga bostäder vilket ledde till hög 
bostadsbrist i storstäderna. För att lösa problemet framfördes det förslag till riksdagen om en 
”lagreglering av äganderätt till lägenhet i stadsfastighet” .4 Detta ledde till att motioner inkom 
till riksdagen under åren 1881 och 1882 med förslag på en lagstiftning med syfte att 
bostadsinnehavarna skulle ges större möjlighet att äga eller besitta ständig nyttjanderätt till sin 
lägenhet.5 

 
Införandet av ägarlägenheter är ett ämne som varit föremål för diskussion under många år.6 
Frågan har utretts vid flera tillfällen och den senaste gången var år 2002. Då tillsattes en 
ägarlägenhetsutredning som överlämnade sitt betänkande ”Att äga sin lägenhet (SOU 
2002:21)”. År 2004 återkom den dåvarande regeringen till frågan om ägarlägenheter i en 
proposition. I denna gjordes bedömningen att det inte borde införas någon lagstiftning om 
ägarlägenheter.7 En av anledningarna till att ägarlägenheter inte infördes var att personer från 
den dåvarande regeringen varit ute i Europa och hittat några dåliga exempel på ägar- 
lägenheter. Många av dessa hus var dåligt underhållna och dessa avskräckande exempel 
gjorde att politikerna inte ville införa ägarlägenheter i Sverige.8 
Frågan togs dock upp på nytt när den nya regeringen tog över 2006. I april 2008 presenterade 
Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med ett lagförslag om ägarlägenheter med 
syfte att komplettera beredningsunderlaget. Förslaget som utredningen arbetat fram ledde till 

                                                 
1 Löfberg, 2010 
2 Fastighetsregistret, 2011-04-14 
3 Sjöblom, O., Intervju 2011 
4 SOU 2002:21 s 45 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Prop 2008/09:91 
8 Sjöblom, O., Intervju 2011 
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en proposition, 2008/09:91, i november 2008 med ett förslag på att införa ägarlägenheter från 
och med första maj 2009.9 

 
Propositionen antogs av riksdagen den 19 februari 2009. Det rådde dock delade meningar om 
det nya förslaget. Oppositionen var i en motion positiv till möjligheten att äga sin egen 
lägenhet, men ansåg att andra bostadspolitiska åtgärder borde utföras och att förslaget från 
regeringen skulle leda till en orättvis bostadsmarknad.10 Den 1 maj 2009 infördes de nya 
reglerna trots att det rådde delade meningar om det nya lagförslaget. Den nya regeln gör det 
möjligt att inneha lägenheter i flerbostadshus med äganderätt, så kallade ägarlägenheter.11 
 
Två år efter att det blev möjligt att upprätta ägarlägenheter i Sverige är det ingen av de större 
byggföretagen som har några pågående projekt. Än så länge har de endast funderingar kring 
olika projekt. Det har nu gått två år sedan den nya lagen trädde i kraft och det är inte många 
som känner till innebörden av begreppet ägarlägenhet. Många verkar tro att bostadsrätten är 
en form av äganderätt och inte en nyttjanderätt som det egentligen handlar om. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att ta reda på om de stora byggföretagen har några planerade 
projekt med den nya upplåtelseformen idag, samt ta reda på möjliga orsaker som legat till 
grund för att antalet ägarlägenheter inte kommit upp i det förväntade antalet. 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som jag har utgått från i min studie är: 
 

- Vad har byggföretagen för intresse av ägarlägenheter idag? 
 

- Vilka orsaker kan ligga till grund för att byggföretagen inte har kommit igång med 
byggande av ägarlägenheter? 
 

Dessa frågor gör det intressant att vidare ta reda på: 
 

- Hur ser byggföretagen på framtiden för ägarlägenheter? 

1.4 Metod 

För att få bättre kunskaper om ägarlägenheter sattes arbetet igång med att samla in kunskaper 
om ämnet. Detta gjordes genom att läsa igenom föregående examensarbeten samt betänkandet 
om ägarlägenheter SOU 2002:21. Därefter studerades lagstiftningen och bakgrunden kring 
ägarlägenheter genom att granska förarbeten, prop. 2008/09:91. Efter det började 
undersökningen med vilka upplåtelseformer, utöver ägarlägenheten, som är befintliga idag. 
Detta gjordes för att få en förståelse för vad det är som utmärker ägarlägenheten och för att 
kunna förstå skillnaden mellan ägarlägenheten och de andra befintliga upplåtelseformerna. 
Den informationen införskaffades från litteratur som behandlade upplåtelseformerna hyra 
samt bostadsrätt 

                                                 
9 Prop. 2008/09:91 
10 Lantmäteriet, 2011 
11 Prop. 2008/09:91 
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För att ta reda på byggföretagens nuvarande ställning gjordes intervjuer med flera bygg- 
företag. De flesta intervjuer utfördes personligen, medan vissa intervjuer skedde via e-post på 
grund av avstånd eller brist på tid. Vid de personliga intervjuerna användes bandspelare där 
allt material spelades in för att inte gå miste om några viktiga detaljer. Därefter analyserades 
svaren och det viktigaste togs med i rapportens undersökningsdel. Eftersom det inte riktigt 
finns någon marknad för ägarlägenheter än, var det mesta som sades under intervjuerna 
gällande marknaden spekulationer från byggföretagens sida. Intervjuer utfördes även med 
fastighetskonsultföretaget NAI Svefa, Lantmäteriet samt Stockholm stad för att få en 
övergripande syn på ägarlägenhetens aktuella situation. I tabellen nedan redovisas de personer 
som har ställt upp och svarat på frågor kring den nuvarande situationen om ägarlägenheter. 
 

Företag Namn Titel Datum för intervju 
 

Lantmäteriet Peter Wiström Lantmätare 2011-04-12 
 

NAI Svefa Johan Norrsell Fastighetsrättslig konsult 2011-04-13 
 

Stockholm stad Olof Sjöblom Förrättningslantmätare 2011-04-14 
 

Besqab Johan Westring Exploateringschef 2011-04-15 
 

NCC Ola Karlsson Chef affärsutveckling 2011-04-26 
 

JM Björn Hedlund Bolagslantmätare 2011-04-28 
 

Skanska Anders Bodin Lantmätare 
affärsutveckling 

2011-05-11 
 

 

 
1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig och endast titta på hur situationen ser ut för de större 
byggföretagen vad gäller ägarlägenheters marknad. Jag valde att endast titta på de större 
byggföretagen eftersom det är de som dröjer med att börja bygga ägarlägenheter. De frågor 
jag har valt att undersöka är byggherrarnas syn på ägarlägenheter i dagsläget, samt hur de ser 
på en eventuell marknad i framtiden. Vidare undersökte jag vilka orsaker som kan ligga till 
grund för att ägarlägenheter inte har tagit fart på marknaden än. Det hade blivit för omfattande 
att ta reda på hur ställningen kring ägarlägenheter ser ut för bland annat banker, försäkrings- 
bolag och mäklare, med flera. 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med en introduktion där läsaren får en inblick i vad rapporten kommer att 
handla om, samt historik bakom ämnet. Kapitlet fortsätter med syfte, frågeställningar samt 
metod där tillvägagångssättet beskrivs. Kapitel två tar upp de befintliga upplåtelseformerna 
för bostäder som finns i Sverige idag. Där är det i huvudsak allmänt om ägarlägenheter som 
tas upp, men också lagstiftningen kring ägarlägenheter. 

Tabell 1. Intervjupersoner 
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Därefter följer undersökningen som i stort sett endast grundats på det material som samlats in 
från intervjuer med byggföretagen. Kapitlet handlar om hur byggherrarna ser på situationen 
kring ägarlägenheter idag samt hur de ser på framtiden med ägarlägenheter. 
 
I det fjärde och sista kapitlet analyseras den fakta som framkommit under projektets gång. Där 
presenteras också de slutsatser jag har kommit fram till. 
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2 Befintliga upplåtelseformer 

I detta avsnitt beskrivs först de olika bostadsformerna som finns i Sverige idag. Här har jag 
valt att ta upp centrala delar som har betydelse för min kommande undersökning. Efter det 
tas lagstiftningen upp om ägarlägenheter, och även där är det de betydande delarna för min 
rapport som behandlas. 

2.1 Beskrivning av olika upplåtelseformer 

2.1.1 Hyresrätt 

Enligt Jordabalken 12 kap 1 § anses det vara hyresrätt när ”avtal genom vilka hus eller delar 
av hus upplåts till nyttjande mot ersättning”. Reglerna i Jordabalkens 12:e kapitel är i stort sett 
tvingande till förmån för hyresgästen. Hyresavtalet ska, enligt Jordabalken 12 kap 2 §, 
”upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det”. När parterna träffar avtal 
gäller det för obestämd tid, om inte något annat anges. Ett hyresavtal kan ingås för bestämd 
tid men då måste det meddelas i hyresavtalet. Ett sådant avtal upphör att gälla när hyrestiden 
har gått ut, om det inte varat längre än nio månader i följd för då måste det sägas upp för att 
upphöra att gälla.12  
 
För att en bostadshyresgäst inte helt enkelt ska kunna sparkas ut från sin bostad finns det i 
Jordabalkens 12:e kapitel regler om besittningsskydd. Detta innebär en rätt för hyresgästen att 
få sin hyrestid förlängd även om hyresvärden vill säga upp avtalet. Besittningsskyddet är 
förlorat endast om hyresgästen har begått avtalsbrott eller om huset ska rivas. En hyresgäst 
har inte rätt att hyra ut sin bostad i andra hand om inte tillstånd har lämnats av hyresvärden 
eller i vissa fall hyresnämnden.13 
 
Huvudregeln vad gäller överlåtelse av en hyresrätt är att hyresgästen måste ha hyresvärdens 
samtycke vid eventuell överlåtelse, men det finns undantag. Hyresnämnden kan ge sitt 
medgivande om hyresgästen har beaktansvärda skäl till att överlåta hyresrätten, jordabalken 
12 kap 35 §. Det kan handla om byte av bostaden så att en annan hyresgäst flyttar in, make 
eller sambo kan överta hyresrätten genom arvskifte eller bodelning.14 
 
Vad beträffar lägenhetens skick är det i huvudregel hyresvärdens ansvar att se till att 
lägenheten är i användbart skick. Är lägenheten i sämre skick än vad hyresgästen har rätt att 
fordra kan hyresgästen avhjälpa bristen på värdens bekostnad, om värden inte gör något åt 
saken. Under den tid som lägenheten är bristfällig har hyresgästen rätt till nedsättning av 
hyran.15 

2.1.2 Bostadsrätt 

Bostadsrätten är en väl beprövad upplåtelseform i Sverige. Den första lagen om 
bostadsrättsföreningar kom redan 1930. År 1991 kom den bostadsrättslag som är aktuell idag 
och den ersatte bostadsrättslagen från 1971.16 
 

                                                 
12 Jordabalken 12 kap 3 § 
13 Agell och Malmström 2010 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Agell och Malmström 2010 
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Bostadsrätten är en speciell form av nyttjanderätt som regleras i bostadsrättslagen. 
Bostadsrätten innebär ett indirekt ägande vilket betyder att medlemmar i en bostadsrätts- 
förening äger rätt att nyttja en bostadslägenhet mot ersättning för en obegränsad tid under 
förutsättning att kraven som föreningen ställer uppfylls.17 Bostadsrätten påminner en del om 
hyreslagen då det i båda fallen handlar om upplåtelse av hus eller del av hus mot vederlag. 
För det mesta talas det om att äga en bostadsrättslägenhet, vilket kan ge en fel bild av hur det 
verkligen ligger till. Bostadsrätten är utan tidsbegränsning samt är knuten till ett medlemskap 
i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening och regleras 
därför under lagen om ekonomiska föreningar. Det är i sin tur bostadsrättsföreningen som 
äger fastigheten medan bostadsrättshavaren endast är medlem och andelstagare i föreningen. 
Detta gör att bostadsrättshavaren har ett inflytande över fastighetens förvaltning och att dess 
ställning blir starkare än hyresgästens.18 
 
Bostadsrätten representerar ett förmögenhetsvärde genom sin anknytning till andelen i 
föreningen. Bostadsrättshavaren är skyldig att erlägga en insats i samband med upplåtelsen av 
bostadsrätten. Förmögenhetsvärdet kan bostadsrättshavaren sedan tillgodogöra sig genom att 
överlåta bostadsrätten. Vid överlåtelse av bostadsrätter har föreningen inte så stora möjlig- 
heter att motsätta sig överlåtelsen.19 
 
En bostadsrättshavare har viss rätt att hyra ut sin lägenhet, vilket innebär att denne hyr ut 
lägenheten i andra hand. Rätten till andrahandsupplåtelser är dock begränsad och för att en 
bostadsrättshavare ska kunna hyra ut sin lägenhet fordras tillstånd från bostadsrätts- 
föreningen enligt bostadsrättslagen 7 kap 10 §. Skulle det vara så att styrelsen ger ett nekande 
svar kan bostadsrättshavaren gå vidare och prova sin rätt i hyresnämnden, bostadsrättslagen 7 
kap 11 §. 

2.1.3 Kooperativ hyresrätt  

Utöver bostadsrätten och hyresrätten finns det ytterligare en upplåtelseform i Sverige, vad 
gäller lägenheter, nämligen den kooperativa hyresrätten enligt lag om kooperativ hyresrätt 
(2002:93). Detta är en, än så länge, ovanlig bostadsform som är en blandning mellan hyresrätt 
och bostadsrätt. I en kooperativ hyresrätt bildas det, precis som i en bostadsrätt, en förening. 
Det är en kooperativ hyresgästförening som bildas och som hyr eller äger ett flerbostadshus. 
Lägenheterna i huset hyrs sedan ut till föreningens medlemmar. Medlemmarna ska betala hyra 
till föreningen och de enskilda hyresgästerna bidrar genom en medlemsinsats som ska täcka 
föreningens kapitalbehov. Denna medlemsinsats återbetalas när hyresgästen lämnar 
lägenheten, men denne kan inte sälja hyresrätten och kan därför inte göra någon kapitalvinst. 
Den kooperativa föreningsformen medför att medlemmarna har större inflytande över sitt 
boende än i en vanlig hyresrätt.20   

2.1.4 Ägarlägenhet 

Den 1 maj 2009 infördes en ny upplåtelseform i Sverige. Den nya formen kom att kallas 
ägarlägenhet och blev ytterligare en form av fast egendom.  Ägarlägenheten innebär ett direkt 
ägande vilket betyder att ägaren av lägenheten blir lagfaren ägare och kan i och med det 
pantsätta sin lägenhet. När det blev möjligt under 2004 att bilda tredimensionella fastigheter, 

                                                 
17 Bostadsrättslag 1 kap 3 § 
18 Bengtsson, Hager och Victorin 2010 
19 Ibid 
20 Agell och Malmström 2010 
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som är ”en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt”21 öppnade 
det upp möjligheter för att bilda även ägarlägenheter. En ägarlägenhetsfastighet är en fastighet 
som är tredimensionell och som inte är avsedd att rymma något annat än en enda bostads- 
lägenhet. Ägarlägenheter innebär en möjlighet att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus 
med äganderätt.22 
 
Ägarlägenheter har inte funnits i Sverige tidigare vilket gör att det inte finns någon tydlig 
beskrivning i svensk rätt som klargör vad begreppet innebär. Det står dock klart att 
ägarlägenheter har vissa särdrag i förhållande till de upplåtelseformer som redan finns.23 Att 
inneha en ägarlägenhet jämställs med att äga ett hus eller ett radhus. Ägarlägenheter beskrivs 
som radhus fast de byggs på höjden. Det som gör att ägarlägenheter jämställs med radhus och 
villor är att lagfart ska sökas på samma sätt som för andra typer av fastigheter.  Då ägaren av 
lägenheten har fått lagfart kan denne disponera fullt ut över lägenheten, vilket innebär 
uthyrning av lägenheten, måla om eller byta badrum utan att behöva ansöka om tillstånd hos 
någon förening.24 
 
För villa- och radhusägare regleras det tydligt i lagen om vad som avses för att pantsätta, 
överlåta eller belåna sin fastighet, d v s fast egendom. Exakt samma regler gäller för 
ägarlägenheter. Samma regler gäller också för ägarlägenheter vad gäller stämpelskatt vid 
förvärv samt vid uttag av pantbrev. Vidare gäller att det inte finns något hinder för att en 
ägare ska kunna äga flera ägarlägenheter.25 

2.2 Lagstiftningen kring ägarlägenheter 

Enligt Jordbalken 1 kap 1a § 3:e punkten samt Fastighetsbildningslagen 1 kap 1a § är en 
ägarlägenhetsfastighet ”en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en 
enda bostadslägenhet”. Eftersom ägarlägenheter är en form av tredimensionella fastigheter 
gäller i princip samma regler för bildande och nyttjande av ägarlägenheter som för tre- 
dimensionella fastigheter med tillägg för vissa specialregler.26 

2.2.1 Bildandet av en ägarlägenhet 

En ägarlägenhet bildas genom en förrättning hos Lantmäterimyndigheten. Fastigheten bildas 
genom avstyckning, d v s genom att myndigheten avskiljer ett utrymme från en befintlig 
fastighet för att kunna bilda en ny fastighet, ägarlägenhetsfastighet. Ägarlägenheter kan även 
bildas genom andra fastighetsbildningsåtgärder. För att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna 
bildas krävs det att en ansökan kommer in till Lantmäterimyndigheten. Ansökan ska komma 
från en behörig sökande, vilket brukar vara ägaren till den traditionella fastigheten som ska 
avstyckas till ägarlägenhetsfastigheter. När en ägarlägenhetsfastighet har bildats måste denna 
registreras i fastighetsregistret precis som för andra fastigheter.27 
 
För att en ägarlägenhet ska få bildas måste vissa villkor enligt fastighetsbildningslagens tredje 
kapitel vara uppfyllda.28 Till att börja med får ägarlägenheten inte vara avsedd att användas 
                                                 
21 Jordabalken 1 kap 1a § 
22 Prop. 2008/09:91 
23 Ibid 
24 Lantmäteriet 2011 
25 Ibid 
26 Prop. 2008/09:91 
27 Regeringskansliet 2009 
28 Ibid 
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till något annat än bostad.29 Detta medför att affärslokaler inte får delas in i ägarlägenhets- 
fastigheter om de inte byggs om till bostäder samtidigt.30 Vidare gäller att ägarlägenheter 
endast får uppföras vid nyproduktion eller att det berörda utrymmet inte har använts som 
bostadslägenhet under de närmaste åtta åren enligt fastighetsbildningslagen 3 kap 1b §. Detta 
gör det möjligt för befintliga byggnader som varit kontors- eller affärshus att omvandlas till 
ägarlägenheter, men det hindrar samtidigt att befintliga hyres- och bostadsrättshus kan om- 
bildas till den nya bostadsformen.31 Enligt fastighetsbildningslagen 3 kap 1b § måste vidare 
ägarlägenheter ingå i en sammanhållen enhet om minst tre liknande lägenheter för att få 
bildas. Fortsättningsvis gäller att ägarlägenheter endast kan bildas om de rättigheter som 
behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt garanteras. Detta innebär att 
fastigheten behöver tillgång till anordningar som gör att fastigheten blir en självständig enhet, 
så som rättigheter till yttertak, fasader, trapphus, el, vatten och avlopp.32 Vid bildandet av 
ägarlägenheter kan det även bildas en samfällighet för gemensamma utrymmen och en eller 
flera gemensamhetsanläggningar för gemensamma anläggningar. Det är inget krav på att bilda 
en samfällighetsförening, men det är det vanligaste tillvägagångssättet för att sköta om 
gemensamma delar i fastigheten. Varje ägarlägenhet i huset äger sedan en andel i samfällig- 
heten och i gemensamhetsanläggningen. Ägarlägenheternas ägare förvaltar tillsammans sam- 
fälligheten och gemensamhetsanläggningen genom att bilda en så kallad samfällighets- 
förening där det är ägarna som blir medlemmar i föreningen. Denna förening är skyldig att 
iaktta regler om framtida underhåll av den gemensamma egendomen samt fondering av 
egendomen.  Delägarna ansvarar också gemensamt över kostnaderna av de gemensamma 
utrymmena.33 

2.2.2 Uthyrning 

Idag är det fritt att hyra ut sin ägarlägenhet. Den som äger ett radhus eller ett småhus kan 
normalt fritt hyra ut huset till den han eller hon önskar. Eftersom ägarlägenhet har en liknande 
form är det ganska naturlig att ägaren till lägenheten har rätt att fritt upplåta sin fastighet med 
nyttjanderätt till vem som helst, d v s det behövs inte något samtycke från föreningens sida till 
upplåtelsen.34  
 
Uthyrning av annat slag regleras i jordabalkens 12 kapitel, hyreslagen. Den lagen gäller när 
hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot vederlag. Eftersom detta även passar in på 
ägarlägenheter blir hyreslagen även tillämplig när det gäller uthyrning av ägarlägenheter och 
förutsätter inte någon särskild lagregel. I hyreslagen finns det vissa särskilda bestämmelser 
vad beträffar uthyrning av en- eller tvåfamiljshus. Dessa bestämmelser är avvikelser från 
hyreslagens allmänna bestämmelser och behandlar bland annat besittningsskyddet. Vid 
uthyrning av en- eller tvåfamiljshus är besittningsskyddet svagare än om det hade varit en 
normal hyresrätt. Samma regler som gäller för en- eller tvåfamiljshus gäller därför också för 
ägarlägenheter. När en ägare till en ägarlägenhet bestämmer sig för att hyra ut sin lägenhet 
ska hyran bestämmas efter bruksvärdespricipen enligt jordabalken 12 kap 55 §. Detta innebär 
att hyran ska sättas efter vad liknande lägenheter på likvärdiga platser har för hyra.35 

                                                 
29 Prop. 2008/09:91 
30 Lantmäteriet 2011 
31 Regeringskansliet 2009 
32 Ibid 
33 Lantmäteriet 2011 
34 Prop. 2008/09:91 
35 Prop. 2008/09:91 
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2.2.3 Överlåtelse 

En ägarlägenhet kan, på samma sätt som andra fastigheter, säljas och köpas av vem som helst. 
Här behövs det inte något tillstånd från föreningen som ska godkänna köparen. När köpet av 
ägarlägenheten har gått igenom ska den nya ägaren ansöka om lagfart på sitt förvärv. Kraven 
som ställs på en köpare av en vanlig fastighet ställs därför också på en köpare av en ägar- 
lägenhet.36 
 
  

                                                 
36 Regeringskansliet 2009 
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3 Undersökning 

I detta avsnitt beskrivs till att börja med hur långt byggherrarna har kommit beträffande 
planering av framtida projekt med ägarlägenheter. Att det än så länge inte riktigt finns någon 
marknad för ägarlägenheter gör det intressant att undersöka varför byggherrarna dröjer med 
att ta fram ägarlägenhetsprojekt. Avsnittet handlar om vilka möjliga orsaker som kan ligga 
till grund för att flertalet större byggherrar inte har påbörjat ägarlägenhetsprojekt trots att 
det blev möjligt att uppföra ägarlägenheter för tre år sedan. Avsnittet avslutas med hur 
byggherrarna ser på framtiden med ägarlägenheter. 

3.1 Byggherrarnas aktuella projekt med ägarlägenhet er 

Som nämndes i introduktionen har det endast bildats 387 stycken ägarlägenheter runt om i 
landet idag, 2011-04-14.37 De flesta projekten är uppförda på mindre orter runt om i landet, 
och både storstäderna och de större byggbolagen dröjer med att sätta igång projekt med ägar- 
lägenheter. Dock finns det nu tankar hos de flesta byggföretagen på framtida ägarlägenhets- 
projekt. 
 
Det företag, av de undersökta, som har kommit längst med utvecklingen av projekt med 
ägarlägenheter är JM. JM har precis beslutat att de ska satsa på att bygga ägarlägenheter på 
Lidingö i Stockholm. Här är det JM som äger marken och de vill därför försöka bygga 
lägenheter med den nya upplåtelseformen. Skulle inte detta projekt gå igenom har de flera 
alternativ på gång. De har även funderingar på projekt i andra delar av Stockholm, Uppsala, 
Göteborg, Malmö och i Lund.38 
 
Besqab har för tillfället inga konkreta planer på att bygga ägarlägenheter. De menar att för att 
ägarlägenheter ska vara intressant för deras företag måste det finnas en efterfrågan från 
bostadsköparna och att det är tveksamt om så är fallet idag. Det finns dock funderingar kring 
ett par framtida projekt och huruvida dessa skulle vara lämpliga som ägarlägenheter.39 Inte 
heller NCC har några planerade projekt i dagsläget, men även de har tankar om det skulle vara 
möjligt för dem att bygga ägarlägenheter i framtiden.40 
 
Skanska utförde en kundundersökning för att få en uppfattning om det skulle kunna finnas ett 
intresse för ägarlägenheter hos framtida kunder. Undersökningen visade att det råder stor 
okunskap bland kunderna vad gäller ägarlägenheter vilket gör att det inte finns någon 
efterfrågan på ägarlägenheter. För att Skanska ska börja bygga ägarlägenheter krävs det att det 
finns en efterfrågan från deras kunder vilket det inte gör i dagsläget. Resultatet av detta blir att 
även Skanska avvaktar med att ta fram projekt med ägarlägenheter.41 
 
Idag finns det sammanlagt fyra ägarlägenheter i Stockholm. Dessa fyra lägenheter har tidigare 
varit förrådsutrymmen och har nu gjorts om till ägarlägenheter. Enligt Stockholm stad har det 
varit diskussioner med byggföretag om att bilda ett visst antal större projekt i Stockholms- 
trakten med ägarlägenheter, men som till slut blivit bostadsrätter istället eftersom regelverket 
inte varit tillräckligt väl utformat enlig banker och försäkringsbolag. Bankerna ville inte gå in 

                                                 
37 Fastighetsregistret, 2011-04-14 
38 Hedlund, B., Intervju 2011 
39 Westring, J., Intervju 2011 
40 Karlsson, O., Intervju 2011 
41 Bodin, A., Intervju 2011 
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och finansiera projekten då det innebar en stor ekonomisk risk eftersom det inte fanns någon 
färdig försäkring för ägarlägenheter.42  

3.2 Orsaker till varför den nya upplåtelseformen än nu inte är 
utbredd 

När regeln om ägarlägenheter trädde i kraft 2009 ansåg försäkringsbolag, banker samt 
byggherrar att det fanns vissa brister i regelverket.43 Bland annat ansåg försäkringsbolagen att 
det var svårt att tolka vad lagen om byggfelsförsäkring skulle innebära för ägarlägenheter. 
Dessa brister anses idag, av byggherrarna, försäkringsbolagen samt bankerna, vara lösta efter 
att Lantmäteriet har arbetat fram tydligare restriktioner om vad som ska ingå i en 
ägarlägenhet.44 Att det på två år endast bildats 387 ägarlägenheter i Sverige kan bero på flera 
faktorer som tillsammans utgör ett hinder för att antalet ägarlägenheter inte blivit det 
förväntade. Det är viktigt att poängtera att det som tas upp i det här avsnittet endast är 
resonemang från byggherrarnas sida. 

3.2.1 Finanskris 

När de nya reglerna om ägarlägenheter trädde i kraft i maj 2009 var Sverige inne i en 
finanskris. Under tiden krisen pågick hade byggföretagen fullt upp med att sälja de bostäder 
som precis producerats. NCC menar att det inte var någon lämplig tid för en ny upplåtelse- 
form eftersom marknaden var så osäker.45 Eftersom marknaden var så ostadig vid det här 
tillfället gick det inte att komma med helt nya projekt och försöka bygga ägarlägenheter. Det 
var tvärstopp på marknaden och byggföretagen var tvungna att satsa på att få sina 
nyproducerade lägenheter sålda. Inget nytt byggdes under den här tiden, som varade cirka två 
år. Denna svåra period är nu överspelad sedan ett år tillbaka och nu är det högkonjunktur och 
mer säkert att bygga bostäder igen.46 

3.2.2 Försäkring 

När reglerna om ägarlägenheter infördes i Sverige fanns det inga färdiga ”försäkringspaket” 
för ägarlägenheter. För bostadsrättsföreningar finns det specialsydda fastighetsförsäkringar 
som skyddar fastigheten vid eventuella händelser.47 Problemet var att försäkringsbolagen vid 
den här tidpunkten inte kände till vad ägarlägenheter innebar, vilket gjorde det svårt att arbeta 
fram en försäkring som skulle bli tillämplig på ägarlägenheter. Det fanns heller ingen 
marknad för ägarlägenheter vilket gjorde att försäkringsbolagen inte ville ta det första steget 
till att ta fram en lämplig försäkring för ägarlägenheter. För att det ska gå att ordna med 
försäkringar krävs det att det tydligt framgår vad som tillhör fastigheten, annars vet inte 
försäkringsbolagen vad de ska försäkra. Efter påtryckningar från byggföretagen skärpte 
Lantmäteriet sina riktlinjer så att det tydligare skulle framgå vad som tillhör ägarlägenheten. 
Det var flera detaljer som inte hade fått någon bra lösning, men med Lantmäteriets nya 
rekommendationer, som kom för ungefär ett år sedan, var även detaljer kring exempelvis vad 
som ska ingå i en ägarlägenhet löst. Detta gjorde att försäkringsbolagen visste vad som ingick 

                                                 
42 Sjöblom, O., Intervju 2011 
43 Hedlund, B., Intervju 2011 
44 Wiström, P., Intervju 2011 
45 Karlsson, O., Intervju 2011 
46 Hedlund, B., Intervju 2011 
47 Sjöblom, O., Intervju 2011 
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i varje ägarlägenhet och de kunde då arbeta fram en försäkring som passade för ägar- 
lägenheter.48 

3.2.3 Finansiering 

För att komma igång med ett byggprojekt krävs det att byggföretaget får lån från banken. Från 
början var inte bankerna villiga att finansiera projekt med ägarlägenheter eftersom det inte 
fanns en tydlig fastighet bildad för ägarlägenheter. Även här löstes det problemet när 
Lantmäteriet utformade tydligare begränsningar för vad som ska ingå i en ägarlägenhets- 
fastighet.  När restriktionerna från Lantmäteriet var klara gick bankerna med på att låna ut 
pengar till projekt med ägarlägenheter.49 Det finns dock fortfarande en viss risk för bankerna 
när de går in och beviljar lån till projekt med ägarlägenheter. Bankernas långivningsvilja 
förutsätter att samfällighetsföreningarna inte ska vara belånade. Kreditgivarsidan utgår från att 
hela produktionskostnaden läggs direkt på varje lägenhet, vilket medför att samfällighets- 
föreningen inte borde ha några lån. Det är viktigt eftersom en skuld hos en samfällighets- 
förening får bästa förmånsrätt vid en eventuell delgivning. Detta innebär därför en stor risk för 
bankerna, en risk som de inte är bekväma med.50 

3.2.4 Endast nyproduktion 

Så som lagen ser ut idag är det, som tidigare nämnts, endast möjligt att bygga ägarlägenheter 
vid nyproduktion. Det går också bra att omvandla lokaler eller andra utrymmen till 
ägarlägenheter, men då ska de inte ha använts som bostad inom de närmaste åtta åren. För att 
antalet ägarlägenheter ska öka krävs det en lagändring som gör det möjligt att uppföra 
ägarlägenheter även i det befintliga beståndet. Då är det främst möjligheten att kunna 
omvandla en hyresrätt till en ägarlägenhet som är mest aktuellt. Besqab menar att om det blir 
tillåtet att inrätta ägarlägenheter i det befintliga beståndet skulle antalet ägarlägenheter minst 
tiodubblas på tio års sikt.51 En fastighetsägare som har en fastighet kan ombilda den till 
ägarlägenheter, och därefter sälja några lägenheter istället för att sälja hela fastigheten. På så 
sätt kommer det ut ägarlägenheter på marknaden. Det går bra att omvandla hyresrätter till 
bostadsrätter, så varför skulle inte samma regler kunna gälla för ägarlägenheter menar NCC.52 
För att öka NAI Svefas engagemang i ägarlägenheter krävs det en lagändring som gör det 
möjligt att omvandla befintliga bostäder till ägarlägenheter. Det är för att de inte bygger själva 
utan kommer kunna få kunder som behöver rådgivning kring bildandet av ägarlägenheter.53 

3.2.5 Osäker marknad  

Det som många av de större aktörerna oroar sig för är om det i dagsläget finns någon marknad 
för ägarlägenheter. I Sverige har vi den trygga bostadsrätten som är en väl etablerad 
bostadsform i det svenska samhället, vilket har gjort det svårt för ägarlägenheten att 
konkurrera med bostadsrätten. Byggföretagen vet hur det går till när det byggs bostadsrätter 
eftersom bostadsformen är så beprövad.54 Enligt Stockholms stad tar det tid innan nya 
bostadsformer etablerar sig på marknaden.55 Skanska menar att det är en mognadsfråga kring 

                                                 
48 Hedlund, B., Intervju 2011 
49 Ibid 
50 Karlsson, O., Intervju 2011 
51 Westring, J., Intervju 2011 
52 Karlsson, O., Intervju 2011 
53 Norrsell, J., Intervju 2011 
54 Karlsson, O., Intervju 2011 
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marknaden. Det tar lång tid för de större byggföretagen att starta upp nya projekt, vilket kan 
vara en orsak till att marknaden för ägarlägenheter är väldigt liten i dagsläget.56 
 
Ett av de större problemen med ägarlägenheter är att de som söker efter ny bostad och folk i 
allmänhet inte känner till den nya upplåtelseformen. Lantmäteriet menar att informationen om 
ägarlägenheter måste spridas stegvis. Först till mäklare, banker och försäkringsbolag och 
därefter till deras kunder som kan vara möjliga ägarlägenhetsköpare i framtiden.57 NAI Svefa 
tror att många har hört begreppet ägarlägenheter, men inte förstår innebörden.58 Stockholm 
stad konstaterar att ägarlägenheter nästan inte marknadsförts alls. Det beror på att ingen av de 
större byggföretagen har haft några sådana projekt och därför inte blivit tvungna att 
marknadsföra objekten.59 NCC menar att det är många som inte är på det klara med vad det är 
för skillnad mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt. Många som köper en bostadsrätt tror 
sig köpa en lägenhet med äganderätt eftersom stora summor pengar betalas för bostadsrätten, 
men så ligger det inte till. Bostadsrätt är endast en nyttjanderätt till lägenheten, och det är det 
många som inte känner till när de köper sin bostad.60 
 
En annan osäkerhet på marknaden är hur ägarlägenheter fungerar i konkurrenslägen. De flesta 
projekt som hittills är uppförda med ägarlägenheter har byggts i områden där det inte finns 
några andra bostadsformer att välja på än ägarlägenheter. Det är inte säker marknad att 
jämföra med om ägarlägenheter ska börja byggas i de större städerna. Det finns ett projekt i 
Malmö nu där det var ett skarpt konkurrensläge, men det är det enda som går att jämföra med 
om det ska börja byggas ägarlägenheter i exempelvis Stockholm.61 
 
För att det ska börja byggas ägarlägenheter krävs det att det är en efterfrågan på 
ägarlägenheter på marknaden. Finns det inget intresse är det ingen mening med att starta upp 
ett ägarlägenhetsprojekt. För att ta reda på om det fanns ett intresse gjorde JM under våren 
2011, tillsammans med Swedbank, Lantmäteriet och bostadsgaranti, en marknads- 
undersökning med sina kunder. Undersökningen gjordes på ett skuggprojekt med en 
fastighetsbildning för ägarlägenheter. Projektet som byggdes blev till bostadsrätter, men innan 
projektet blev klart hölls det en falsk fastighetsbildningsförrättning på skuggprojektet med 
falska upphandlingar av bland annat försäkringar. Allt gjordes för att projektet skulle ha gått 
igenom hela regelverket. Därefter gjorde JM en marknadsundersökning med 66 av sina 
kunder. Den centrala frågan var vad kunderna skulle välja om de var tvungna att välja 
bostadsrätt eller ägarlägenhet. Detta gjordes genom en enkät som besvarades av 40 av de 
totalt 66 tillfrågade personerna. Resultatet av undersökningen visade att 60 % av de tillfrågade 
skulle välja en ägarlägenhet framför en bostadsrätt. Vidare undersökte de, om kunderna skulle 
flytta om tre år vad skulle då föredras mellan ägarlägenhet och bostadsrätt. Där svarade 
återigen 60 % att de skulle välja att flytta till en ägarlägenhet. Med denna undersökning kunde 
JM få en bekräftelse på att det är intressant med ägarlägenheter. Det som gjorde att kunderna 
föredrog ägarlägenheten var friheten då man själv kan styra över sin ekonomi och sitt boende. 
”Ägarlägenheten står för frihet, medan bostadsrätten står för trygghet”.62 
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 3.3 Fördelar med ägarlägenheter 

När den nya lagstiftningen om ägarlägenheter kom 2009 var förhoppningarna på antalet 
nybildade lägenheter med den nya formen höga. Dock har det inte bildats tillräckligt många 
ägarlägenheter för att kunna konstatera vilka faktiska fördelar ägarlägenheten medför. I 
dagsläget är äganderätten främst kopplad till radhus och villor eftersom dessa innehas med 
äganderätt. Ägarlägenheten är ett annat exempel på äganderätt, eftersom det möjliggör för 
människor att äga sin lägenhet, vilket gör att valfriheten för den bostadssökande utökas. 
Ägarlägenheten blir därför ett komplement till de befintliga bostadsformerna.63 
 
Ägarlägenheten ger en större frihet till de boendena jämfört med både hyresrätten och 
bostadsrätten eftersom ägarna till en ägarlägenhet nästan helt kan styra över sin lägenhet. 
Fördelen med ägarlägenheter är att ägaren själv kan bestämma över sin lägenhet, genom att 
kunna hyra ut den till vem som helst, hur länge som helst utan att någon förening ska lämna 
sitt medgivande som i en bostadsrätt. I en hyresrätt måste hyresvärden lämna sitt 
godkännande till en eventuell andrahandsuthyrning. Här skulle det kunna bli en eventuell 
marknad för ägarlägenheter menar NAI Svefa. En tanke var att exempelvis pensionärer eller 
människor som reser mycket skulle kunna vara en eventuell kundgrupp för ägarlägenheter. 
Dessa personer skulle då kunna hyra ut sina lägenheter under den tid på året då de inte vistas i 
sina lägenheter. Då är det ingen förening som måste godkänna uthyrningen och det finns 
heller ingen tidsbegränsning på hur länge uthyrningen får pågå. Detta är en stor fördel för 
ägarlägenheter jämfört med bostadsrätten och hyresrätten.64 
 
Ägarlägenheten är i teorin en tryggare ägarform jämfört med bostadsrätten.65 Med tryggare 
ägande menas att i en bostadsrättsförening kan en grannes ekonomiska ställning förändra den 
ekonomiska bilden för föreningens medlemmar, vilket inte skulle kunna hända i en 
ägarlägenhet. I en ägarlägenhet påverkas inte någon annan än ägaren själv av en förändrad 
ekonomi. Skulle en medlem i en förening komma på obestånd och tvingas lämna sin lägenhet 
måste föreningen fördela kostnaden för den tomma lägenheten på övriga medlemmar i 
föreningen. Är det då en liten förening kan medlemmarna komma att påverkas avsevärt.66 
Fördelar med ägarlägenheter finns också jämfört med hyresrätter. I en ägarlägenhet kommer 
det bli enklare att kontrollera de årliga kostnader som kommer med ägarlägenheten.67 I en 
hyresrätt sker det årligen hyresförhandlingar som kan vara svåra att påverka som hyresgäst. 
Hyrorna bestäms efter vad likvärdiga hyreslägenheter har på likvärdiga platser. Detta gör det 
svårt för en hyresgäst att ha kontroll på sina utgifter i framtiden.68  
 
Att inneha en ägarlägenhet innebär en rätt att överlåta sin lägenhet till vem som helst. I en 
bostadsrätt måste föreningen godkänna den nya medlemmen innan överlåtelse sker. Detta är 
därför en fördel för ägarlägenheten jämfört med bostadsrätten.69 
 
Ägarlägenheten skulle även kunna innebära vissa fördelar för byggföretagen jämfört med 
bostadsrätten. JM spekulerar i vilken betydelse ägarlägenheten skulle ha för företaget. Skulle 
det vara så att JM:s kunder skulle tycka att det fanns klara fördelar med ägarlägenheten 
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jämfört med bostadsrätten skulle JM kunna leverera bostäder med ett högre kundvärde, 
eftersom kunderna värdesätter ägarlägenheten högre än bostadsrätten. Teoretiskt sett skulle 
detta då innebära att ägarlägenheten skulle kunna säljas till ett högre pris än bostadsrätten. JM 
menar att det kommer bli svårt att genomföra en prisökning på lägenheterna i det första 
projektet, och kanske inte heller i det andra. Detta beror på att det än så länge inte finns någon 
marknad för ägarlägenheter och det finns svårigheter med att beräkna vilket andrahandsvärde 
en ägarlägenhet skulle få. JM tror att det kommer dröja flera år innan de kan sälja ut 
ägarlägenheter med en större vinst än bostadsrätter. Detta är endast spekulationer, men när 
osäkerheten är borta hos kunderna och det finns en marknad för ägarlägenheter borde det bli 
ekonomiska fördelar för JM att bygga ägarlägenheter.70 
 
En annan fördel med ägarlägenheter är att det blir enklare för byggföretagen att ändra 
prissättningen under projektets gång anser Besqab.71 Detta håller även JM med om. JM menar 
att det förmodligen kommer bli enklare att sälja lägenheterna och anpassa priserna efter hur 
marknaden ser ut. Där är det stor skillnad jämfört med bostadsrätter där det finns en 
ekonomisk plan som ska vara färdigställd något år innan folk ska flytta in i sina lägenheter. 
Med ägarlägenheter sätts priset när lägenheterna ska säljas vilket gör att det enkelt att ändra 
priserna från dag till dag under projektets gång.72 

3.4 Ägarlägenhetens effekt på bostadsmarknaden i fr amtiden 

I Sverige finns det idag en stor efterfrågan på bostäder, men att antalet bostäder skulle öka på 
grund av införandet av ägarlägenheten är det ingen av de större byggföretagen som tror. JM 
menar att antalet lägenheter som byggs inte kommer att öka totalt sett även om det börjar 
byggas ägarlägenheter. De menar att hade det inte byggts ägarlägenheter så hade det byggts 
bostadsrätter där istället.73 NCC menar att det inte kommer bli billigare att bygga 
ägarlägenheter än bostadsrätter, vilket leder till att det kommer att byggas samma mängd 
bostäder. NCC menar att tillgången på bostäder möjligtvis skulle öka om någon satsade på ett 
ägarlägenhetsprojekt och därefter hyr ut ett antal av de nyproducerade lägenheterna. På så sätt 
kommer det ut fler hyreslägenheter på marknaden, vilket skulle kunna leda till att tillgången 
på bostäder ökar. Det mest effektiva sättet för att få ut fler lägenheter på marknaden skulle 
vara att låta bostadsrätten hyras ut fritt. Då skulle det komma ut ett visst antal bostäder på 
marknaden direkt eftersom dessa lägenheter redan finns färdigställda.74 NAI Svefa tror på en 
marginell ökning på grund av att det möjligtvis kommer att finnas fler lägenheter som 
kommer kunna hyras ut och på så sätt få fler andrahandsuthyrare på marknaden.75 

3.5 Ägarlägenhetens framtid 

NAI Svefa tror inte att ägarlägenheter kommer bli något ”revolutionerande” i Sverige i 
framtiden eftersom upplåtelseformen inte skiljer sig avsevärt från de upplåtelseformer som 
redan finns idag, framförallt bostadsrätten. För att ägarlägenheten ska komma in ordentligt på 
marknaden krävs det att fördelarna med ägarlägenheter klart och tydligt överväger fördelarna 
med bostadsrätter.76 Inte heller NCC tror att ägarlägenhetsformen kommer bli gigantiskt stor i 
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framtiden, men antalet tros öka med tiden. Det som förvånar NCC är att ägarlägenheter har 
byggts ute i landet på mindre orter. Ägarlägenheter borde fungera bättre i centrala delar där 
det finns större möjligheter att hyra ut sin bostad.77 Skanska tror att antalet ägarlägenheter 
kommer att öka så fort ägarlägenheten blir en del av det naturliga boendebeståndet. Ju fler 
projekt som kommer ut på marknaden, desto fler utvärderingar kommer att finnas som gör det 
enklare att bedöma vilka möjligheter det finns för liknande projekt.78 Lantmäteriet är osäker 
på hur framtiden kommer att se ut för ägarlägenheter men tror på en ökning jämfört med 
idag.79 Stockholms stad tror att det kommer komma fler ägarlägenheter i Sverige. De frågar 
sig själva varför det inte skulle fungera med ägarlägenheter i Sverige när det fungerar i alla 
andra länder runt om i Norden samt i övriga Europa.80 Besqab menar att om marknaden med 
ägarlägenheter kommer igång kan det mycket väl bli så att ägarlägenheter på tio års sikt blir 
större än bostadsrätter i nyproduktion.81 JM tror att om ägarlägenheter blir en välkänd 
företeelse för kunderna inom några år kan ägarlägenheter bli majoritet i nyproduktion om 
cirka tio år. Bostadsrätten kommer att finnas kvar men det kanske byggs av alla tre formerna, 
hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter.82 
 
För att antalet ägarlägenheter ska öka på marknaden krävs det dock en lagändring som gör det 
möjligt att bilda ägarlägenheter i det befintliga beståndet. Det kommer nu att tillsättas en 
utredning för ägarlägenheter i det befintliga beståndet, men det tar tid att få fram nya direktiv. 
Förmodligen behöver politikerna hela mandatperioden på sig för att komma fram med ett nytt 
lagförslag.83 Att antalet ägarlägenheter skulle öka om det blev möjligt att bilda dessa i 
befintligt bestånd är alla byggföretag överens om. NAI Svefa, Stockholm stad, Besqab och 
JM tror att det skulle kunna vara ett bra verktyg för att vända utvecklingen i miljonprograms- 
områdena där det finns stor omsättning och sociala problem. I miljonprogrammen bor det 
många personer med en annan kultur än den vi har i Sverige. För dessa människor är det mer 
naturligt med ägarlägenheter eftersom det är den boendeformen de känner till. NAI Svefa 
menar då att skulle det bli möjligt att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter i dessa områden 
skulle människorna kunna känna en viss säkerhet eftersom de äger sin egen bostad.84 
 
Möjligheten att bilda ägarlägenheter i det befintliga beståndet skulle innebära att privata 
fastighetsägare skulle kunna sälja några av sina lägenheter i fastigheten och på så sätt få ut 
pengar. Det är viktigt att poängtera att skulle det bli möjligt att omvandla hyresrätter till 
ägarlägenheter har den boende i hyresrätten rätt att bo kvar i sin lägenhet, även om resten av 
lägenheterna i huset görs om till ägarlägenheter. Först när hyresgästen väljer att lämna sin 
bostad kan den säljas som en ägarlägenhet.85 
 
Nedan följer en kortfattad sammanställning över vad som framkommit under undersökningen. 
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Företag 
 

NCC Skanska JM Besqab 

Avslutade 
projekt 

Nej Nej Nej Nej 

Pågående 
projekt 

Nej Nej Ja Nej 

Krav för att 
påbörja projekt 

Regelverket 
ska vara 
kristallklart. 
Det måste 
finnas en 
marknad, en 
efterfrågan på 
ägarlägenheter. 

Efterfrågan 
från 
kunderna 

Att alla oklarheter är 
utredda. De anser att så 
är fallet och ska nu sätta 
igång med sitt första 
projekt med 
ägarlägenheter. 

Efterfrågan hos 
bostadsköparna. 

Fördelar med 
ägarlägenheter 

Eget ansvar 
över sin 
bostad. Hyra 
ut fritt, lagfart, 
egna lån 

Att de 
boende 
verkligen 
äger sin 
lägenhet. 
Inget 
medlemskap, 
fri uthyrning, 
bättre koll på 
sin egen 
ekonomi 

Ekonomiska fördelar för 
byggföretagen. Lättare 
att anpassa priserna på 
lägenheterna.  

Tydligare 
ägarform än 
bostadsrätten. 
Lättare att 
ändra 
prissättning 
under projektets 
gång. 

Möjliga orsaker 
till varför 
upplåtelseformen 
inte blivit 
utbredd 

Olägligt i 
tiden. Hinder 
att det endast 
går att 
producera i 
nyproduktion.  

Finanskrisen. 
Marknaden 
var inte 
mogen. 
Regelverket 
var inte helt 
klarlagt. 

Brister i 
försäkringsverksamheten, 
finansieringen. Osäker 
marknad kring 
ägarlägenheter, eftersom 
bostadsrätten är så 
väletablerad i Sverige. 

Det finns redan 
en 
upplåtelseform 
för ”ägda” 
lägenheter som 
kunder och 
banker anser 
sig nöjda med. 

Framtiden för 
ägarlägenheter 

Kanske 
kommer igång, 
men det blir 
inte någon 
enorm 
marknad 

Antalet 
kommer 
troligtvis att 
öka, men hur 
lång tid det 
tar innan det 
blir en 
etablerad 
marknad är 
svårt att 
säga. 

Ägarlägenheten kan bli 
majoritet i nyproduktion 
om tio år om kunderna 
tycker att ägarlägenheten 
blir en bättre 
upplåtelseform än 
bostadsrätten 

Ägarlägenheten 
möjligtvis 
större än 
bostadsrätten i 
nyproduktion 
på tio års sikt. 

Krävs det 
lagändring för 
att få fler 
ägarlägenheter 
på marknaden 

Ja! Det krävs 
en lagändring 
som gör det 
möjligt att 
bilda 
ägarlägenheter 
i det befintliga 
beståndet 

- Ja, antalet kommer öka 
om man frångår att 
ägarlägenheter endast får 
byggas i nyproduktion. 

Ja, antalet 
skulle minst 
tiodubblas om 
det blir tillåtet 
att inrätta 
ägarlägenheter i 
det befintliga 
beståndet. 

Tabell 2. Kortfattad sammanställning av byggherrarnas intervjusvar 
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4 Analys/Diskussion 

Ägarlägenheter är i dagsläget ett aktuellt diskussionsämne bland de stora byggföretagen, men 
än så länge är det endast JM, av de byggföretagen som intervjuats, som har kommit igång 
med ägarlägenhetsprojekt. De andra byggföretagen avvaktar ett tag till, men det finns 
funderingar kring projekt hos alla. Möjligheten att bilda ägarlägenheter har funnits sedan 
2009, men ändå är det få ägarlägenheter som har bildats runt om i landet med tanke på hur 
många lägenheter regeringen förväntade sig med den nya lagstiftningen. Främst är det 
storstäderna och de större byggbolagen som dröjer med sin frånvaro, men idag förs det många 
diskussioner kring möjliga projekt i framtiden. 
 
När det blev möjligt att bilda ägarlägenheter var det mycket i regelverket som var oklart. 
Försäkringsbolagen var inte helt säkra på vad ägarlägenheter innebar vid den här tidpunkten, 
vilket gjorde att det inte fanns några färdiga försäkringar att tillgå när det kom till ägar- 
lägenheter. Anledningen till att försäkringsbolagen inte kunde utforma en lämplig försäkring 
var för att de var osäkra på hur en ägarlägenhet skulle vara utformad. Detta berodde på att 
Lantmäteriets rekommendationer om ägarlägenheter inte ansågs tillräckligt tydliga. 
Lantmäteriet rättade till detta och redogjorde tydligare vad som skulle ingå i en ägarlägenhet. 
När detta var avklarat kunde försäkringsbolagen arbeta fram en lämplig försäkring för 
ägarlägenheter. För bankerna innebar det en stor risk att gå in och finansiera i ägarlägenhets- 
projekt eftersom samfällighetsföreningen får bästa förmånsrätt vid en eventuell delgivning. 
Bankerna ansåg att ägarlägenheten inte var tillräckligt beprövad vilket innebar en viss 
osäkerhet. Det innebär fortfarande en viss risk för bankerna att gå in och finansiera ett 
ägarlägenhetsprojekt, men risken minskar när hela produktionskostnaden läggs på varje 
enskild lägenhet. 
 
I de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö har det endast bildats några få 
ägarlägenheter. Detta gör att marknaden för dessa lägenheter är relativt okänd. Det är många 
som tror att man äger sin bostadsrätt och förstår därför inte skillnaden mellan en bostadsrätt 
och en ägarlägenhet. Det är viktigt att känna till skillnaden mellan en bostadsrätt och en 
ägarlägenhet, eftersom det är två skilda upplåtelseformer. Att inneha en ägarlägenhet innebär 
direkt ägande vilket kanske skulle vara aktuellt för många bostadsköpare, istället för att betala 
en stor summa pengar för någonting som innebär ett medlemskap i en förening och rätten att 
nyttja föreningens lägenhet. Det som kunderna tror sig köpa när de köper sin bostadsrätt är 
egentligen en ägarlägenhet. De köper alltså en bostadsrätt, som de tror att de äger. Skulle 
kunderna känna till skillnaden, och få förståelse över vad bostadsrätten innebär, kanske de 
skulle föredra en ägarlägenhet framför en bostadsrätt. Att kunderna inte känner till vad 
ägarlägenheter innebär anser jag vara ett av de största nuvarande problemen. Finns det inte en 
efterfrågan på ägarlägenheter kommer det inte att produceras några, och hur ska det skapas en 
efterfrågan om ingen känner till vad begreppet ägarlägenhet innebär. För att marknaden ska 
komma igång måste kunderna få reda på att det finns ägarlägenheter och att dessa i flera 
avseenden innebär ett tryggare och mera självständigt boende än en bostadsrätt. 
 
Det är delade meningar om hur många ägarlägenheter som kommer att bildas på marknaden i 
framtiden. Vissa byggföretag menar att ägarlägenheten inte kommer bli så stor eftersom vi har 
bostadsrätten, medan andra tror att ägarlägenheten kommer att bli lika stor eller större än 
bostadsrätten i nyproduktion på tio års sikt. Det får framtiden utvisa, men att antalet 
ägarlägenheter skulle öka genom att frångå att de endast får bildas vid nyproduktion är nästan 
alla överens om. Blir det möjligt att i framtiden bilda ägarlägenheter i det befintliga beståndet 
kommer det att bli enklare att få ut ägarlägenheter på marknaden. Eftersom det inte finns 
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något hinder för en ägare att inneha flera ägarlägenheter finns det inget som hindrar en privat 
fastighetsägare att ombilda sina hyresrätter till ägarlägenheter. Därefter kan denna sälja en del 
av lägenheterna. Min åsikt är att om det blir möjligt att bilda ägarlägenheter ur det befintliga 
beståndet skulle antalet ägarlägenheter öka och på så sätt få igång en marknad med 
ägarlägenheter. Detta är lägenheter som redan finns vilket gör det enklare att ombilda från en 
hyresrätt till en ägarlägenhet. Det är tillåtet att ombilda hyresrätt till bostadsrätt idag, vilket 
skulle kunna göra det möjligt ombilda även en hyresrätt till en ägarlägenhet. 
 
När det blev möjligt att producera ägarlägenheter var Sverige inne i en finanskris vilket ledde 
till att all produktion stod still. Nu är läget annorlunda och Sverige är inne i en högkonjunktur 
vilket innebär goda förutsättningar för att nya ägarlägenhetsprojekt skulle kunna komma 
igång. Tidigare oklarheter är lösta och det finns egentligen inte så mycket som hindrar 
byggföretagen från att börja bygga ägarlägenheter. Jag tror att om kunderna blir medvetna om 
fördelarna med den nya upplåtelseformen kan ägarlägenheten komma att bli stor även i 
Sverige. Det tar dock lång tid att få till en lagändring, som skulle göra det möjligt att bilda 
ägarlägenheter i det befintliga beståndet, samt starta upp nya projekt.  
 
De viktigaste åtgärderna för att få igång byggnationen av ägarlägenheter är först och främst 
att kunderna får reda på skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet. Det är därför 
viktigt att komma igång med marknadsföringen av ägarlägenheter, så att det skapas en 
efterfrågan på marknaden. Vidare är det viktigt med en lagändring som gör det möjligt att 
kunna bilda ägarlägenheter ur det befintliga beståndet. På så sätt kommer förmodligen antalet 
ägarlägenheter öka markant. Vidare gäller att Sverige är inne i en högkonjunktur vilket ger 
goda förutsättningar för byggföretagen att sätta igång med ägarlägenhetsprojekt. Att antalet 
ägarlägenheter skulle komma upp i regeringens förväntade 3000-5000 ägarlägenheter per år 
kan nog bli svårt inom den närmsta tiden, men de flesta tror på en ljus framtid för 
ägarlägenheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor byggherrar 
 

Allmänt 
- Har ni några avslutade projekt med ägarlägenheter? Beskriv gärna i så fall 

varför ni valde att bygga ägarlägenheter istället för exempelvis bostadsrätter och 
gärna lite allmänt om projektet. 
Svar: 
 

- Har ni några pågående projekt med ägarlägenheter?  Beskriv gärna även detta 
projekt, exempelvis varför ni valde att bygga ägarlägenheter. 
Svar: 
 

- Har ni några planerade projekt på att bygga ägarlägenheter i dagsläget? Beskriv 
gärna förutsättningarna för att bygget ska kunna genomföras. 
Svar: 
 

- Ifall de frågor ovan fått ett svar som innefattar att det inte finns några befintliga 
eller planerade projekt, varför väljer ni att inte bygga ägarlägenheter? 
Svar: 
 

- Vad skulle krävas för att få ert företag att börja bygga ägarlägenheter? 
Svar: 
 

- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter? 
Svar: 

 
Problem med ägarlägenheter 

- Vad, tror du, det finns för olika orsaker till att ägarlägenheter har fått en sådan 
trög start? (D v s att de stora byggföretagen dröjer med att bygga 
ägarlägenheter, storstäder som Stockholm och Göteborg inte har så många 
ägarlägenheter ännu, mm) 
Svar: 
 

- Vad tror du det beror på att det hittills till stor  del endast är små byggföretag 
som valt att bygga ägarlägenheter? 
Svar: 
 

- Kan det vara så att Sverige inte är i behov av ännu en bostadsform i dagsläget? 
Svar: 
 

- Finns det andra synsätt/förändringar på ägarlägenheter idag jämfört med 1 maj 
2009 då ägarlägenheter infördes? Det kan vara till exempel att lagen har 
förtydligats eller ändrats. 
Svar: 
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- Finns det problem med att folk i allmänhet inte verkar känna till vad 

ägarlägenheter är för något? Hur skulle man kunna göra för att marknadsföra 
ägarlägenheter på ett bättre sätt så att efterfrågan ökar? 
Svar: 
 

- Finns det något samarbete/konkurrens mellan byggherrarna kring frågan om 
ägarlägenheter? (D v s är det möjligt att ni inväntar varandra för att ingen vill 
vara först ut med att prova den nya boendeformen?) 
Svar: 
 

Framtiden för ägarlägenheter 
- Hur tror du att framtiden kommer se ut för ägarlägenheter? 

Svar: 
 

- Krävs det en lagändring för att det ska byggas fler ägarlägenheter? Till exempel 
att det kan bildas ägarlägenheter av hyresrätter och inte bara vid nybildning. 
Svar: 
 
 

- Tror du att antalet ägarlägenheter kommer att öka om man frångår att de endast 
får byggas i nyproduktion? 
Svar: 
 

- Hur ser ni på att ägarlägenheter skulle kunna vara en lösning på 
bostadsbristproblemet? 
Svar: 

 
Övriga kommentarer 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Lantmäteriet/Stockholm stad  

 
Allmänt 

- Hur många avslutade projekt finns det med ägarlägenheter i Sverige idag? 
Svar: 
 

- Hur många pågående projekt finns det för nuvarande med ägarlägenheter i 
Sverige? 
Svar: 
 

- Har lantmäteriet några förfrågningar just nu om att  bilda ägarlägenheter? 
Svar: 
 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ägarlägenheter om man 
jämför med till exempel hyresrätt eller bostadsrätt? 
Svar: 

 
Problem med ägarlägenheter 

- Vad, tror du, det finns för olika orsaker till att ägarlägenheter har fått en sådan 
trög start? (D v s att de stora byggföretagen dröjer med att bygga 
ägarlägenheter, storstäder som Stockholm och Göteborg inte har så många 
ägarlägenheter ännu, mm) 
Svar: 
 

- Vad tror du det beror på att det hittills till stor  del endast är små byggföretag 
som valt att bygga ägarlägenheter? 
Svar: 
 

- Kan det vara så att Sverige inte är i behov av ännu en bostadsform? 
Svar: 
 

- Finns det andra synsätt/förändringar på ägarlägenheter idag jämfört med 1 maj 
2009 då ägarlägenheter infördes? Det kan vara till exempel att lagen har 
förtydligats eller ändrats. 
Svar: 
 

- Finns det problem med att folk i allmänhet inte vet vad ägarlägenheter är för 
något? Hur skulle man kunna göra för att marknadsföra ägarlägenheter på ett 
bättre sätt så att efterfrågan ökar? 
Svar: 
 

Framtiden för ägarlägenheter 
- Hur tror du att framtiden kommer se ut för ägarlägenheter? 

Svar: 
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- Krävs det en lagändring för att det ska byggas fler ägarlägenheter? Till exempel 
att det kan bildas ägarlägenheter av hyresrätter och inte bara vid nybildning. 
Svar: 
 
 

- Tror du att antalet ägarlägenheter kommer att öka om man frångår att de endast 
får byggas i nyproduktion? 
Svar: 

 
Övriga kommentarer 
 
 


