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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

Idag är det ovanligt att bostadsrättsföreningar försätts i konkurs. Under 1990-talet 

var däremot situationen en annan. Förändringar i samhällsekonomin ledde till att 

många bostadsrättsföreningar fick ekonomiska problem. År 2005 uppskattades att 

drygt 750 stycken av dessa bostadsrättsföreningar hade gått i konkurs.1 

Det är förrädiskt att avfärda problemet som inaktuellt endast på grund av att 

bostadsrättsföreningar sällan går i konkurs idag. Jag tror att många skulle bli 

förvånade om de visste hur vanligt det är att ombildade bostadsrättsföreningar 

tampas med mer eller mindre svåra ekonomiska problem. Att 

bostadsrättsföreningen har en dålig ekonomi behöver inte innebära att den kommer 

att gå i konkurs men det finns en risk eftersom nybildade föreningar inte har hunnit 

upparbeta någon buffert vilket gör att de är extra känsliga för oförutsedda kostnader 

och konjunkturförändringar. 

Under perioden 1990-2010 har omkring 167 600 lägenheter ombildats från 

hyresrätt till bostadsrätt.2 Bostadsrätt är för många människor en attraktiv 

boendeform. Det finns också stora möjligheter att tjäna pengar på en ombildning, 

både för hyresgästerna och för de aktörer som assisterar bostadsrättsföreningen 

genom processen, därför har det i storstadsregionerna och i synnerhet i 

Stockholmsområdet rått ombildningshysteri under 2000-talet. I Stockholmsområdet 

har dock ombildningstakten dämpats något sedan allmännyttan beslutade att stoppa 

ombildningarna i innerstaden och i vissa attraktiva förorter.3  

Vid ombildning ska en bostadsrättsförening upprätta en ekonomisk plan 

som ska granskas av två intygsgivare och det är av stor vikt för föreningens framtida 

ekonomi att de kostnadsprognoser som gjorts är rimliga och ger en rättvisande bild. 

Det grundläggande syftet med bostadsrättslagstiftningen är att förhindra att 

                                                           
1 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=588408. 
2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011 A01_ BR_09_A01BR1101.pdf och 
2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011 A01_ BR_09_A01BR1101.pdf och 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ OV0904_2012A01_BR_ 09_A01BR1201.pdf. 
3 För mer information om vart ombildningar idag kan ske se; Direktiv avseende ombildning till 
bostadsrätt i de kommunala bostadsbolagens bestånd i ytterstaden under åren 2011-2014. 
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bostadsrättsföreningar som inte är ekonomiskt bärkraftiga bildas. Dessvärre har vi 

under senare år kunnat se att lagstiftningen innehåller brister och att många 

nybildade bostadsrättsföreningar får sin ekonomiska plan intygsgiven trots att den är 

orealistisk och kortsiktig. Den bristande intygsgivningen får till följd att 

bostadsrättsföreningarna startar sin verksamhet med för låga insatser och en mycket 

svag ekonomi. Dessa föreningar tvingas efter endast något år till drastiska 

avgiftshöjningar för att få ekonomin att gå ihop. En nybildad förening som är 

underkapitaliserad är också extra känslig mot förändringar i ränteläget, eftersom den 

finansierat stora delar av fastighetsförvärvet med lån. 

En bostadsrättsförening kommer trots sin svaga ekonomi inte försättas i 

konkurs så länge bostadsrättshavarna klarar av att förse föreningen med tillräckliga 

medel för att täcka dess kostnader. För en bostadsrättshavare kan en konkurs få 

förödande konsekvenser både socialt och ekonomiskt. Han förlorar sin bostadsrätt 

och det kapital han investerat men han riskerar också i vissa fall att stå utan bostad. 

Bostadsrättshavaren drabbas av ekonomiska förluster oavsett om föreningen 

försätts i konkurs eller inte eftersom värdet på hans bostadsrätt sjunker i takt med 

att årsavgifterna ökar. För bostadsrättshavarna är det därför viktigt att det finns 

effektiva verktyg för kompensation, särskilt om förlusterna beror av att styrelsen 

eller en aktör som assisterat bostadsrättsföreningen genom ombildningen misskött 

sitt åtagande. 

De bostadsrättsföreningar som idag har det tufft kommer få det svårare och 

svårare i takt med räntan höjs och risken är att bostadsrättshavarna i många av dessa 

föreningar inte klarar av att bära kostnaderna eftersom årsavgifterna där redan är 

höga. För att undvika att fler ohållbara föreningar bildas bör regelverket som 

omgärdar nybildade bostadsrättsföreningar stramas upp.  

 

1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att belysa de främsta orsakerna till att nybildade 

bostadsrättsföreningar får ekonomiska problem, men även att redogöra för vilka 

konsekvenser det får för bostadsrättshavarna om föreningen slutligen försätts i 

konkurs. Jag avser också att utreda bostadsrättshavarens möjligheter att få 
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kompensation för den förlust han gjort på grund av att en eller flera av aktörerna 

som varit drivande i ombildningsprocessen misskött sitt uppdrag.  

Avslutningsvis ska jag analysera om den nuvarande lagstiftningen verkligen 

förhindrar att ekonomiskt osunda ombildningsprojekt genomförs och om det finns 

behov av lagförändringar för att komma tillrätta med problemen. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Jag kommer i min uppsats endast behandla nybildade bostadsrättsföreningars 

ekonomiska problem. Jag har valt att göra denna avgränsning eftersom det främst är 

de nybildade och inte de nyproducerade bostadsrättsföreningarna som idag har 

ekonomiska svårigheter. Jag avser att behandla konsekvenserna av att en 

bostadsrättsförening går i konkurs och jag har valt att helt bortse från både 

rekonstruktion och likvidation. 

I uppsatsen utgår jag främst från bostadsrättshavarnas perspektiv, hur de 

drabbas av en förenings ekonomiska problem och vad de har för möjligheter att få 

ersättning. Jag kommer endast belysa civilrättsliga möjligheter till kompensation och 

helt bortse från straffrättsligt ansvar. 

 

1.4 TERMINOLOGI 

Jag använder mig genomgående i uppsatsen av begreppen medlem och 

bostadsrättshavare synonymt. Bostadsrättsföreningen får endast upplåta en lägenhet 

med bostadsrätt till en medlem i föreningen, det vill säga en bostadsrättshavare är 

också en medlem. Däremot kan det finnas medlemmar i en bostadsrättsförening 

som inte är bostadsrättshavare, men eftersom det är mycket ovanligt och sällan 

aktuellt vid ombildning, avser jag när jag skriver medlem en person som äger en 

bostadsrätt. 

I uppsatsen använder jag begreppet nybildad bostadsrättsförening och med 

det menar jag en bostadsrättsförening som bildats för att ombilda hyresrätter till 

bostadsrätter. Visserligen kan en bostadsrättsförening vara ”nybildad” även vid en 
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nyproduktion men eftersom uppsatsen endast berör ombildade 

bostadsrättsföreningar avses endast nya ombildade bostadsrättsföreningar. 

Slutligen vill jag belysa att jag av praktiska skäl valt att använda pronomenet 

”han” konsekvent i uppsatsen. Självklart kan ”han” även vara en ”hon”. 

 

1.5 METOD OCH MATERIAL 

Uppsatsen bygger på traditionell juridisk metod men har även vissa empiriska inslag. 

Jag har för att tolka gällande rätt analyserat lagtext, lagförarbeten, rättspraxis och 

doktrin. I avsnitt 2.4.3 har jag även tagit ledning av beslut från Boverket för att 

försöka tydliggöra vilka krav som ställs på intygsgivarnas granskning av den 

ekonomiska planen. Det bör understrykas att dessa inte har någon prejudicerande 

verkan utan kan möjligen jämföras med uttalanden i doktrin.  

Jag har fått en djupare förståelse om varför bostadsrättsföreningarna klarade 

sig så dåligt under 1990-talets kris genom att ha pratat med Sverker Thorslund. Han 

var bostadsexpert på Konsumentverket under krisen och han var även sakkunnig i 

den utredning som utredde orsakerna till 1990-talets konkurser bland 

bostadsrättsföreningar.4 Jag har för att skapa mig en uppfattning om hur omfattande 

dagens ekonomiska problem är granskat årsredovisningar från nybildade 

bostadsrättsföreningar.  

För att få bättre insikt om rollen som ombildningskonsult och svårigheterna 

med intygsgivning har jag pratat med en person, som både är intygsgivare och 

ombildningskonsult. Han är en av de mest erfarna i branschen och har arbetat med 

ombildningar av bostadsrättsföreningar sedan 1980-talet.  

I arbetet med att analysera vilka orsakerna är till att nybildade 

bostadsrättsföreningar får ekonomiska problem har jag förutom att ta ledning från 

de traditionella rättskällorna också granskat nyhetsflödet kring ombildade 

bostadsrättsföreningar i olika medier. Jag har sedan dragit slutsatser om vilka de 

främsta orsakerna är och huruvida det krävs lagstiftningsåtgärder för att undvika att 

ekonomiskt osunda föreningar bildas. 

    

                                                           
4 SOU 2000:2. 
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1.6 DISPOSITION 

För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig uppsatsen krävs att han har grundläggande 

kunskaper om bostadsrätt såsom boendeform och vilka lagar och förordningar som 

reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet, men även vad som krävs för att en 

hyresrätt ska kunna ombildas till en bostadsrätt. Jag kommer därför i andra kapitels 

första två avsnitt börja med att kort beskriva bostadsrättsföreningens syfte och vad 

som menas med bostadsrätt. Jag kommer sedan i avsnitt 2.4 redogöra för 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Här kommer jag att djupare gå in på den 

ekonomiska planens skyddsfunktion och vikten av att intygsgivningen utförs 

noggrant och omsorgsfullt. 

I kapitel tre beskriver jag vilka konsekvenser det får för den enskilde 

bostadsrättshavaren om bostadsrättsförening försätts i konkurs. I kapitel fyra 

kommer jag att redogöra för de främsta orsakerna till och verkningarna av att en 

nybildad bostadsrättsförening får ekonomiska problem. I detta kapitel utreds också 

möjligheten för en bostadsrättshavare att få kompensation för den ekonomiska 

förlust som drabbat honom till följd av föreningens dåliga ekonomi. Vidare kommer 

jag i kapitel fem att analysera hur lagstiftningen bör förändras för att hindra att 

ekonomiskt osunda föreningar bildas. Kapitlet berör också kort om reglerna bör 

ändras för att komma tillrätta med styrelsens bristande förvaltning. Uppsatsen 

avslutas med ett kort slutord.    
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2 BOSTADSRÄTTSFÖRENING OCH BOSTADSRÄTT 

 

2.1 BAKGRUND 

Bostadsrätt såsom boendeform är ingen ny företeelse på den svenska 

bostadsmarknaden. De första bostadsrättsföreningarna sägs ha bildats redan under 

bostadsbristen på 1870-talet. År 1930 kom den första bostadsrättslagen, lagen 

(1930:115) om bostadsrättsföreningar (1930 års BRL).  

Under de cirka 80 år som förflutit sedan den första bostadsrättslagen 

infördes har bostadsmarknaden genomgått stora förändringar.  Utvecklingen mot 

större och mer omfattande byggnadsprojekt medförde att 1930 års BRL så 

småningom framstod som otidsenlig och i behov av modernisering. 

Bostadsrättslagstiftningen behövde anpassas till den rådande bostadsmarknaden och 

en ny lag infördes, lag (1971:479) om bostadsrättsföreningar (1971 års BRL).5 

Tidigare hade bostadsrättsföreningar främst köpt färdiga bostadshus men nu hade 

det blivit alltmer vanligt att föreningar själva byggde sina hus, vilket gjort att det blev 

svårare och svårare för den enskilde att själv överblicka föreningens soliditet vid 

köpet av sin bostadsrätt. I 1971 års BRL förstärktes därför reglerna kring den 

ekonomiska planen, bl.a. infördes bestämmelsen om att två sakkunniga intygsgivare 

ska granska planens tillförlitlighet.6 Den nuvarande lagen, bostadsrättslag (1991:614) 

(BRL), bygger på samma grunder som sina föregångare och har som grundläggande 

syfte att förhindra att osunda och icke bärkraftiga bostadsrättsföreningar bildas.7 

 

2.2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? 

Enligt 1 kap. 4 § BRL definieras en bostadsrätt som en upplåtelse av en lägenhet till 

nyttjande mot ersättning utan tidsbegränsning. Det är endast en 

bostadsrättsförening som får upplåta lägenheter med bostadsrätt och en sådan 

upplåtelse får enbart ske till medlem i föreningen. Med bostadsrätt följer förutom 

                                                           
5 Prop. 1971:12 s. 73. 
6 A.prop. s. 99. 
7 Prop. 1990/91:92 s. 1. 
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rätten att nyttja lägenheten också demokratiska och ekonomiska rättigheter i 

föreningen.8  

 Bostadsrätten grundar sig på en upplåtelse och det är genom 

upplåtelsehandlingen föreningen ger medlemmen rätt att nyttja lägenheten. 

Bostadsrättshavaren betalar en insats till föreningen vilket innebär att bostadsrätten 

representerar ett förmögenhetsvärde. Avsikten är inte att bostadsrätten ska gå 

tillbaka till föreningen efter upplåtelsen, utan rätten ska istället omsättas genom 

försäljning, arv, bodelning eller liknande förfarande.9  

En bostadsrätt kan i princip fritt överlåtas och prissättningen är inte 

lagreglerad. Priset avgörs av den efterfrågan som föreligger på bostadsmarknaden 

vid försäljningstillfället. I storstäderna har de senaste årens bostadsbrist bidragit till 

att bostadsrättspriserna har ökat och det är snarare en regel än ett undantag att idag 

betala flera miljoner för en bostadsrätt belägen i ett attraktivt område. 

 

2.3 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till uppgift att upplåta 

lägenheter åt föreningens medlemmar utan begränsning i tiden.10 En 

bostadsrättsförening kan bildas på olika sätt. Det sker antingen genom ombildning 

från hyresrätt till bostadsrätt eller genom nyproduktion.11 Enligt 1 kap. 1 § BRL ska 

en bostadsrättsförening vara registrerad. Registreringen sker hos Bolagsverket. Det 

är först i och med registreringen som föreningen blir en juridisk person.12 För att en 

registrering ska bli möjlig krävs att föreningen har minst tre medlemmar, utsett en 

revisor och en styrelse samt har antagit stadgar.13 Däremot behöver 

bostadsrättsföreningen inte ha en fastighet för att kunna registreras utan tanken är 

att föreningen efter registreringen ska förvärva eller bygga huset.14 

                                                           
8 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 30. 
9 Melz, Victorin, Bostadsrätt s. 12. 
10 Prop. 1990/91:92 s. 51. 
11 Bostadsrättsföreningar kan också bildas genom att en omregistrering sker enligt lagen (1991:615) om 
omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar. Se Victorin, Flodin, Bostadsrätt 
med en översikt över kooperativ hyresrätt s. 58 f. 
12 9 kap. 3 § BRL. 
13 1 kap. 2 § BRL. 
14 Victorin, Flodin, Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt s. 61. 
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En bostadsrättsförening har kooperativ karaktär, det vill säga föreningens 

verksamhet drivs av medlemmarna själva. Medlemmarna har inflytande i föreningen 

enligt demokratiska regler, men beslut ska fattas av föreningens organ. 

Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och det 

verkställande organet är styrelsen. Styrelsen leder föreningens dagliga verksamhet 

och har bland annat hand om den ekonomiska förvaltningen.15 

Bostadsrättsföreningen lever efter den så kallade självkostnadsprincipen. 

Principen medför att föreningen och dess medlemmar har att betala en årsavgift 

som motsvarar bostadsrättsföreningens kostnader för exempelvis ränta på lån, 

amorteringar och driftkostnader såsom el, vatten värme, sophämtning m.m.16 

Medlemmarna har i princip att betala alla kostnader som föreningen åtar sig. 

Styrelsen har i uppgift att reglera att årsavgiften motsvarar bostadsrättsföreningens 

kostnader. Om så inte sker hamnar föreningen förr eller senare i en situation där 

den inte kan betala sina skulder. Föreningen kommer till slut försättas i konkurs.17 

Bostadsrättshavarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder eller andra 

förbindelser. Trots det innebär delägarskapet i en bostadsrättsförening ett 

ekonomiskt risktagande. Medlemmen kan göra en förlust på sitt bostadsrättsinnehav 

om föreningens fastighet eller den enskilda bostadsrätten minskar i värde, men han 

kan också göra en vinst om värdet istället ökar.18 

 

2.4 OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT 

2.4.1 ALLMÄNT OM OMBILDNING 

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt har blivit allt vanligare. Det är främst i 

storstadsregionerna som ombildningar sker och i synnerhet i Stockholmsområdet.19 

För att främja en mer allmän övergång från hyresrätt till bostadsrätt infördes redan 

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

eller kooperativ hyresrätt20 (ombildningslagen). Ombildningslagen ger hyresgästerna 

                                                           
15 Melz, Victorin, Bostadsrätt s. 15 f. 
16 Uggla, Bo i bostadsrätt s. 127. 
17 A.a. s. 127. 
18 Melz, Victorin, Bostadsrätt s. 16. 
19 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_09_A01BR1201.pdf. 
20 År 2002 utvidgades lagens tillämpningsområde till att även omfatta ombildning till kooperativ 
hyresrätt. 
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en företrädesrätt framför andra intressenter vid en eventuell försäljning av 

hyresfastigheten om en intresseanmälan har registreras hos 

inskrivningsmyndigheten.21 Idag sker de allra flesta förvärv utan att 

ombildningslagen tillämpas, eftersom föreningen och fastighetsägaren frivilligt 

kommer överens om villkoren för en försäljning.22 

I princip går en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt till så att 

hyresgästerna i ett hus bildar en bostadsrättsförening. Föreningen förvärvar därefter 

fastigheten av fastighetsägaren för att sedan upplåta lägenheter med bostadsrätt till 

de tidigare hyresgästerna som är intresserade av att köpa. För att ett sådant förvärv 

ska bli giltigt ska beslutet ha fattats med kvalificerad majoritet på en 

föreningsstämma.23 Det grundläggande skälet till att det infördes en regel om två 

tredjedelars majoritet var att bostadsrättsföreningen skulle vila på en stabil 

ekonomisk grund. Om ombildningen till bostadsrätt inte sker i stor skala blir det 

mer kostsamt för föreningen att förvärva fastigheten och risken är då större att 

ombildningen inte blir lyckad.24 Det säger sig självt att en bostadsrättsförening som 

kunnat finansiera större delen av fastighetsförvärvet genom insatser från sina 

medlemmar har bättre ekonomiska förutsättningar än en förening som tvingats 

finansiera köpet genom upptagande av stora lån. Det är medlemmarnas insatser som 

blir föreningens eget kapital och storleken på insatserna är avgörande för hur känslig 

föreningen kommer att vara för förändringar i ränteläget.  

Innan föreningsstämman kan besluta om att förvärva fastigheten måste 

hyresgästerna få tillfredsställande information om de ekonomiska förutsättningarna 

för köpet.25 Enligt 9 kap. 20 § BRL ska en ekonomisk plan upprättas och hållas 

tillgänglig för hyresgästerna. Att en ekonomisk plan upprättats innan beslutet fattas 

är en förutsättning för att bostadsrättsföreningen ska kunna göra ett giltigt förvärv.26 

 

 

                                                           
21 För mer information om när ombildningslagens regler aktualiseras se Victorin, Flodin, Bostadsrätt 
med en översikt över kooperativ hyresrätt s. 121 ff. 
22 Uggla, Bo i bostadsrätt s. 137. 
23 9 kap. 19 § 1 st. BRL. 
24 Prop. 1998/99:101 s. 11. 
25 Prop. 1981/82:169 s. 34. 
26 9 kap. 21 § BRL. 
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2.4.2 UPPRÄTTANDE AV EN EKONOMISK PLAN 

En ekonomisk plan ska upprättas enligt 3 kap. 1 § BRL. Bestämmelserna om 

ekonomisk plan har formats utefter förhållandena vid nyproduktion. Detta trots att 

den ekonomiska planen i dessa situationer har en mycket liten funktion som 

informationsinstrument för den enskilde.  Vid nyproduktion är det istället 

upplåtelseavtalet och den information som lämnas i samband med avtalets ingående 

som utgör det främsta underlaget för beslutet om köp av bostadsrätten.27 

Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är situationen en annan. I dessa 

fall spelar den ekonomiska planen en central roll, eftersom den fungerar som ett 

beslutsunderlag för hyresgästerna i samband med fastighetsförvärvet. För att 

hyresgästerna ska kunna fatta ett beslut i förvärvsfrågan behöver de ha tillgång till 

tillfredställande information om de ekonomiska förutsättningarna för en 

ombildning.28 

Enligt 3 kap. 1 § BRL ska den ekonomiska planen upprättas av föreningens 

styrelse och registreras av Bolagsverket. Det finns dock inget krav på att planen ska 

ha registrerats före förvärvsbeslutet, utan detta kan ske senare.29 Den ekonomiska 

planen ska innehålla de tekniska och ekonomiska upplysningar som behövs för att 

bedöma föreningens framtida verksamhet.30 Det är således ett omfattande 

upplysningskrav som bostadsrättsföreningen ska uppfylla och det är därför vanligt 

att styrelsen uppdrar åt någon sakkunnig utomstående att upprätta planen. I takt 

med det ökande antalet ombildningar har en ny yrkesgrupp växt fram, så kallade 

ombildningskonsulter31. En ombildningskonsult ska ha den ekonomiska och 

juridiska kunskapen som krävs för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt och han ska 

kunna hjälpa hyresgästerna genom hela ombildningsprocessen om de så önskar och 

inte bara i samband med upprättandet av den ekonomiska planen. 

I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och 

uppgifter om kostnader för nödvändigt underhåll eller andra nödvändiga 

                                                           
27 Prop. 1981/82:169 s. 34. 
28 A.prop. s. 34. 
29 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 361. 
30 Av bostadsrättsförordningen (1991:630) (BRF) framgår det vad den ekonomiska planen närmare ska 
innehålla. Se även Boverkets allmänna råd 1995:6, ändrad genom 2007:2. 
31 Ombildningskonsult är ingen yrkeskategori eller en titel som är certifierad. Det finns ingen särskild 
utbildning eller examen som krävs för att få kalla sig ombildningskonsult. 
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ändringsarbeten. Denna information är särskilt viktig vid ombildning och därför ska 

det till den ekonomiska planen vid ombildningsförfarandet bifogas ett 

besiktningsprotokoll som utvisar fastighetens skick. Det har ansetts väsentligt att 

hyresgästerna vid sitt ställningstagande till ombildningen får kännedom om sådana 

kostnader som kan förutses.  Tanken är att det inte ska komma som en överraskning 

för hyresgästerna att fastigheten t.ex. behöver stamrenoveras direkt efter förvärvet 

och att en sådan ombyggnation sannolikt kommer att medföra att avgifterna höjs.32 

Den ekonomiska planen ska kompletteras med en ekonomisk prognos och 

en känslighetsanalys.33 Tidigare var dessa dokument endast en rekommendation från 

Boverket, men till följd av utredningen om olika bostadsrättsfrågor (SOU 2000:2) 

infördes istället ett författningsreglerat krav. Utredningen hade i sina undersökningar 

av orsakerna till 1990-talets konkurser kunnat konstatera att ett stort antal 

ekonomiska bedömningar var inriktade på föreningens första verksamhetsår och 

således inte upprättade i enlighet med Boverkets rekommendation. Planerna var 

många gånger snävt tilltagna och utrymmet för förändringar var små. Det ansågs 

viktigt att den ekonomiska planen även gör det möjligt att bedöma projektets 

hållbarhet på längre sikt och att det redan vid planens upprättande kan göras en 

bedömning av hur känslig föreningen är för förändringar.34 Det är svårt att förutse 

framtiden och därför kan sådana dokument inge en falsk trygghet eftersom det finns 

en risk för att hyresgästerna uppfattar uppgifterna i den ekonomiska prognosen som 

ett faktum. Bostadsrättsföreningen bör därför påpeka för hyresgästerna att det rör 

sig om just en prognos och att uppgifterna inte är några löften om att föreningen 

även i framtiden kommer att förbli ekonomiskt hållbar. 

 

2.4.3 OM INTYGSGIVNING OCH INTYGSGIVARNAS ROLL 

Enligt 3 kap. 2 § BRL ska den ekonomiska planen vara försedd med intyg från två 

oberoende intygsgivare. Intygsgivarnas uppgift är att pröva om projektet vilar på en 

tillförlitlig ekonomisk grund. Det är endast intygsgivare som givits behörighet av 

Boverket som får utfärda intyg. En förutsättning för att en intygsgivare ska få 

                                                           
32 Prop. 1981/82:169 s. 34 f. 
33 1 § 2 st. BRF. 
34 Prop. 2002/03:12 s. 36 f. 
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behörighet är att han har bred kunskap inom byggverksamhet och förvaltning av 

bostadsrättsfastigheter eller annan särskild kunskap som Boverket anser är lämplig.35 

Behörigheten är tidsbegränsad och kan lämnas för högst tre år i taget. Det finns 

dock inget som hindrar att behörigheten återkallas tidigare om intygsgivaren 

missköter sitt uppdrag.36 

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut vilka två intygsgivare 

som ska granska den ekonomiska planen och det är föreningen som står för 

kostnaden för deras arbete. En intygsgivare ska vara oberoende och om det finns 

någon omständighet som kan rubba förtroendet för att intygsgivaren är opartisk är 

det inte tillåtet att tilldela denne uppdraget. För att säkerställa intygsgivarnas 

objektivitet föreskrivs att intygsgivaren inte får vara anställd hos företaget, 

organisationen eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt 

till med föreningens bildande eller med upprättandet av den ekonomiska planen.37 

Om styrelsen utser jäviga intygsgivare riskerar den skadeståndsskyldighet i enlighet 

med de allmänna reglerna för skadestånd i 10 kap. 1 § BRL och 13 kap. 1 § FL.  

Efter att intygsgivarna har granskat den ekonomiska planen ska den 

registreras hos Bolagsverket. För att planen ska kunna registreras krävs att 

bostadsrättsföreningen har minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt 

och att föreningens hus, om det finns fler än ett, ligger så nära varandra att 

bostadsrättshavarna kan samverka med varandra på ett ändamålsenligt sätt.38 

Bolagsverket gör endast en formell granskning av planen för att kontrollera att 

förutsättningarna för registrering är uppfyllda och det ligger alltså på intygsgivarna 

att bedöma huruvida den ekonomiska planen är realistisk eller inte.39  

Intygsgivarnas bedömning är den kanske viktigaste komponenten i det 

skyddssystem som omgärdar nya bostadsrättsprojekt. Det nuvarande regelsystemet 

mot ohållbara bostadsprojekt är beroende av att intygsgivarnas granskning håller en 

hög kvalitet.40 Det är en förutsättning för att planen ska utgöra den trygghet och det 

konsumentskydd för de blivande bostadsrättshavarna som åsyftats. Om inte 

                                                           
35 3 kap. 3 § BRL och 9-10 §§ BRF. 
36 Boverkets allmänna råd 1995:6, ändrad genom 2007:2 s. 36 f. 
37 3 kap. 3 § 2 st. BRL. 
38 3 kap. 1 § BRL och 1 kap. 5 § BRL. 
39 Lundén, Svensson, Bostadsrätt s. 57. 
40 Prop. 2002/03:12 s. 41. 
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intygsgivaren gör sitt jobb på ett noggrant och bra sätt kan det leda till att 

kostnaderna för de som köper bostadsrätterna blir högre än vad den ekonomiska 

planen utvisat och i värsta fall så höga att föreningen inte klarar av att bära dem, 

vilket kan leda till att den går i konkurs. Under de senaste åren har flera intygsgivare 

varnats och två stycken intygsgivare har till och med stängts av för att de intygat 

ekonomiska planer som varit dåligt underbyggda eller grundats på felaktigt 

underlag.41 Eftersom hela regelverket mot ekonomiskt ohållbara bostadsprojekt 

ytterst bygger på deras prövning har det ansetts viktigt både för intygsgivarna själva 

och för kvaliteten på planerna att det klargörs vad de ska intyga.42 Det är en svår 

balansgång att avgöra hur reglerad intygsgivarnas bedömning bör vara. Det är 

knappast möjligt att exakt specificera vad intygsgivarna ska kontrollera och bedöma 

eftersom en sådan reglering snabbt blir föråldrad och en detaljreglering blir även 

svårhanterlig eftersom den tenderar att bli stelbent. Vad intygsgivarna ska granska i 

en ekonomisk plan framgår idag av 3 kap. 2 § BRL. 

Av intyget ska följande framgå:  

1. Att förutsättningarna för registrering är uppfyllda enligt BRL 1 kap. 5 §. 

2. Att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga 

handlingar. 

3. Att beräkningarna är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som 

hållbar. 

4. I intyget ska också anges de huvudsakliga omständigheterna som ligger till grund för 

deras bedömning och vilka handlingar som varit tillgängliga för dem. 

 

År 2003 fick 3 kap. 2 § BRL sin nuvarande lydelse och syftet med förändringen var 

att klargöra vad intygsgivarna skulle kontrollera och bedöma vid sin granskning av 

den ekonomiska planen. Frågan är om de ovan nämnda punkterna verkligen 

tydliggör för intygsgivarna vad som ska granskas. Som framgår av punkt två ska 

intygsgivaren kontrollera att de lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens 

med tillgängliga handlingar. Enligt förarbetena avses med uppgifter ett faktum, det 

vill säga säkra konstaterbara sakförhållanden. Däremot innebär detta inte att de ska 

                                                           
41 Kammarrätten i Jönköping dom 2013-02-02 i mål nr. 833-12. För exempel på beslut där Boverket har 
meddelat varningar p.g.a. att intygsgivarna underlåtit att genomföra en fullgod granskning se Boverkets 
beslut den 21 december 2011, diarienummer 1319-3268/2008.  
42 Prop. 2002/03:12 s. 46. 
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intyga att exempelvis prognoserna är riktiga.43 Om intyget avser ett redan befintlig 

hus bör dessutom minst en av intygsgivarna göra en okulärbesiktning av huset för 

att kunna kontrollera och bedöma om uppgifterna stämmer.44 

Punkt tre innebär bland annat att intygsgivaren ska bedöma om de 

beräknade insatserna och avgifterna är utformade på ett sådant sätt att det kan antas 

att lägenheterna, med hänsyn till bostadsmarknaden på orten, går att upplåta med 

bostadsrätt när ombildningen är klar eller när huset färdigställts. Intygsgivarna ska 

vidare intyga att bostadsrättsföreningen är bärkraftig på sikt och att den inte är allt 

för ekonomiskt känslig. Den ekonomiska prognosen och känslighetsanalysen kan 

utgöra ett stöd för intygsgivarens bedömning i denna del.45 Syftet med att införa ett 

krav om att intygsgivarna ska ange vilka handlingar som varit tillgängliga för dem i 

samband med intygsgivningen var att förbättra dokumentationen och därmed även 

möjligheterna att i efterhand bedöma deras insatser.46 

Boverket fick år 2012 in tolv anmälningar mot intygsgivare, vilket innebar en 

ökning mot tidigare år då det inkommit mellan tre och åtta anmälningar. 

Möjligheten att varna en intygsgivare infördes år 2003. Boverket har hittills varit 

återhållsam med att utdela varningar och vanligtvis leder anmälningarna endast till 

viss kritik. En intygsgivare som har varnats eller fått sin behörighet återkallad kan 

överklaga Boverkets beslut till allmän förvaltningsdomstol. Det finns hittills få 

förvaltningsrättsliga avgöranden på området. Det behövs rättspraxis för att 

tydliggöra vad som ska granskas och på så sätt få så hög kvalitet på intyget som 

möjligt. Ett exempel på ett beslut som har överprövats är: 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2012-03-26. Brf. Solhyddan har förvärvat en 

fastighet till ett pris långt över det marknadsmässiga värdet. En sådan affär riskerar att 

få stora kapitalkostnader och risken för ekonomiska problem är avsevärd i en sådan 

förening. Det är intygsgivarnas uppgift att granska om den ekonomiska planen 

framstår som ekonomiskt hållbar på sikt och att den inte är alltför ekonomiskt känslig. 

I den ekonomiska planen redovisas att föreningens lån ska amorteras med vissa 

procentsatser, men inte hur amorteringarna ska finansieras. En likviditetsanalys visar 

underskott för år 3 och 4. Amorteringarna är inte fullt ut finansierade och 

                                                           
43 Prop. 2002/03:12 s. 113. 
44 Boverkets allmänna råd 1995:6, ändrad genom 2007:2 s. 36. 
45 Prop. 2002/03:12 s. 46.  
46 A.prop. s. 46. 
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intygsgivarna har godkänt en plan som i princip inte var hållbar vid tidpunkten för 

intygsgivningen. Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund att intygsgivarna inte 

varit tillräckligt omsorgsfulla vid utfärdandet av sina intyg enligt 3 kap. 2 § BRL. 

Förvaltningsrätten delar Boverkets bedömning att de ska varnas för att de inte 

uppmärksammat att den ekonomiska planen saknar närmare uppgifter om hur 

amorteringarna ska finansieras. 

De två intygsgivarna som intygat Brf. Solhyddans ekonomiska plan erhöll förutom 

varsin varning också allvarlig kritik. Boverket ansåg att de inte förstått sin roll som 

intygsgivare då de vid sin bedömning av projektet utgått från att det var långsiktigt 

hållbart eftersom banken var villig att låna ut ett visst belopp och att marknaden vid 

en viss tidpunkt var beredd att betala ett visst pris för bostadsrätterna. Om det var 

upp till marknadens aktörer att bedöma hållbarheten skulle ju intygsgivarnas 

prövning vara överflödig och det krävs således en mer ingående bedömning. 

Både Förvaltningsrätten och Boverket47  framhåller att det är av största vikt 

att intygsgivarna har ett fullgott underlag vid sin granskning av den ekonomiska 

planen och att det kan krävas att intygsgivarna aktivt inhämtar handlingar om det 

behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Varken förarbeten eller Boverkets 

allmänna råd ger någon närmare beskrivning av vilka handlingar som ska inhämtas 

utan det ankommer på intygsgivarna att själva avgöra vilka handlingar som behövs.  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

                                                           
47 Beslut den 17 november 2010, diarienummer 1319-4830/2008. 
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3 HUR DRABBAS BOSTADSRÄTTSHAVAREN AV EN 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGS KONKURS?  

 

3.1 INVESTERAT KAPITAL 

En konkurs är ofta förödande för bostadsrättshavarens ekonomi, eftersom det 

kapital som satsats på boendet går förlorat. Investerat kapital kan bestå av den insats 

som medlemmen betalat till föreningen i samband med att bostadsrätten uppläts till 

honom, och om föreningen vid upplåtelsetillfället redan bedrev verksamhet har han 

sannolikt även betalat en upplåtelseavgift. Har bostadsrätten överlåtits till en ny 

medlem består istället det investerade kapitalet av den köpeskilling som han har 

erlagt. 

När konkursförvaltaren överlåter föreningens fastighet upphör bostadsrätten 

och medlemmens investerade kapital går förlorat. Visserligen stadgas det i 7 kap. 33 

§ BRL att föreningen i sådana fall är skyldig att ersätta bostadsrättshavaren med ett 

skäligt belopp, men eftersom en sådan fordran mot föreningen är oprioriterad i en 

konkurs ger den normalt ingen utdelning. I realiteten lär bostadsrättshavaren endast 

erhålla ersättning för sin förlorade bostadsrätt om konkursen slutar med överskott, 

vilket sker mycket sällan. 

 

3.2 OM BOSTADSRÄTTEN ÄR SÄKERHET FÖR ETT LÅN 

På många orter i Sverige är bostadsrätter idag så dyra att de flesta personer knappast 

har möjlighet att betala priset kontant, oavsett om det är fråga om en insats vid 

upplåtelse eller en köpeskilling vid överlåtelse.48 För att kunna köpa bostadsrätten 

krävs ett lån och som säkerhet för lånet pantförskrivs bostadsrätten. När 

konkursförvaltaren säljer fastigheten upphör bostadsrätten vilket medför att 

säkerheten inte längre existerar. Dessvärre kvarstår bostadsrättshavarens lån och 

kreditgivaren kan, om låneavtalet tillåter, kräva en ny säkerhet. Vanligen förskrivs 

också i de standardiserade låneavtalen att låntagaren förbinder sig att inte frånträda 

                                                           
48 Under 2011 såldes det drygt 92 000 bostadsrättslägenheter i Sverige till ett genomsnittspris av 
1 350 000 kr. Det genomsnittliga priset steg med nästan 3 % under 2011 jämfört med 2010. Dock är 
skillnaden över landet stor. I Stockholms län var snittpriset 2 200 000 kr medan det i Västernorrlands län 
var ca 300 000 kr. Se pressmeddelandet från SCB 2012-06-26 nr. 2012:783. 
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eller avsäga sig bostadsrätten utan kreditgivarens medgivande samt att kreditgivaren 

har rätt att låta hela lånet förfalla till omedelbar betalning om säkerheten går 

förlorad. Dock har kreditinstituten mycket små möjligheter att vinna framgång med 

en sådan ekonomisk påtryckning eftersom den enskilde bostadsrättshavaren då 

sannolikt kommer att försättas i personlig konkurs. I praktiken träffar istället 

kreditgivaren ett nytt låneavtal med låntagaren och så länge han sköter sina 

betalningar enligt avtalet förfaller inte lånet till betalning. Det nya låneavtalet får 

sannolikt både en högre ränta och en högre amorteringsgrad. 

 

3.3 HYRESAVTAL NÄR BOSTADSRÄTTEN UPPHÖR 

Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten innan fastigheten överlåts anses ett 

skriftligt hyresavtal ingånget och bostadsrätten övergår till att bli en hyresrätt.49 

Bostadsrättshavaren har inte per automatik rätt att bo kvar i lägenheten endast 

därför att hans bostadsrätt blivit hyresrätt, utan det som avgör detta är huruvida 

hans nyttjanderätt gäller mot den nya fastighetsägaren.50 Huvudregeln51 är att en 

upplåtelse av nyttjanderätt endast kan göras gällande mot den nya ägaren om det vid 

den exekutiva försäljningen gjorts förbehåll till förmån för rättigheten i enlighet med 

reglerna i 12 kap. utsökningsbalken (1981:774) (UB).52 Dock uppställs en 

undantagsregel när det gäller bostadslägenheter i en fastighet som är taxerad som ett 

hyreshus. En sådan hyresrätt gäller alltid mot en ny ägare om det har upprättats ett 

skriftligt avtal som löper på obestämd tid och hyresgästen har tillträtt lägenheten 

innan dess den säljs exekutivt.53 

Är bostadsrättsföreningens hus ett flerfamiljshus, det vill säga är huset 

inrättat till bostad åt minst tre familjer, uppfyller det fastighetstaxeringslagens 

definition av ett hyreshus och ska taxeras som ett sådant.54  Detta innebär att en 

bostadsrättshavares nyttjanderätt är skyddat mot den nya ägaren om han tillträtt 

lägenheten innan fastigheten säljs. Om lägenheten istället är belägen i en 

                                                           
49 7 kap. 33 § 2 st. BRL. 
50 Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 356 f. 
51 Även vid frivilliga överlåtelser av fastigheter är den grundläggande principen att upplåtna rättigheter i 
fastigheten inte gäller mot den nya ägaren, se prop. 1970:20 s. A 249 f. och 401. 
52 7 kap. 16 § 1 st. 1 men. JB. 
53 7 kap. 16 § 1 st. 2 men. JB. 
54 2 kap. 2 § Fastighetstaxeringslag (1979:1152). 



 
 

26 
 

småhusfastighet är hyresrätten mindre trygg. För att nyttjanderätten ska bestå 

förutsätts att den förbehållits vid försäljningen. Har så inte skett kan förvärvaren 

säga upp nyttjanderätten. En sådan uppsägning ska enligt 12 kap. 46 § 2 st. UB ske 

inom en månad, annars gäller hyresrättsavtalet också mot den nya fastighetsägaren. 

Trots att bostadsrättshavaren sägs upp kan han göra gällande det besittningsskydd 

han har enligt 12 kap. 46 § JB.  

Besittningsskyddet är också viktigt för den bostadsrättshavare som innehar 

ett hyresrättsavtal som gäller mot den nya fastighetsägaren. Hyresrättsavtal i sig är 

ingen garanti för att bostadsrättshavaren alltjämt kommer får bo kvar i sin gamla 

lägenhet, utan tryggheten ligger i rätten att få avtalet förlängt om den som köpt 

fastigheten säger upp honom för avflyttning. De tidigare bostadsrättshavarna får 

samma besittningsskydd som hyresgäster i allmänhet och enligt 12 kap. 46 § JB bör 

hyresavtalet inte upplösas om inte hyresvärden kan visa att någon av de 

besittningsbrytande grunderna som finns angivna i paragrafen ligger för handen.55  

Om bostadsrättshavaren har rätt att bo kvar i sin lägenhet ska han komma 

överens med hyresvärden om vilka hyresvillkor som ska gälla för upplåtelsen. Kan 

parterna inte komma överens ska villkoren fastställas av hyresnämnden. 

Utgångspunkten för nämndens prövning bör vara att hyran ska bestämmas utifrån 

lägenhetens bruksvärde. I avvaktan på att nämnden fastställer hyresnivån ska 

bostadsrättshavaren intermistiskt betala en hyra som motsvarar den tidigare 

årsavgiften.56  

En konkurs kan vara förödande för bostadsrättshavaren eftersom konkursen 

påverkar honom hårt både ekonomiskt och socialt. Han förlorar inte bara sin 

bostadsrätt och det kapital han har investerat i sitt boende utan han löper också en 

risk att stå utan bostad. I dag råder bostadsbrist i många städer vilket gör att det är 

så gott som omöjligt att få tag på en ny hyresrätt. De flesta bostadsrättshavare har 

dessutom pantförskrivit bostadsrätten som säkerhet för de lån som finansierat köpet 

av bostaden. Eftersom detta lån finns kvar även efter att bostadsrätten upphört är 

chansen liten att han ska beviljas ytterligare ett lån för att finansiera ett nytt 

boendeköp.      

                                                           
55 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 262.  
56 7 kap. 33 § BRL hänvisar till 4 kap. 9 § BRL. 
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4 DE FRÄMSTA ORSAKERNA TILL OCH VERKNINGARNA 

AV ATT EN NYBILDAD BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÅR 

EKONOMISKA PROBLEM 

   

4.1 KRAFTIGA HÖJNINGAR AV ÅRSAVGIFTEN OCH 

BOSTADSRÄTTSHAVARES EKONOMISKA PROBLEM 

En bostadsrättsförening lever efter den så kallade självkostnadsprincipen vilket 

medför att föreningens ekonomi är beroende av att bostadsrättshavarna klarar av att 

förse föreningen med tillräckliga medel för att täcka dess kostnader. Det är 

styrelsens57 uppgift att besluta om hur höga avgifterna i en förening ska vara. 

Teoretiskt sett är det ett okomplicerat beslut eftersom årsavgifterna måste fastställas 

till en sådan nivå att föreningen förmår att betala sina löpande kostnader, annars 

kommer föreningen att få ekonomiska problem och i värsta fall försättas i konkurs. 

Dessvärre är det inte lika enkelt i praktiken. Om styrelsen beslutar att ta ut en 

årsavgift på en högre nivå än vad bostadsrättshavarna klarar av att betala finns en 

uppenbar risk för att bostadsrättsföreningens ekonomi successivt kommer att 

försämras. Det räcker med att det är några få bostadsrättshavare som inte kan betala 

för att en nedåtgående spiral ska sätta fart. De uteblivna intäkterna måste 

kompenseras och det ankommer då på de övriga föreningsmedlemmarna att tillföra 

ytterligare medel, vilket i sin tur får till följd att fler och fler inte mäktar med att 

betala. 

Av 2 kap. 11 § första stycket BRL följer att en medlem inte kan utträda, 

vilket innebär att han inte kan bli fri från ansvaret att betala årsavgiften, så länge han 

innehar en bostadsrätt. Bostadsrättshavaren blir först vid överlåtelsen kvitt sina 

förpliktelser mot föreningen. I en situation då läget på bostadsmarknaden är sådant 

att bostadsrätten inte kan säljas, skulle en bostadsrättshavare kunna bli så 

ekonomiskt bunden till föreningen att det kan liknas med ett personligt ansvar för 

                                                           
57 Enligt 9 kap. 13 § BRL är det en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte 
något annat har bestämts i stadgarna. 
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föreningens förpliktelser.58 För att förhindra att bostadsrättshavaren försätts i en 

sådan position har bestämmelsen i 4 kap. 11 § BRL införts. Enligt denna 

bestämmelse har han rätt att avsäga sig bostadsrätten, men med hänsyn till 

föreningen och till de övriga bostadsrättshavarna får rätten till avsägelse utnyttjas 

först efter att två år passerat från det att bostadsrätten uppläts. Bostadsrätten 

övergår till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader 

från avsägelsen eller vid ett senare tillfälle om så anges. Det är först när 

bostadsrätten övergår till föreningen som bostadsrättshavaren blir befriad från 

framtida förpliktelser. Samtidigt innebär avsägelsen att han avstår från ersättning för 

sin bostadsrätt och han har ingen rätt att få tillbaka varken insats eller 

upplåtelseavgift.59 

Det är främst bostadsrättshavare i glesbygd som utnyttjat möjligheten till 

avsägelse. Bostadsrättshavaren väljer att avsäga sig bostadsrätten när avgiften blir så 

hög att den överstiger vad de på orten skulle behöva betala i bruksvärdeshyra för en 

motsvarande hyresrätt. De som avsäger sig bostadsrätten frivilligt har ofta betalat en 

låg insats vid bildandet och det blir ingen större förlust att flytta ifrån sin bostad när 

avgifterna blir för höga. Genom att istället bosätta sig i en hyresrätt kommer de att 

minska sina kostnader vilket gör att valet inte blir särskilt svårt.60 I storstäderna och 

på universitetsorter har, på grund av det minskande bostadsbyggandet och en ökad 

efterfrågan på bostäder, bostadsrättshavarna varit mindre känsliga för 

avgiftshöjningar och avsägelserna har varit färre eftersom det nästan alltid finns 

någon som är beredd att betala den höga avgiften för att ha någonstans att bo. 

Utvecklingen under 2000-talet har gått mot högre insatser vid både ombildningar 

och nyproduktion vilket sannolikt kommer medföra att bostadsrättshavare är 

mindre angelägna att frivilligt avsäga sig en sådan bostadsrätt trots höga avgifter. 

Vart bostadsrättshavarnas ekonomiska smärtgräns går varierar från förening till 

förening och i praktiken blir det styrelsens uppgift att hitta en balanspunkt för vad 

bostadsrättshavarna klarar av att betala och på så sätt undvika att de ekonomiska 

problemen eskalerar. 

                                                           
58 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 107. 
59 A.a. s. 108. 
60 SOU 2000:2 s. 69. 
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Att en bostadsrättshavare kan komma att drabbas av stora avgiftshöjningar 

är något som har förutsetts redan i bostadslagstiftningen och därför har ett skydd 

mot dessa införts i 7 kap. 17 § BRL. Regeln ger bostadsrättshavaren en möjlighet att 

frånträda sin bostadsrätt om det fattas beslut om väsentlig avgiftshöjning. En 

förutsättning för att få frånträda bostadsrätten är att det inte är oskäligt mot 

föreningen eller dess medlemmar. Bostadsrättshavaren måste dessutom senast tre 

månader från det att han fått kännedom om höjningen säga upp bostadsrätten, 

annars går rätten till frånträde förlorad. 

Vad som avses med rekvisiten väsentlig höjning och oskäligt har inte närmare 

angivits, vilket har medför att det är svårt att avgöra när bostadsrättshavaren kan 

utnyttja sin möjlighet till frånträde. Enligt förarbetena till BRL bör bland annat 

ökade avgifter till följd av normal upprustning av föreningens hus inte medföra rätt 

till uppsägning.61 Det kan t.ex. vara fråga om en upprustning som innebär att ett 

äldre hus anpassas till modern standard på ett som med hänsyn till husets skick och 

övriga omständigheter verkar välmotiverat.62 I förarbetena framhålls vidare att höjda 

avgifter många gånger beror på förhållanden som står utanför 

bostadsrättsföreningens kontroll, det vill säga förhållanden som i allmänhet drabbar 

alla på bostadsmarknaden. Hit räknas förändringar i ränteläget eller gällande 

författningar men även höjningar på grund av att va- och renhållningsavgifter höjs. 

Sådana avgiftshöjningar som beror på förändringar utanför bostadsrättsföreningens 

kontroll ger inte bostadsrättsahavaren rätt att lämna föreningen eftersom det skulle 

framstå som oskäligt mot föreningen och dess övriga medlemmar. Också i andra fall 

än det ovan exemplifierade kan bostadsrättshavaren få finna sig i att stanna kvar i 

föreningen trots att avgifterna höjts väsentligt. Ytterligare ett exempel är om han har 

biträtt eller kan anses ha godkänt den åtgärd av föreningen som har orsakat 

avgiftshöjningen, han bör då i regel inte kunna undandra sig de ekonomiska 

konsekvenserna av beslutet.63 

En bostadrättshavare som har frånträtt bostadsrätten har inte rätt till 

skadestånd, utan föreningen ska istället enligt 7 kap. 29 § BRL betala skälig 

ersättning för bostadsrätten. BRL innehåller dock inga bestämmelser som garanterar 
                                                           
61 Prop. 1971:12 s. 84. 
62 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 229. 
63 Prop. 1971:12 s. 84. 



 
 

30 
 

att en bostadsrättshavare som frånträtt sin bostadsrätt och har rätt till ersättning för 

den verkligen får ut ett skäligt belopp. Det kan dessvärre vara så illa att han på grund 

av bostadsrättsföreningens bristande betalningsförmåga helt eller delvis kan gå miste 

om ersättning.64 

Avgiftshöjningarna och dess konsekvenser är följden av redan befintliga 

ekonomiska problem. Genom att studera vad som utlöste den första 

avgiftshöjningen finner man den reella orsaken till varför en förening försatts i en 

ekonomisk svår situation. Jag ska nedan redogöra för de främsta orsakerna till att 

nybildade bostadsrättsföreningar idag får ekonomiska problem, men även vilka 

möjligheter bostadsrättshavaren har att få kompensation för de förluster som 

drabbar honom på grund av föreningens ekonomiska svårigheter. 

 

4.2 KOSTSAMMA RENOVERINGAR 

4.2.1 UNDERVÄRDERADE RENOVERINGSKOSTNADER  

 I DEN EKONOMISKA PLANEN 

Under de senaste åren har hundratals av de bostadsrättsföreningar som ombildats 

under 2000-talet tvingats att höja årsavgifterna för de boende.65 En av de främsta 

anledningarna är att det inför beslut om ombildning görs glädjekalkyler på kostnader 

för renovering av fastigheterna.66  En bostadsrättsförening måste få med sig två 

tredjedelar av de boende för att en ombildning ska kunna ske, och det enklaste sättet 

att göra erbjudandet lockande är låga avgifter.  

Idag tar de allra flesta bostadsrättsföreningar hjälp av en konsult genom hela 

ombildningsprocessen eftersom arbetet med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter 

är både tidskrävande och komplicerat. Det är sedan konsulten som ombesörjer och 

bekostar fastighetsbesiktningen. Besiktningsmannen ska göra en teknisk besiktning 

av fastighetens skick och beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att 

komma tillrätta med bristerna samt när de behöver genomföras. Det finns här risk 

                                                           
64 Prop. 1971:12 s. 84 f. 
65 Affärsinformationsföretaget Värderingsdata har på uppdrag av Ekot granskat årsredovisningar hos 
2 800 bostadsrättsföreningar som ombildats under 2000-talet. Av de 600 förningar som har haft högst 
höjningar hade avgifterna höjts med i snitt 25 %. Resultatet redovisas i artikeln: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5317925#srcomments. 
66 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5317925#srcomments. 
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för att en intressekonflikt uppstår, då besiktningsmannen arbetar för 

ombildningskonsulten och inte för styrelsen. För att få med sig tillräckligt många 

boende vill konsulten undvika stora och dyra reparationer av fastighet, eftersom 

dessa framtida kostnader kan försvåra ombildningens genomförande. Konsulten är 

angelägen om att ombildningen fullbordas eftersom hans arvode endast utbetalas 

om en ombildning sker.  Styrelsen däremot behöver få kännedom om fastighetens 

skick och alla kostnader som kan förutses för att kunna presentera ett fullgott 

beslutsunderlag för hyresgästerna. Ett missvisande protokoll kan leda till att 

bostadsrättsföreningen efter ombildningen försätts i en ekonomiskt svår sits, 

eftersom föreningen inte har avsatt tillräckligt med medel för att bekosta de 

oförutsedda renoveringarna. Styrelsen tvingas istället att fatta beslut om 

avgiftshöjningar för att kunna finansiera upprustningsarbetet av fastigheten. 

Besiktningsprotokollet kan även ha användas som underlag vid förhandlingen med 

fastighetsägaren om priset på fastigheten, vilket innebär att föreningen sannolikt 

också betalat ett för högt pris vid överlåtelsen. 

Det har blivit allt vanligare att besiktningsmän friskriver sig från ekonomiskt 

ansvar i besiktningshandlingen och detta upptäcks sällan av styrelsen eller 

hyresgästerna. Eftersom priset på fastigheten förhandlas utifrån dess kondition är 

det även vanligt att den tidigare fastighetsägaren säljer fastigheten i befintligt skick. 

Bostadsrättsföreningen har då inte möjlighet att åberopa fel som upptäcks efter 

överlåtelsen och om också besiktningsmannen friskrivit sig från ansvar kan detta 

innebära att en uppsjö av framtida bekymmer i fastigheten kan uppkomma utan att 

någon annan än föreningen är ansvarig. 

 

4.2.2 BOSTADSRÄTTSHAVARENS MÖJLIGHET TILL ERSÄTTNING 

För att kunna besvara frågan om en bostadsrättshavare har möjlighet att vinna 

framgång med ett skadeståndanspråk mot en besiktningsman måste jag först utreda 

vilket ansvar besiktningsmannen har för den informationen (eller bristen på 

information) som redovisas i protokollet. 

En besiktningsman kan vara vårdslös när han utför själva uppdraget, men 

han kan även göra misstag när det gäller att beskriva resultatet av sin besiktning på 
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ett korrekt sätt.67 I NJA 1994 s. 532 ansågs en teknisk konsult skadeståndsskyldig, 

inte för att uppdraget utförts på ett felaktigt sätt utan just för att resultatet redovisats 

ofullständigt. I fallet fastslogs att kommersiella uppdragstagare har ett slags 

informationsansvar. För att skadeståndsansvar ska utdömas ska 

informationsförmedlaren på ett oaktsamt sätt ha vilselett uppdragsgivaren och detta 

ska ha föranlett en disposition som uppdragsgivaren inte skulle ha vidtagit om han 

inte blivit vilseledd. Ett vilseledande kan bestå av positiva uppgifter eller 

underlåtenhet att förse ett i och för sig korrekt material med reservationer eller som 

det uttrycks i fallet att uppdraget redovisas på ett sådant sätt att uppdragsgivaren inte 

kan dra rimliga och korrekta slutsatser av dess resultat. HD fann att det var styrkt att 

den ofullständiga redovisningen av analysresultaten föranlett att uppdragsgivaren 

köpt in det olämpliga tyget. Men för att skadeståndsansvar ska inträda räcker det 

inte med att konstatera att den skadelidande faktiskt blivit vilseledd, utan det krävs 

dessutom att det aktuella inköpsbeslutet varit befogat med stöd av innehållet i den 

förmedlade informationen.68 HD:s majoritet ansåg att en icke sakkunnig person, utifrån 

det presenterade resultatet, haft fog att anta att tygerna var likvärdiga och att den 

förmedlade informationen var tillräcklig för ett inköpsbeslut. 

För att kunna fastställa om en professionsutövare varit vårdslös när han har 

förmedlat ofullständigt information om testresultatets innehåll måste man också 

beakta vad denne själv haft fog att bedöma om informationsmottagarens möjlighet 

att korrekt uttolka de förmedlade resultaten.69 

En besiktningsman är en rådgivare vars information ska fungera som ett 

beslutsunderlag och om protokollet som redovisar resultatet är missvisande kan 

detta orsaka skada för den som förlitat sig på den felaktigt förmedlade 

informationen. Vid ombildning har det till och med införts ett lagstadgat krav på att 

det till den ekonomiska planen ska bifogas ett besiktningsprotokoll. Protokollet ska 

förse hyresgästerna med tillräcklig information om fastighetens skick och om vad 

som bör åtgärdas. Syftet är att hyresgästerna så långt som möjligt ska få kännedom 

om renoveringarnas omfattning och vad det beräknas kosta föreningen att vidta 

dessa. För att protokollet ska kunna fungera som ett beslutsunderlag är det en 
                                                           
67 Kleineman, JT 1994-95 s. 702. 
68 A.a. s. 710. 
69 A.a. s. 711. 



 
 

33 
 

förutsättning att besiktningsmannen presenterar resultatet på ett sådant sätt att 

hyresgästerna kan dra rimliga och korrekta slutsatser av dess innehåll. En 

besiktningsman är en kommersiell uppdragstagare och som HD:s majoritet 

konstaterade i NJA 1994 s. 532 måste det anses åligga en uppdragstagare som mot 

betalning åtar sig att utföra en viss uppgift att också presenterar resultatet på ett för 

uppdragsgivaren begripligt sätt, det vill säga han har en pedagogisk plikt. Brister 

besiktningsmannen i sin informationsförmedling bör det enligt rättspraxis kunna 

leda till att han blir skadeståndsskyldig mot uppdragsgivaren om informationen 

orsakat denne skada. 

Problemet är att det sällan varken är bostadsrättsföreningen eller 

bostadsrättshavarna som är kontraktspart med besiktningsmannen utan det är 

ombildningskonsulten som uppdragit åt honom att utföra besiktningen. Det vill säga 

besiktningsmannen kan inte på kontraktsrättslig grund bli skadeståndskyldig mot 

bostadsrättshavaren för sin vilseledande information. Huvudregeln i svensk rätt är 

enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) att ren förmögenhetsskada i 

utomobligatoriska förhållanden ersätts om den har vållats genom brott. Av 

förarbetena till skadeståndslagen framgår att bestämmelsen inte syftar till att hindra 

att ansvaret för ren förmögenhetsskada vidgas genom rättspraxis.70 Kopplingen till 

kravet på brottslig gärning har genom åren övergivits i vissa situationer.71  

I NJA 1987 s. 692 (Kone-fallet) ålades en värderingsman skadeståndsansvar 

för oaktsam vilseledande information mot tredje man. HD uttalade att det måste 

stått klart för värderingsmannen att intyget kan komma att användas för skilda 

ändamål och av flera personer. En ordning där intygsgivaren endast ansvarar mot 

sin uppdragsgivare skulle medföra åtskilliga dubbelvärderingar utan någon egentlig 

fördel för varken fastighets- eller kreditmarknaden. HD kom därför fram till 

följande slutsats: 

 

”Övervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg 

inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att intygsgivaren förfarit 

vårdslöst. Skadeståndsansvaret för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar 

bör alltså i regel inte begränsas till skada som uppdragsgivaren lidit utan omfatta också 

                                                           
70 NJA II 1972 nr. 3 s. 609. 
71 Kleineman, JT 2001-02 s. 633. 
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skada som åsamkats tredje man, såvida inte förbehåll om frihet från sådant ansvar 

gjorts i intyget.” 

 

HD:s motivering ger intryck av att domstolen godtagit ett utomobligatoriskt ansvar, 

en allmän princip för professionsutövares skadeståndsansvar mot tredje man. Dock 

inträder ansvar endast om tredje man tillhör en krets som haft fog att sätta sin tillit 

till informationen i utlåtandet.72 Vad som gör att en tredje man haft fog att sätta sin 

tillit till informationen får bedömas efter omständigheterna. I NJA 2001 s. 878 

tillämpade HD i princip samma tillitsbaserade resonemang i en liknande tvist men 

domstolen kom till motsatt resultat, eftersom värderingsmannen hade begränsat sitt 

ansvar genom att ange ändamålet som föranlett att utlåtandet utfärdades.73 I 2001 

års fall konstaterades också att Kone-fallet inte ger stöd för att tredje man ”utan 

vidare” kan använda sig av ett värderingsutlåtande och sedan ha rätt till skadestånd 

om utlåtandet innehåller felaktigheter som kan tillräknas värderingsmannen som 

oaktsamhet. Det avgörande är om tilliten till värderingsutlåtandet varit befogad. För 

att pröva denna fråga har det bland annat betydelse om intygets utställare ”gett 

uttryck för något förbehåll avseende ansvaret för intyget eller om detta har lämnats 

helt förbehållslöst”.74 En värderingsman kan därmed begränsa sitt ansvar genom att 

i utlåtandet uttryckligen hänvisa till det ändamål som föranlett att utlåtandet 

utfärdades. 

Om vi nu går tillbaka till besiktningsmannens skadeståndsansvar för sitt missvisande 

protokoll. Det är fullständigt klart att besiktningsmannen vid utfärdandet av 

besiktningsprotokollet inser att hyresgästerna kommer att förlita sig på handlingen 

vid sitt beslut om att förvärva fastigheten. Syftet med utfärdandet är ju just att ett 

sådant förlitande ska äga rum och ansvarsgrunden befogad faktisk tillit bör därför ligga 

för förhanden.75 

Det finns ett relevant orsakssamband mellan besiktningsmannens 

vilseledande protokoll och prissättningen på såväl fastigheten som på de upplåtna 

bostadsrätterna. Hade bostadsrättsföreningen fått korrekt information om 

                                                           
72 Kleineman, SvJT 1998 s. 202. 
73 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt s. 76. 
74 Se domskälen till NJA 2001 s. 878 och Andersson, Ändamålsgräns avseende ansvaret för 
värderingsintyg, http://www5-infotorg-se.ezproxy.its.uu.se/rb/premium/.  
75 Se Kleineman, JT 2001-02 s. 632. 
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fastighetens skick och dess renoveringsbehov hade den sannolikt betalt ett lägre pris 

för fastigheten vid överlåtelsen. Om besiktningsprotokollet gett en rättvisande bild 

av fastighetens skick hade de blivande bostadsrättshavarna redan vid 

förvärvsomröstningen kunnat ta ställning till den insats- och avgiftsnivå som är 

nödvändig för att föreningen ska kunna bekosta framtida renoveringsbehov.  

Årsavgiftens storlek har stor betydelse för prissättningen av bostadsrätterna 

och den påverkar hur bostadsrätterna kommer att värderas på marknaden. 

Årsavgiften beror nästan uteslutande på föreningens intäkter och kostnader och om 

kostnaderna i den ekonomiska planen grundar sig på felaktiga antaganden så måste 

årsavgiften så småningom justeras så att föreningens ekonomi går ihop. Om 

årsavgiften från början satts för lågt innebär det sannolikt att bostadsrätten 

felvärderades vid upplåtelsen.76 Den insats som hyresgästerna betalar vid upplåtelsen 

är visserligen oftast betydligt lägre än bostadsrättens marknadsvärde men det hindrar 

inte att bostadsrättshavaren lidit skada. Bostadsrättshavarna kan således ha rätt till 

ersättning för den skada som besiktningsmannen åsamkat dem med stöd av den i 

rättspraxis fastställda ansvarsgrunden befogad faktisk tillit. 

Men vad kan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna göra om 

besiktningsmannen friskrivit sig från skadeståndsansvar? Många gånger kan såväl 

etiska överväganden som konsumentskyddsaspekter vara svårförenade med 

friskrivningen som ansvarsbegränsning. I ett flertal konsumentskyddslagar har det 

införts förbud mot friskrivningar som kan vara till nackdel för en konsument.77 

Visserligen är det inte i relationen besiktningsman/bostadsrättsförening fråga om 

något konsumentförhållande. Däremot kan relationen besiktningsman/hyresgäst ha 

karaktär av ett sådant förhållande och den lagstadgade skyldigheten att förse 

hyresgästerna med tillräcklig kunskap inför beslutet om ombildning kan ses som ett 

slags konsumentskydd. 

För att ytterligare skydda hyresgästerna från att drabbas av överraskande 

renoveringskostnader som varit förutsebara redan vid överlåtelsebeslutet borde en 

regel införas som innebär att en friskrivningsklausul, i ett besiktningsprotokoll som 

bifogats den ekonomiska planen, är utan verkan om den är till nackdel för någon 
                                                           
76 SOU 2000:2 s. 78. 
77 Se exempelvis 3 § konsumenttjänstlagen (1985:716), 4 § konsumentkreditlagen (1992:830), 5 § 
produktansvarslagen (1992:18) och 3 § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
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som tillfogats skada genom att protokollet är felaktigt eller bristfälligt. Någon sådan 

bestämmelse finns inte idag utan istället får bostadsrättsföreningen eller 

bostadsrättshavarna försöka underkänna friskrivningsklausulen med stöd av 36 § 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL). 

 

4.3 BRISTANDE UPPHANDLING AV ENTREPRENADAVTAL 

Om man frågar en fastighetsjurist eller en ombildningskonsult vad de bedömer vara 

den vanligaste orsaken till att bostadsrättsföreningar får ekonomiska problem skulle 

de med största sannolikhet svara att det är i samband med, eller efter att, föreningen 

utfört omfattande renoveringsarbeten på fastigheten. Det är inte särskilt ovanligt att 

nybildade bostadsrättsföreningar förvärvar en fastighet med omfattande 

underhållsbehov och det blir då den nytillsatta styrelsens uppgift att upphandla en 

entreprenad för att komma tillrätta med bristerna.78 

Eftersom entreprenadrätten är väldigt komplex och komplicerad har jag inte 

för avsikt att göra en allsidig redogörelse för konsekvenserna av att 

bostadsrättsföreningen brister i sin upphandling av en omfattande entreprenad. 

Syftet är snarare att visa på att det är en av de vanligaste orsakerna till att föreningar 

får ekonomiska svårigheter och tvingas till kraftiga avgiftshöjningar. 

 Att upphandla byggarbeten ställer höga krav på beställaren eftersom det ofta 

kan vara både tekniskt och juridiskt snårigt. Det fel som många styrelser i 

bostadsrättsföreningar gör är att de inte konsulterar en sakkunnig vid det 

förberedande arbetet, utan de anlitar hjälp först långt senare i byggprocessen när de 

stöter på problem. 

Det finns flera olika entreprenad- och ersättningsformer och det är viktigt att 

välja ut den form som passar projektet bäst redan under det förberedande arbetet 

för att sedan kunna utforma ett så komplett förfrågningsunderlag som möjligt.79 Att 

                                                           
78 Det är viktigt att skilja på underhållsarbeten och om- och tillbyggnadsprojekt. Grundprincipen i 6 kap. 
6 § FL är att styrelsen har kompetens att besluta om föreningens förvaltning och underhåll av 
föreningens fastighet bör räknas in i förvaltningsåtgärder. Om det däremot rör sig om projekt som 
innebär väsentliga förändringar av föreningens fastighet ska beslut enligt 9 kap. 15 § BRL fattas av 
föreningsstämman, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 
79 För information om fördelar och nackdelar med olika entreprenad- och ersättningsformer se Höök, 
Entreprenad juridik s. 37-48 och Söderberg, Att upphandla byggprojekt s. 21-47. 
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formulera rätt frågor, och att kunna jämföra de olika anbuden är helt avgörande för 

kvaliteten på entreprenaden. De flesta styrelseledamöter är inte insatta i 

byggtekniska frågor och på grund av detta förstår de inte skillnaden mellan de olika 

anbuden som inkommit. Beställaren, det vill säga styrelsen, gör ofta misstaget att 

fästa störst vikt vid priset, men dessvärre är sällan det billigaste det bästa. Det är 

sedan anbudet som ligger till grund för entreprenadavtalet och om det inte är 

fullständigt kan det få ekonomiska konsekvenser för bostadsrättsföreningen oavsett 

om entreprenaden ersätts på löpande räkning eller fast pris eftersom tilläggsarbeten 

eller ändringar tillkommer. Det är vikigt att styrelsen undersöker, innan avtal sluts, 

att den valda entreprenören har kapacitet att färdigställa en ombyggnation av den 

omfattning det är fråga om. Det finns otaliga exempel där entreprenörer inte klarar 

av att färdigställa entreprenaden, varvid föreningen tvingas ta in en ny entreprenör 

för färdigställandet med stora merkostnader som följd.80 

 I den ekonomiska planen ska det enligt 1 § 5 p. BRF ha gjorts en 

uppskattning av vad nödvändigt underhåll kommer att kosta föreningen under de 

tio närmaste åren. Underhållsbehovet anges ofta genom en hänvisning till det 

bifogade besiktningsprotokollet.  Om bostadsrättsföreningen t.ex. behöver renovera 

vatten- och avloppsstammar är det en omfattande och kostsam byggnation. I en 

hållbar ekonomisk plan bör föreningen initialt, vid övertagandet, avsatt medel för att 

täcka kostnaden för stambytet. Avsättningen avspeglar ofta vad man i den 

ekonomiska planen uppskattat att stamrenoveringen kommer att kosta och det kan 

ses som den budget föreningen har att förhålla sig till vid upphandlingen av 

entreprenaden.  Om budgeten överskrids måste föreningen täcka kostnaderna på 

annat sätt och avgiftshöjningar blir ofta ett faktum.81  

 

 

 

 

                                                           
80 Se exempelvis Ystads tingsrätt dom 2013-01-21 i mål nr. T 2690-12. 
81 Se exempelvis Svea hovrätt beslut 2012-01-27 i mål nr. ÖH 7816-11. Beslutet handlar visserligen om 
ändring av insats. Bostadsrättsföreningen har på grund av att en ombyggnation av fastigheten blev 30 
miljoner dyrare än beräknat tvingats att ta ut en tre gånger så hög avgift av bostadsrättshavarna och öka 
deras insatser med 20 miljoner. 
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4.4 STYRELSENS BRISTANDE FÖRVALTNING 

4.4.1 STYRELSEN SAKNAR ERFORDERLIG KOMPETENS 

Bostadsrättsföreningens första styrelse väljs i samband med att föreningen bildas 

och företräder sedan föreningen under hela ombildningsprocessen. Under processen 

får styrelsen stöd och hjälp av en sakkunnig ombildningskonsult och efter att 

ombildningen är klar förväntas styrelsen klara sig på egen hand. Styrelsens viktigaste 

uppgift är att ta hand om föreningens fastighet och att sköta dess ekonomi.82 I det 

allra flesta bostadsrättsföreningar är styrelseledamöterna amatörer, människor som 

inte har någon tidigare erfarenhet av ekonomisk eller teknisk förvaltning. Trots det 

är det är inte ovanligt att de nu har ansvaret för förvaltningen av en fastighet som är 

värd 40 miljoner eller mer. I ett företag med liknande ekonomiska värden skulle det 

vara otänkbart att tillsätta en styrelse utan erforderlig kompetens av styrelsearbete 

eller erfarenhet av företagets verksamhet och bransch. Men i en 

bostadsrättsförening är det snarare en regel än ett undantag eftersom en 

styrelseledamot som huvudregel83 ska vara medlem i föreningen och har ingen av 

bostadsrättshavarna erforderlig kompetens får föreningen helt enkelt ta det som 

bjuds. Visserligen behöver styrelsen inte utföra alla arbetsuppgifter själv utan den 

kan anlita professionella företag för att sköta både den ekonomiska och tekniska 

förvaltningen. Men styrelsen bör vara medveten om att det yttersta ansvaret för att 

förvaltningen sköts korrekt, trots anlitande av professionell hjälp, alltid ligger på 

dem.84 

Uppdraget som styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag och det är viktigt 

att ledamöterna handlar utifrån föreningens och det blivande och befintliga 

bostadsrättshavarnas bästa och inte utifrån egen vinning. Styrelsen har befogenhet 

att ta stora beslut och den bör därför i det initiala skedet upprätta tydliga riktlinjer 

för hur styrelsearbetet ska skötas. Det är upp till styrelsen att köpa in den 

kompetens som behövs för att uppnå en tillfredställande förvaltning, men styrelsen 

bör samtidigt vara noga med att driftskostnaderna inte blir dyrare än vad som 

                                                           
82 Vilka uppgifter som ankommer på styrelsen framgår av 6 kap. 6 § FL. 
83 I 6 kap. 4 § 2 st. FL stadgas att styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen om inte 
föreningens stadgar föreskriver annat. Enligt 9 kap. 12 § BRL framgår att det även är möjligt att 
bostadsrättshavarens make eller sambo är styrelseledamot trots att denne inte är medlem.  
84 6 kap. 6 § FL. 
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beräknats i den ekonomiska planen. Överskrids kostnaderna kommer det att 

påverka ekonomin i en annan riktning än den ekonomiska planen uppgivit vilket på 

sikt medför att föreningen tvingas göra avkall på andra kostnadsposter eller öka sina 

intäkter.  

Jag har genom att granska årsredovisningar från nybildade föreningar kunnat 

se att det är vanligt att styrelsen i sitt inledande arbete drar på föreningen för höga 

förvaltningskostnader. Huruvida kostnaderna överskridit budgeten för att styrelsen 

ingått för dyra avtal eller om den ekonomiska planens beräkningar av driftkostnader 

varit för snäv framgår inte. Oavsett anledningen till att kostnaderna överskridits blir 

följden att bostadsrättsföreningen redan första året får ett underskott eftersom 

intäkterna inte täcker kostnaderna. 

Styrelsens kompetens sätts särskilt på prov när föreningens ekonomi inte går 

ihop. Styrelsens handlande eller brist på handlande när det uppstår ekonomiska 

svårigheter kan få stora konsekvenser för bostadsrättsföreningen på lång sikt. När 

intäkterna inte räcker för att bekosta den löpande förvaltningen måste styrelsen 

agera på det sätt som den bedömer är bäst för föreningen både långsiktigt och 

kortsiktigt. Om den t.ex. avstår från avsättningar till underhållsfond eller underlåter 

att utföra planerade underhållsarbeten kommer föreningens kostnader visserligen 

minska för stunden men det kommer att skada föreningens ekonomi på sikt. 

Detsamma gäller om styrelsen undviker realistiska avgiftshöjningar med avsikt att 

upprätthålla ett högt pris på föreningens bostadsrätter. 

Det är styrelsens uppgift att se till att underhållsplanen följs och att 

avsättningarna görs i enlighet med stadgarna.85 Om styrelsen underlåter att göra 

avsättningar kommer bostadsrättsföreningen inte ha tillräckligt med medel i 

underhållsfonden för att bekosta framtida renoveringar av fastigheten. Det blir en 

nedåtgående ekonomisk spiral som är svår för föreningen att bryta eftersom de 

framtida förvaltningskostnaderna successivt kommer att öka på grund av det tidigare 

bristande underhållet m.m. Om bostadsrättsföreningens ekonomi försämras så att 

tillgångarna inte täcker skulderna är styrelsen skyldig att hänskjuta frågan om 

                                                           
85 Enligt 9 kap. 5 § 7 p. BRL ska bostadsrättsföreningens stadgar ange de grunder enligt vilka medel ska 
avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens byggnader. Detta krav tillgodoses antingen genom 
att föreningens stadgar bestämmer vilket belopp som ska avsättas eller anger att det ska finnas en 
underhållsplan, som reglerar vilket belopp som ska avsättas till fonden. 
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föreningen ska träda i likvidation till föreningsstämman.86 Om styrelsen underlåter 

att hänskjuta frågan kan den bli skadeståndsskyldig. 

Jag har ovan redogjort för beslut och åtgärder som styrelsen företar och där 

det kan ifrågasättas om den verkligen handlat utifrån föreningens bästa eller om den 

har skött föreningens förvaltning på ett tillfredsställande sätt. För 

bostadsrättshavarna kan det få ekonomiska konsekvenser om styrelsen misskött 

föreningens ekonomi. Oavsett huruvida föreningen försätts i konkurs eller lyckas 

leva vidare med den sargade ekonomin drabbas bostadsrättshavarna av stora 

ekonomiska förluster.  

 

4.4.2 BOSTADSRÄTTSHAVARENS MÖJLIGHET TILL ERSÄTTNING 

För att ta reda på vilken möjlighet bostadsrättshavarna har att få ersättning får man 

börja med att titta i SkL som reglerar skadestånd i allmänhet. Bestämmelserna i SkL 

är dispositiva och ska endast tillämpas om inte annat är särskilt föreskrivet eller 

föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden.87 

I 13 kap. FL finns särskilda föreskrifter om styrelsens skadeståndsansvar och enligt 

10 kap. 1 § BRL är dessa tillämpliga även på styrelseledamöterna i en 

bostadsrättsförening.  

 

 13 kap. 1 § FL 

Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller av oaktsamhet 

skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, ska han ersätta skadan. Detsamma gäller 

när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av 

denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna. 

 

Styrelsen ansvarar inte som ett kollektiv, utan förutsättningarna för skadestånd ska 

prövas för varje styrelseledamot för sig.  Däremot uppkommer ett solidariskt ansvar 

mellan styrelseledamöterna om flera är skadeståndsskyldiga.88  

Av 13 kap. 1 § andra meningen FL framgår att en styrelseledamot har ett 

skadeståndsansvar gentemot bostadsrättshavarna. Ansvaret är dock begränsat till 

                                                           
86 11 kap. 2 § FL. Enligt 9 kap. 29 § BRL ska bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap. 
FL gälla för bostadsrättsföreningar i tillämpliga delar.  
87 1 kap. 1 § SkL. 
88 13 kap. 4 § 2 st. FL. 
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överträdelse av ”denna lag”, tillämplig årsredovisningslag eller föreningens stadgar. 

För bostadsrättsföreningar bör ”denna lag” förstås som BRL och de bestämmelser i 

FL vartill BRL hänvisar. Överträdelsen ska för att ansvar ska inträda ha skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Både aktiva åtgärder och underlåtenheter omfattas 

av lagbestämmelsen. För att avgöra huruvida uppsåt eller oaktsamhet och 

erforderligt orsakssamband mellan handling och skada föreligger ska allmänna 

skadeståndsrättsliga principer tillämpas.89 

Den skada som en bostadsrättshavare åsamkas delas in i två kategorier, 

direkt och indirekt skada. Direkt skada är då bostadsrättshavaren orsakats skada utan 

att föreningen lidit skada och indirekt skada är när bostadsrättshavaren orsakats skada 

som en följd av att föreningens förmögenhet minskat. I vilken utsträckning 

bostadsrättshavaren kan erhålla skadestånd på grund av indirekt skada är i viss mån 

oklart. Den aktiebolagsrättsliga skadeståndsbestämmelsen i 29 kap. 1 § 

Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) är uppbyggd på samma sätt som 13 kap. 1 § FL 

och i lagförarbetena till bestämmelsen går det att läsa följande: 

 

”Det är mera tveksamt om en enskild aktieägare har rätt till ersättning för indirekt skada. 

Till skillnad från bolagets borgenärer har aktieägarna genom rätten att delta i 

bolagsstämma möjlighet att påverka bolagets förvaltning och verksamhet. 

Aktiebolagslagen ger en bestämd minoritet rätt att i förekommande fall föra 

skadeståndstalan för bolagets räkning mot organledamöter. Eftersom varje skada som 

tillfogas bolaget indirekt innebär en skada även för aktieägarna, skulle en allmän rätt 

till skadestånd för dem strida mot aktiebolagslagens system och syfte. Mot bl.a. denna 

bakgrund torde en enskild aktieägare ha rätt till ersättning för indirekt skada endast i 

de fall då den indirekta skadan har vållats genom överträdelse av likhetsprincipen eller 

generalklausulen.”90  

 

Uttalandet bör även kunna begränsa andra associationsmedlemmars rätt till 

ersättning från en styrelseledamot. Detta innebär att en bostadsrättshavre endast bör 

                                                           
89 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 413 f. 
90 Prop. 1997/98:99 s. 194. 
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ha rätt till skadestånd för indirekt skada om likhetsprincipen i 6 kap. 13 § FL 

åsidosatts.91  

Frågan blir vilken sorts skada bostadsrättshavaren har lidit? Styrelsens 

oaktsamma förvaltning av bostadsrättsföreningen har gjort att medlemmens 

bostadsrätt minskat eller helt förlorat värdet och/eller årsavgiften höjts drastiskt. 

Oavsett om det formellt är föreningens ekonomi som direkt har skadats av 

styrelseledamöternas förvaltning får det en direkt effekt även på den enskilde 

bostadsrättshavarens ekonomi. Trots att det ur bostadsrättshavarens synvinkel inte 

är någon skillnad mellan direkt och indirekt skada, har han inte rätt till ersättning om 

skadan drabbar honom som en följd av att föreningens ekonomi misskötts. För 

bostadsrättshavaren begränsas möjligheten kraftigt genom denna distinktion mellan 

de båda skadetyperna. Att möjligheten till ersättning begränsats till direkt skada har 

motiverats av att bostadsrättshavaren faktiskt kan påverka föreningens verksamhet 

genom att delta och rösta på föreningsstämman, vägra ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna och föra minoritetstalan för föreningens räkning.92  

Till skillnad från förhållandet till bostadsrättshavarna står 

styrelseledamöterna i ett direkt sysslomannaförhållande till föreningen. Detta 

innebär att styrelseledamoten måste iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i 

allmänhet när han utför sitt uppdrag.93 En styrelseledamot kan bli 

skadeståndsansvarig mot föreningen om han missköter sitt uppdrag eller medverkar 

till att fatta beslut som skadar föreningen. Enligt 13 kap. 1 § första meningen FL ska 

styrelseledamoten för att bli ersättningsskyldig ha handlat uppsåtligen eller av 

oaktsamhet.  

En förutsättning för att föreningen ska kunna föra en skadeståndstalan mot 

en styrelseledamot är att föreningsstämman inte har beviljat ledamoten 

ansvarsfrihet.94 Den ordinarie föreningsstämman ska enligt 7 kap. 4 § FL ta ställning 

till frågan om ansvarsfrihet och ett sådant beslut innebär i princip att föreningen 

godkänner styrelsens förvaltning. Ett beslut att vägra en eller flera styrelseledamöter 

                                                           
91 Se även NJA 2000 s. 404, som gällde skadestånd och aktieägares möjlighet att föra talan om 
ersättningskrav mot styrelseledamöter för indirekt skada på grund av överträdelse av likhetsprincipen 
och generalklausulen. 
92 Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar s. 530. Jfr. prop. 1997/98:99 s. 195. 
93 Prop. 1986/87:7 s. 250. Jfr. 18 kap. Handelsbalken (1736:0123 2). 
94 Se 13 kap. 5 § FL. Det är huvudregeln men stadgandet uppställer även vissa undantag. 
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ansvarsfrihet kan fattas av föreningsstämman med absolut majoritet eller genom att 

en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet.95 

Sannolikt skulle en bostadsrättshavare ha större chans att vinna framgång 

med en talan för föreningens räkning eftersom styrelseledamoten inte behöver ha 

överträtt BRL eller föreningens stadgar för att ersättningsskyldighet ska uppkomma. 

Bostadsrättshavaren kan inte själv föra föreningens talan. Enligt 15 kap. 5 § första 

meningen FL kan en skadeståndstalan för föreningens räkning antingen väckas 

genom att en majoritet av de röstande på föreningsstämman biträtt förslaget om 

skadestånd, eller av en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga 

röstberättigade som röstat mot att bevilja ansvarsfrihet. En minoritet av 

bostadsrättshavarna kan således föra talan mot en styrelseledamot för föreningens 

räkning men då tillfaller skadeståndet föreningen och inte bostadsrättshavarna 

personligen. Visserligen kommer det dem till godo genom att föreningens ekonomi 

förbättras men de står också en risk eftersom de personligen får stå för 

rättegångskostnaderna om skadeståndstalan skulle ogillas.96 

Dessvärre är det vanligt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet trots att 

de under räkenskapsåret t.ex. har misskött bostadsrättsföreningens förvaltning. 

Många gånger beviljas ansvarsfrihet för lättvindigt, medlemmarna röstar på förslaget 

att bevilja ansvarsfrihet utan att egentligen ha vetskap om ledamöterna orsakat 

föreningen skada eller inte. När det sedan går upp för bostadsrättshavarna att 

föreningens förvaltning varit bristfällig i flera år kan deras rätt till ersättning gått 

förlorad därför att de beviljat styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Enligt 13 kap. 5 § 

fjärde stycket FL görs ett undantag från huvudprincipen att en styrelseledamot inte 

kan bli skadeståndsskyldiga om han beviljas ansvarsfrihet. En skadeståndstalan kan 

väckas trots beviljad ansvarsfrihet om föreningsstämman grundat beslutet på 

väsentligen oriktiga eller ofullständiga uppgifter.97  

Bostadsrättshavarens möjlighet att få skadestånd av en styrelseledamot på 

grund av felaktiga uppgifter i den ekonomiska planen är även den liten. Enligt 13 

kap. 1 § andra meningen FL krävs för ersättning att handlingen eller 

underlåtenheten att handla inneburit en överträdelse av BRL eller 
                                                           
95 13 kap. 5 § FL. 
96 13 kap. 5 § 2 st. FL. Jfr 18 kap. 1 och 8-8 a §§ Rättgångsbalken. 
97 Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar s. 543. 
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bostadsrättsföreningens stadgar. I BRL uppställs endast formella föreskrifter om vad 

den ekonomiska planen ska innehålla och därför har jag svårt att se att ett 

skadeståndsansvar ska kunna utdömas på grund av att lagbestämmelsen överträtts. 

Inte heller ansvarsgrunden befogad faktisk tillit bör vara tillämplig på 

styrelseledamöters informationsförmedling i den ekonomiska planen eftersom de 

inte är professionsutövare. Bostadsrättshavarna kan istället kräva ersättning av 

intygsgivarna om de har lidit skada på grund av att t.ex. uppgifterna i den 

ekonomiska planen varit dåligt underbyggda.98 

 

4.5 LÅGA INSATSER 

Bostadsrättsföreningen finansierar sitt fastighetsförvärv med hjälp av lån och 

medlemsinsatser. Av 7 kap. 14 § första stycket BRL framgår att varje medlem ska 

betala en insats när bostadsrätten upplåts men hur stor del av köpet som ska 

finansieras av medlemsinsatser respektive lån är upp till bostadsrättsföreningen att 

besluta. En låg belåningsgrad ger bostadsrättsföreningen en stabil ekonomi eftersom 

föreningen inte blir lika känslig mot konjunkturförändringar eller inkomstbortfall. 

Med 1990-talets konkurser i ryggen har vi kunnat se att en bra kapitalinsats borgar 

för att föreningen får en lång livslängd.99 Höga insatser medför dels att det blir 

svårare för en bostadsrättshavare att frivilligt avsäga sig bostadsrätten och dels att 

årsavgifterna blir lägre eftersom föreningens kapitalkostnader blir mindre.  Till 

skillnad från förr strävar bostadsrättsföreningarna idag efter att finansiera så stor del 

av fastighetsförvärvet som möjligt med insatser.  

Men vid ombildningar är det inte alltid alldeles enkelt att åstadkomma höga 

insatser och låga årsavgifter. Det avgörande är huruvida hyresgästerna är 

kapitalstarka och har råd att gå in med en hög insats. För att ett 

ombildningsförfarande ska kunna genomföras krävs, som sagt, att minst två 

tredjedelar av hyresgästerna är intresserade av att köpa en bostadsrätt. Om insatsen 

är för hög kommer de hyresgäster som har en svagare ekonomi inte kunna delta och 

då finns risk för att hela ombildningsprocessen faller. Det är därför en hårfin gräns 

vid ombildning att hitta den högsta lägsta nivån som hyresgästerna klarar av att 

                                                           
98 Intygsgivarnas skadeståndsansvar se vidare under avsnitt 4.6. 
99 Se diagram i SOU 1999:72 s. 70. 
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betala, för att så långt som möjligt hålla nere belåningsgraden så att den nybildade 

bostadsrättsföreningen får en hållbar ekonomi. 

Förr eller senare kommer Sverige att ställas inför räntehöjningar och för 

föreningar med hög belåningsgrad kommer det sannolikt få stora ekonomiska 

konsekvenser. I föreningar med hög belåningsgrad är årsavgifterna i regel redan 

höga och det finns därför ett mindre utrymme att höja avgifterna ytterligare för att 

täcka den kostnadsökning som höjda räntor kommer att medföra.  

Det har blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar med ekonomiska 

problem föreslår att alla bostadsrättshavare betalar in en extra summa till 

föreningen, ett kapitaltillskott, för att stärka föreningens ekonomi.100 Hur mycket 

varje bostadsrättshavare ska betala bestäms i förhållande till bostadsrättens andel 

och det rör sig ofta om betydande belopp. Tanken är att bostadsrättsinnehavarna 

ska få ett billigare boende eftersom den ökade insatsen sänker föreningens 

räntekostnader vilket vanligtvis leder till att årsavgiften också kan sänkas. Jag tror att 

vi kommer att se mer av detta i samband med att räntorna höjs och då särskilt i 

bostadsrättsföreningar där medlemsinsatsen från början varit låg. 

Enligt 9 kap. 13 § BRL ska en ändring av insatsen alltid beslutas av 

föreningsstämman och ett kapitaltillskott är en sådan ändring. Om beslutet innebär 

en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna 

rubbas ska alla bostadsrättshavare ha gått med på beslutet. Även om enighet inte 

kan uppnås blir beslutet giltigt om minst två tredjedelar av de röstande röstar för 

beslutet och det dessutom godkänns av hyresnämnden.101 Hyresnämnden ska enligt 

9 kap. 16 § första stycket 1 a BRL godkänna beslutet om det inte framstår som 

otillbörligt mot någon bostadsrättshavare. Det faktum att någon bostadsrättshavare 

inte har råd att bo kvar på grund av höjningen gör inte automatiskt att beslutet blir 

otillbörligt. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan det finnas anledning för 

hyresnämnden att inte godkänna ett beslut om höjning av insatserna om beslutet 

skulle innebära betydande ekonomiska svårigheter för flera bostadsrättshavare.102 

                                                           
100 Det kallas för att ”strimla” lånen och bostadsrättsföreningen kan också göra det av rent skattemässiga 
skäl.  En förening får inte göra skatteavdrag för sina räntor, men det får de enskilda medlemmarna göra 
och därför flyttas delar av lånen över till dessa.  
101 9 kap. 16 § 1 a p. BRL. 
102 Prop. 2002/03:12 s. 129. 
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Svea hovrätt103 har i ett fall prövat frågan om otillbörlighet och kom fram till 

följande;  

 

Hovrätten instämde med hyresnämnden och fann att en bostadsrättsförenings beslut 

att höja insatserna med 20 miljoner kronor inte var otillbörligt mot medlemmarna. 

Föreningen hade mot bakgrund av den höga belåningen och de omedelbara 

likvidationsproblemen goda skäl att minska sin belåning genom att de enskilda 

bostadsrättshavarna istället ökade sina insatser. Det stod samtidigt klart att en höjning 

av insatserna skulle medföra betydande ekonomiska svårigheter för flera av 

bostadsrättshavarna. Deras ekonomiska svårigheter hänförde sig inte primärt till att 

boendekostnaderna ökade, utan deras svårighet var att få ytterligare lån av banken. 

Hyresnämnden menade att de nu nämnda svårigheterna inte var tillräckliga för att 

stämmobeslutet skulle anses som otillbörligt i den meningen som avses i 9 kap. 16 § 

första stycket 1 a BRL och stämmobeslutet godkändes. 

 

För en bostadsrättshavare som redan har överbelånat bostadsrätten kan ett beslut 

om ökad insats få förödande konsekvenser.  Beslutet föranleds ofta av att 

föreningen tvingats till stora avgiftshöjningar under en längre tid, vilket också lett till 

att värdena på lägenheterna har sjunkit drastiskt. Bostadsrättshavaren kan då tvingas 

sälja bostadsrätten till ett pris långt under det han köpt och belånat den för och då 

hans privatekonomi redan är ansträngd riskerar han att försättas i personlig konkurs.   

I och med att medlemmarna ökar sina insatser, flyttas lånen över på den 

enskilde vilket innebär att varje medlem också tar en större personliga risk. I en 

förening där ekonomin är körd i botten kan ett kapitaltillskott kanske vara det enda 

sättet att undvika en konkurs. Men om föreningen trots kapitaltillskottet sedan 

försätts i konkurs kommer bostadsrättshavarna ha kvar sina personliga lån, lån de 

sannolikt inte kommer kunna betala av på en hel livstid.  

 

 

 

 

 

                                                           
103 Svea hovrätt beslut 2012-01-27 i mål nr. ÖH 7816-11. 
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4.6 BRISTANDE INTYGSGIVNING 

4.6.1 INTYGSGIVAREN GODKÄNNER EKONOMISKT OSUNDA 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR  

Intygsgivarnas granskning av den ekonomiska planen är den viktigaste 

komponenten i det skyddssystem som omgärdar bildandet av 

bostadsrättsföreningar. Hela regelsystemet mot ekonomiskt ohållbara 

bostadsprojekt står och faller med kvaliteten på intygsgivarnas arbete eftersom en 

bristande intygsgivning kan få stora ekonomiska konsekvenser för både 

bostadsrättsföreningen och dess medlemmar. Om föreningen upprättat en 

orealistisk plan ska intygsgivarna stoppa ombildningen genom att inte intyga planens 

hållbarhet. Dessvärre finns det allt för många exempel på ekonomiska planer som 

godkänts trots att de är bristfälliga och innehåller dåligt underbyggda uppgifter. Som 

jag redan nämnt i avsnitt 4.2.1 är den vanligaste bristen vid ombildning att 

initiativtagarna kraftigt underskattar kostnaderna för att reparera fastigheten. Det 

upprättas ”glädjekalkyler” för att uppmuntra hyresgästerna till att rösta för en 

ombildning. Jag har svårt att se att en intygsgivare som med omsorg kontrollerat 

planens hållbarhet skulle godkänna dessa glädjekalkyler av misstag, utan det tyder 

snarare på oseriös intygsgivning. Att intygsgivarna inte granskar uppgifternas 

riktighet utan godkänt planen utan vidare. 

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ska välja ut de två intygsgivare 

som ska granska den ekonomiska planens riktighet. I praktiken är det 

ombildningskonsulten som föreslår vilka två intygsgivare som föreningen ska välja 

och konsulten rekommenderar ofta två intygsgivare som tidigare intygat planer han 

varit behjälplig med att upprätta. Enligt 3 kap. 3 § andra stycket BRL är det inte 

tillåtet att utse någon till intygsgivare om det finns någon omständighet som kan 

rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Det kan därför ifrågasättas om det är 

lämpligt att samma intygsgivare granskar alla de planer som konsulten upprättar 

eftersom ”samarbetet” kan rubba förtroendet för intygsgivarnas opartiskhet. 

Ett annat exempel på bristande intygsgivning är när intygsgivare lämnar ett 

”orent intyg”, det vill säga att intygsgivaren bedömer att en uppgift i den 

ekonomiska planen är orealistisk men godkänner planen med reservation för den 
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post han inte anser stämmer. Detta tyder på att vissa intygsgivare inte förstått syftet 

med intygsgivningen. Deras roll är att vara en garant för att ohållbara 

bostadsrättföreningar inte ska bildas och därför bör sådana intyg inte lämnas 

eftersom planen då, trots den orealistiska uppgiften, kan ligga till grund för 

bildandet av en ekonomiskt osund bostadsrättsförening. Intyget ska fungera som ett 

konsumentskydd och en förutsättning för att det ska utgöra det skydd som åsyftas är 

att intygsgivarnas granskning håller en hög kvalitet. Den enskilde 

bostadsrättshavaren har själv svårt att avgöra om föreningen vilar på en tillförlitlig 

ekonomisk grund och han måste därför kunna förlita sig på att en godkänd 

ekonomisk plan är realistisk. 

Brister i intygsgivningen kan också bero på att intygsgivarna inte har 

inhämtat handlingar som varit nödvändiga för att kunna bedöma den ekonomiska 

hållbarheten av föreningens verksamhet. Kammarrätten beslutade i ett nyligen 

avgjort mål att två intygsgivares behörighet skulle återkallas eftersom de hade 

godkänt ett antal ekonomiska planer utan att inhämta tillräckligt underlag.  

 

”Mot denna bakgrund anser kammarrätten att intygsgivarna har saknat tillräcklig 

information om sådana förhållanden, villkor och omständigheter som kan vara 

avgörande för föreningens framtida verksamhet. Det avsedda skyddet för de 

tillträdande bostadsrättshavarna har därmed uteblivit. Redan på denna grund anser 

kammarrätten att intygsgivarna allvarligt har brustit i omsorg vid utförandet av sina 

skyldigheter som intygsgivare. Det föreligger därmed grund för att återkalla deras 

behörigheter. Eftersom det är fråga om brister som rör det grundläggande syftet med 

intygsgivningen framstår en varning inte som en tillräcklig åtgärd.”104 

 

En intygsgivare kan inte anses ha utfört sitt uppdrag med vederbörlig omsorg och 

noggrannhet om han underlåter att kontrollera underlaget för uppgifterna i den 

ekonomiska planen. Har en intygsgivare varnats eller fått sin behörighet återkallad 

enligt 10 c § BRF bör även en bostadsrättshavare som lidit skada på grund av den 

bristande intygsgivningen ha rätt till kompensation. 

 

 

                                                           
104 Kammarrätten i Jönköping dom 2013-02-02 i mål nr. 833-12. 
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4.6.2 BOSTADSRÄTTSHAVARENS MÖJLIGHET TILL ERSÄTTNING 

En intygsgivare kan bli skadeståndsskyldig om han åsidosätter sina skyldigheter 

enligt 3 kap. 2 § BRL.105 Vanlig tioårig preskription gäller för skadeståndskrav, vilket 

innebär att intygsgivaren är personligt ansvarig för sitt intyg i tio år.106 En 

förutsättning för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma är att intygsgivaren 

genom aktivt handlande eller underlåtenhet att handla har åsidosatt sina åligganden. 

Dessutom krävs att hans handlande eller underlåtenhet att handla har skett med 

uppsåt eller genom oaktsamhet.107 Oaktsamheten behöver inte vara grov eller på 

annat sätt kvalificerad. Däremot ska rent bagatellartade eller ursäktliga misstag inte 

anses som någon oaktsamhet alls. Enligt förarbetena ska bedömningen huruvida 

oaktsamhet föreligger avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet 

och till hur en omsorgsfull intygsgivare normalt skulle ha handlat i samma situation. 

Intygsgivarna ställs inför många svåra värderingar i sitt arbete. Särskilt svåra är 

bedömningarna av marknadsmässiga förutsättningar och av en förenings framtida 

ekonomi eftersom det vid dessa värderingar finns utrymme för olika slutsatser. För 

att ett skadeståndsansvar ska inträda på grund av en sådan slutsats bör det röra sig 

om relativt allvarliga felbedömningar. 108 

Intygsgivaren kan enligt 10 kap. 1 a § BRL bli skadeståndsskyldig dels i 

förhållande till föreningen som anlitat honom och dels i förhållande till den enskilde 

bostadsrättshavaren. Bestämmelsen liknar den skadeståndsbestämmelse som finns 

för fastighetsmäklare i 25 § första stycket Fastighetsmäklarlagen (2011:666). Men till 

skillnad mot mäklare behöver en intygsgivare inte ha en ansvarsförsäkring. Det är 

istället upp till bostadsrättsföreningen att kontrollera att de intygsgivare som 

föreningen väljer är försäkrade. 

Trots att intygsgivaren har godkänt en snäv ekonomisk plan kan det vara 

beslut som styrelsen eller stämman därefter har fattat som orsakat 

bostadsrättsföreningens ekonomiska problem. Intygsgivaren har ett långtgående 

ansvar men det är inte rimligt att han ska bli ansvarig för beslut eller åtgärder som 

föreningens beslutande organ företagit och som påverkat ekonomin i en annan 

                                                           
105 10 kap. 1 a § BRL. 
106 Prop. 2002/03:12 s. 49. 
107 Julius, Nilsson Hjorth, Uggla, Bostadsrättslagen. En kommentar s. 414 f. 
108 Prop. 2002/03:12 s. 131. 
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riktning än den i planen uppgivna. Bostadsrättshavarens möjlighet till kompensation 

genom skadestånd är därför beroende av att den ekonomiska skada som föreningen 

och bostadsrättshavarna själva drabbas av har föranletts av brister i den ekonomiska 

planen och inte uppkommit på grund av styrelsens eller stämmans dåliga beslut.
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5 EN ANALYS AV HUR LAGSTIFTNINGEN BÖR ÄNDRAS FÖR 

ATT HINDRA ATT EKONOMISKT OSUNDA BOSTADSRÄTTS-

FÖRENINGAR BILDAS OCH GÅR I KONKURS 

 

Det finns olika sätt att motverka att en bostadsrättsförening med ekonomiska 

problem går i konkurs. Det enklaste sättet är att höja årsavgiften. Men som jag redan 

redogjort för i avsnitt 4.1 kan avgiften endast höjas till en nivå som 

bostadsrättshavarna klarar av att betala. Ligger den nivån under föreningens löpande 

kostnader kommer föreningens ekonomi successivt att försämras, med följden att 

föreningen till slut försättas i konkurs. Det är idag ytterst ovanligt att nybildade 

bostadsrättsföreningar går i konkurs. Men tyvärr tror jag att vi kommer att få se fler 

konkurser i takt med att räntan höjs. Dagens räntor är väldigt låga vilket är 

gynnsamt för de problem föreningar som har en hög belåningsgrad och dessvärre 

redan tangerar sin högsta nivå på årsavgiften. Är bostadsrättsföreningens 

medlemmar kapitalstarka kan ett kapitaltillskott istället vara föreningens räddning. 

Den viktigaste åtgärden för att motverka att nybildade bostadsrättsföreningar 

går omkull är att strama upp regelsystemet som omgärdar nya bostadsrättsprojekt. 

Det har under 2000-talet varit mycket lukrativt att arbeta som ombildningskonsult 

vilket gjort att branschen lockat till sig oseriösa skojare. Dessa har allierat sig med 

lika oseriösa intygsgivare och tillsammans har de kunnat driva igenom ombildningar 

från hyresrätt till bostadsrätt trots att den ekonomiska planen är orealistisk. Att detta 

har varit möjligt tyder på att det finns brister i regelsystemet. 

Det finns också många seriösa och kompetenta ombildningskonsulter som är 

en stor tillgång för bostadsrättsföreningarna i ombildningsprocessen. Det är 

styrelsens uppgift att utforma den ekonomiska plan som ska ligga till grund för 

föreningens ekonomi. Den ekonomiska planen är en omfattande handling och det 

är sällan styrelsen, det vill säga de initiativtagande hyresgästerna, har den kompetens 

som krävs för att utforma planen. För att en ombildning ska kunna genomföras är 

det därför viktigt att styrelsen ges möjlighet att uppdra åt en utomstående sakkunnig 

att ta fram en hållbar ekonomisk plan.  
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Oseriösa ombildningskonsulter skulle inte bli långvariga i branschen om det 

inte fanns intygsgivare som godkände deras planer. Om intygsgivningen skulle 

fungera som lagstiftaren åsyftat torde dessa konsulter inte få någon ersättning för 

sitt arbete eftersom ombildning inte skulle komma tillstånd. Branschen skulle 

självsaneras om endast ekonomiskt bärkraftiga planer godkändes. Dagens 

skyddssystem är beroende av att intygsgivarna utför sin granskning på ett noggrant 

och bra sätt. För att komma tillrätta med problemet att hyresrätter idag kan 

ombildas till bostadsrätter trots att bostadsrättsföreningen inte är långsiktigt 

bärkraftig bör förändringsarbetet främst inriktas mot att säkerställa granskningens 

kvalitet.   

En förutsättning för att intygsgivningen ska hålla en hög kvalitet är att 

intygsgivarna har en fristående ställning gentemot bostadsrättsföreningen och de 

aktörer som utformat den ekonomiska planen. Så sent som år 2009 infördes 

begränsningen att ingen av intygsgivarna får vara anställd av de företag som hjälpt 

till vid föreningens bildande eller med upprättandet av den ekonomiska planen.109 

Tidigare omfattade kravet endast en av intygsgivarna men sedan 2009 ska således 

båda intygsgivarna ha en fristående ställning. Förändringen motiverades av att det är 

av stor vikt att båda intygsgivarna ser på uppgifterna i den ekonomiska planen med 

kritiska ögon och att det finns risk för att intygsgivarens opartiska ställning äventyras 

om han har en stark koppling till bostadsrättsprojektets aktörer.110 Idag arbetar 

intygsgivarna oftast i par och ombildningskonsulter rekommenderar intygsgivare 

som tidigare godkänt hans planer. Ett för nära samarbeta mellan konsulter och 

intygsgivare kan absolut rubba förtroendet för att intygsgivarna är opartiska. 

En möjlig lösning på problemet vore att Boverket istället utser intygsgivare 

till den ekonomiska planen. Om utseende flyttades till Boverket skulle risken för 

samarbete mellan konsulter och intygsgivare minska eftersom konsulten inte skulle 

kunna påverka vilken intygsgivare som får granskningsuppdraget. Jag tror också att 

det skulle gynna intygsgivningen om intygsgivarna sinsemellan var mer fristående. 

Risken med att samma par alltid tar uppdrag tillsammans är att det litar för mycket 

på varandra och att de delar upp arbetsuppgifterna i för stor utsträckning. 

                                                           
109 3 kap. 3 § 2 st. BRL. 
110 Prop. 2002/03:12 s. 43. 
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Visserligen kan samarbetet i vissa hänseenden ha fördelar eftersom intygsgivarna 

ofta allierat sig parvis med en person som kompletterar dennes kompetens. 

Boverket har i samband med att intygsgivarna fått sin behörighet kontrollerat deras 

kompetens och tidigare erfarenhet och det bör därför inte vara särskilt svårt att de 

utser intygsgivare med olika bakgrund så att de tillsammans har den kunskap som 

krävs för att kunna granska planens tillförlitlighet. En annan fördel med att 

Boverket utser intygsgivare är att bostadsrättsföreningens möjlighet att byta ut en 

intygsgivare som inte vill intyga deras ekonomiska plan försvinner. Det kommer 

säkerligen ta längre tid för Boverket att få fram två intygsgivare som är villiga att ta 

på sig uppdraget, men om styrelsen redan i det initiala skedet av planens 

upprättande informerar Boverket om sitt behov bör det inte försena projektet. 

Idag finns det inget krav på att intygsgivarna ska ha en ansvarsförsäkring. Jag 

anser att det borde vara ett villkor för att Boverket ska få meddela behörighet. I t.ex. 

fastighetsmäklarlagen är det ett krav, därför att det är ett viktigt konsumentskydd. 

Att bostadsrättslagstiftningen istället ålägger konsumenten att kontrollera att 

tillräcklig försäkring finns menar jag är en brist. Om intygsgivaren har brustit i sin 

granskning och han inte har en ansvarsförsäkring kommer bostadsrättsföreningen 

eller den enskilde bostadsrättshavaren sannolikt inte kunna få den kompensation 

som de har rätt till. Skadeståndsansvaret för en intygsgivare är personligt och en 

ansvarsförsäkring är därför en förutsättning för att han ska kunna ersätta de 

skadelidande den skada han orsakat på grund av åsidosättandet av sina åligganden. 

Det långtgående skadeståndsansvaret blir en falsk trygghet eftersom möjlighet att få 

ersättning för skadan står och faller med om intygsgivaren har en ansvarsförsäkring 

eller inte. 

Jag har fått uppfattningen att det bland intygsgivare råder en viss osäkerhet 

om vad som ska granskas och hur långtgående granskningen ska vara. Det är många 

intygsgivare som anser att det är en för stor risk att ta på sig uppdraget som 

intygsgivare idag. Deras personliga ansvar sträcker sig upp till tio år och en oaktsam 

felberäkning kan få stora ekonomiska konsekvenser. Det är inte ovanligt att det rör 

sig om skador på åttasiffrigt belopp. För att inte tappa seriösa och kompetenta 

intygsgivare är det viktigt att det blir tydligare vad som ska intygas. Att 

intygsgivarnas uppdrag preciseras gynnar också kvaliteten på intyget. Viss ledning 
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kan inhämtas från Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer för 

bostadsrättsföreningar. Där finns bland annat i bilaga 1 en förteckning över 

handlingar ur vilka uppgifter kan hämtas när den ekonomiska planen upprättas och 

granskas. Detta är endast en exemplifierande uppräkning och det framgår således 

inte vilka handlingar som ska inhämtas utan det ankommer på intygsgivarna att 

själva avgöra vad som behövs för en fullgod granskning. Varken lagtext, förarbeten 

eller Boverkets allmänna råd ger några konkreta anvisningar om vad intygsgivningen 

enligt 3 kap. 2 § BRL ska omfatta. Av förarbetena framgår att det bakomliggande 

syftet med intygsgivningen är att förhindra förekomsten av ekonomiskt ohållbara 

projekt, vilket ytterst är tänkt att innebära ett skydd för de blivande 

bostadsrättshavarna. Intygsgivarnas uppdrag vid nybildning består i att bedöma 

bärigheten i ombildningsprojektet. För att kunna göra det är det nödvändigt att 

jämföra uppgifterna i den ekonomiska planen med de handlingar som ligger till 

grund för denna för att kunna granska hur planen förhåller sig till de faktiska 

förhållandena. Det har fastslagits av både domstol och Boverket att det är av största 

vikt att intygsgivarna har ett fullgott underlag vid sin granskning och att det därför 

krävs att de aktivt inhämtar handlingar om det behövs för att fullgöra sitt 

uppdrag.111 Osäkerheten hos intygsgivarna ligger bland annat i vilka handlingar som 

behöver inhämtas. Självklart ska handlingar inhämtas om det finns uppgifter i 

planen som verkar orimliga, men om de av erfarenhet kan se att uppgifterna 

stämmer bra med t.ex. marknadsläget eller vad en ombyggnation av liknande 

omfattning brukar kosta ska de då inhämta ytterligare information för att säkerställa 

dess riktighet? Det finns exempel när Boverket har utdelat varningar eller kritik för 

bristande intygsgivning medans intygsgivarna själva står oförstående eftersom de är 

av uppfattningen att de gjort en fullgod granskning.112 Besluten kan sedan fungera 

som bevis på oaktsam intygsgivning i en senare skadeståndsprocess. På grund av 

osäkerheten av vad som förväntas av intygsgivarens granskning menar aktiva 

personer i branschen att fler och fler väljer att avstå från intygsgivningsuppdrag. Det 

skulle därför vara önskvärt om det från Boverkets sida tydliggjordes vilka uppgifter 

                                                           
111 Se exempelvis Kammarrätten i Jönköping dom 2013-02-02 i mål nr. 833-12, Boverkets beslut den 17 
november 2010, diarenummer 1319-4830/2008. 
112 T.ex. att intygsgivare inte har inhämtat låneoffert eller lånelöfte därför att antagna räntor i den 
ekonomiska planen var rimliga. 
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som alltid kräver verifikation och när en allmän rimlighetsbedömning kan vara 

tillräcklig. 

En annan viktig åtgärd för att motverka att nybildade bostadsrättsföreningar 

får ekonomiska problem är att införa ett krav på att intygsgivarna ska utföra en 

okulärbesiktning vid intygsgivning av ett ombildningsprojekt. Idag står det i 

Boverkets allmänna råd att det bör göras en sådan besiktning om intyget avser ett 

befintligt hus. Vid ombildning ska även ett besiktningsprotokoll bifogas den 

ekonomiska planen och syftet är att skydda de blivande bostadsrättshavarna från 

opåräkneliga kostnader. En förutsättning för att protokollet ska få den skyddsverkan 

som avses är att det ger en rättvisande bild av fastighetens skick. Men som jag redan 

beskrivit i avsnitt 4.2.1 är det vanligt att renoveringskostnaderna kraftigt 

undervärderas. För att intygsgivarna ska kunna avgöra om uppgifterna i 

besiktningsmannens protokoll är rimliga och stämmer överens med fastighetens 

skick måste åtminstone en av dem ha utfört en besiktning av fastigheten. Att 

protokollets riktighet kontrolleras är särskilt viktigt eftersom det är utifrån det som 

kostnaderna för underhålls- och renoveringsarbeten har beräknats. Underhålls- och 

renoveringsarbeten är stora kostnadsposter i den ekonomiska planen och om dessa 

undervärderats får det stora ekonomiska konsekvenser för den nybildade 

föreningen. 

Storleken på bostadsrättsföreningens eget kapital har stor inverkan på hur 

känslig den nybildade föreningen kommer att vara för avvikelser från den 

ekonomiska planen och förändringar i ränteläget. För att en förening ska få en stabil 

grund rekommenderas det av aktörer i branschen att 60 -70 % av fastighetsförvärvet 

ska finansieras av medlemsinsatser och resterande med hjälp av lån. Dessvärre finns 

det bostadsrättsföreningar, särskilt i Stockholms ytterområden, där vi kan se att 

förhållandet mellan lån och insatser är det motsatta. Hyresgästerna har varit 

ekonomiskt svaga och för att kunna genomföra en ombildning har insatserna inte 

kunnat sättas på en högre nivå. Frågan är om dessa ekonomiska planer skulle ha 

godkänts om intygsgivningen fungerat som den ska? Troligtvis inte eftersom 

intygsgivarna ska intyga att bostadsrättsföreningen är bärkraftig på sikt och att den 

inte är allt för ekonomiskt känslig. Om regelverket kring intygsgivningen stramades 

upp skulle underkapitaliserade bostadsrättsföreningar inte kunna bildas. Trots det 
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anser jag att det bör införas ett minimikrav på hur stor del av den totala köpeskilling 

som ska finansieras av medlemsinsatser. En bostadsrättshavare får sedan 

Finansinspektionen sänkte lånetaket endast låna på 85 % av bostadens värde vilket 

innebär att det krävs en kontantinsats på 15 % vid bostadsrättsköpet. För 

bostadsrättsföreningen är 15 % medlemsinsatser alldeles för lågt men exakt vilket 

minimikrav som bör gälla överlåter jag istället till ekonomiskt kunniga att avgöra. Jag 

tror att ett minimikrav skulle vara bra eftersom det ytterligare skulle försvåra att 

ekonomiskt icke bärkraftiga föreningar bildades. 

När det kommer till styrelsens bristande kompetens har jag svårt att se att 

man genom lagstiftningsåtgärder skulle kunna komma tillrätta med problemet. Att 

införa kvalifikationskrav utöver de allmänna som finns i 6 kap. 4 § FL eller att införa 

strängare ansvarsregler skulle snarare få motsatt effekt eftersom det skulle försvåra 

rekryteringen av styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen har kooperativ karaktär 

och föreningen har därför endast den kompetens som finns bland medlemmarna att 

tillgå. En förutsättning för bra förvaltning är att styrelsen får en grundutbildning i 

styrelsearbetet. En sådan utbildning skulle kunna erbjudas i samband med 

ombildningsprocessen. Men det viktigaste är att det finns ett skyddssystem som 

försvårar möjligheten för styrelsen att köra föreningens ekonomi i botten genom sin 

bristande förvaltning. För att bostadsrättsföreningens ekonomi ska kunna räddas är 

det helt avgörande att föreningen får hjälp i tid. Av 11 kap. 2 § FL framgår att 

styrelsen genast till föreningsstämman ska hänskjuta frågan huruvida föreningen ska 

träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns 

anledning att anta att föreningens ställning fortgående kommer att försämras så att 

föreningens skulder inte täcks av dess tillgångar. Bestämmelsen markerar att det är 

angeläget att styrelsen gör en uppföljning när föreningens ekonomi försämrats. 

Dessvärre kan det vara svårt för styrelsen att avgöra när frågan ska hänskjutas samt 

att det för stämman dessutom är svårt att bedöma om eller när bostadsrättsförening 

ska träda i likvidation. Det är svåra ekonomiska avväganden som behöver göras och 

dessa kräver ofta särskild sakkunskap. Det skulle underlätta för styrelsen om 

tidpunkten för hänskjutandet blev tydligare. För att minska bostadsrättsföreningens 

förluster skulle en regel som tvingade till handling vid ett tidigare skede vara att 

föredra, så att föreningens ekonomi kanske till och med skulle kunna räddas. I ABL 
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är styrelsens handlingsskyldighet knuten till att halva aktiekapitalet är förbrukat. Att 

motsvarande regel inte finns i FL har motiverats av att insatserna i ekonomisk 

förening varierar över tid. I en bostadsrättsförening är dock normalt insatskapitalet 

beständigt. Därför skulle man kunna utforma ett krav som tvingade styrelsen att ta 

in en sakkunnig granskare när insatskapitalet förbrukats med mer än hälften. Den 

sakkunniges uppgift skulle vara att försöka reda upp förvaltningen och undersöka 

varför föreningen går med underskott. Om bostadsrättsföreningen får hjälp vid ett 

tidigt skede skulle möjligheten att få föreningens ekonomi sund igen öka och 

förhoppningsvis skulle en likvidation kunna undvikas. Finner den sakkunniga att 

föreningens ekonomiska situation inte kommer att kunna förbättras kan han 

hänskjuta till stämman att besluta om likvidation. 
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6 SLUTORD 

Det grundläggande syftet med BRL är att förhindra att osunda och icke bärkraftiga 

bostadsrättsföreningar bildas. Idag uppfylls inte syftet eftersom det är möjligt att 

ombilda hyresrätter till bostadsrätter trots att den ekonomiska planen utvisar att 

bostadsrättsföreningen inte kommer att vila på en ekonomiskt hållbar grund. Mot 

bakgrund av hur hårt de enskilda bostadsrättshavarna drabbas av 

bostadsrättsföreningens ekonomiska problem är det viktigt att lagstiftningen stramas 

upp. Inte bara reglerna som omgärdar ombildningsprocessen och dess aktörer utan 

även reglerna kring styrelsen förvaltning anser jag behöver en översyn. 

För de bostadsrättshavare som redan lidit skada på grund av föreningens 

dåliga ekonomi eller konkurs är det viktigt att det finns effektiva verktyg för att 

utkräva kompensation. Bostadsrättshavarna har som jag redogjort för i kapitel fyra 

vissa möjligheter att få ersättning för de ekonomiska förluster som drabbat dem på 

grund av att styrelsen, intygsgivarna eller t.ex. en besiktningsman misskött sina 

åtaganden. Jag anser att dessa ersättningsmöjligheter är tillräckliga och att 

bostadsrättshavarens möjlighet att få kompensation är god så länge intygsgivarna är 

ansvarsförsäkrade och styrelseledamöterna inte av slentrian beviljats ansvarsfrihet.  
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