
 

 
 
 

 
 
 

UPPSALA UNIVERSITET 
Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt 

 
 

 
Från hyresrätt till bostadsrätt 
– Ombildningsförfarandet i teori och praktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2016-01-14 
Kandidatuppsats HT 2015 
Författare: Daniel Callbo  
Handledare: Kjell Adolfsson  



Sammanfattning 
För hyresgäster och fastighetsägare har möjligheten att genomföra ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt varit både komplex och attraktiv. Trenden i lagstiftningen har varit att främja 
intresset till ombildningsmöjligheten och det är vanligtvis hyresgästerna som anses vara 
skyddsvärda. Frågan om förbud mot ombildningar för att minska antalet sådana har väckts i 
den politiska debatten under senaste åren. Regeringen menar att ett förbud inte är vägen att gå 
och att frågan om ombildningar är en kommunal angelägenhet. Vid ombildningsförfarandet 
uppstår flertalet praktiska, ekonomiska och juridiska problem. Samtidigt måste intresset för 
ombildningen vara väl förankrad hos hyresgästmedlemmarna för att en ombildning ska vara 
möjlig. Därför har jag genomför en undersökning av gällande rätt för ombildning av hyresrätt 
till bostadsrätt. Jag har även undersökt ett hypotetiskt genomförande av en ombildning för att 
kunna redogöra för de problem och ställningstaganden som uppstår i sammanhanget. 
Undersökningen har varit en rättsvetenskaplig sådan med en explorativ ansats. Min 
frågeställning för undersökningen var enligt följande:  
 

Hur går hyresgäster och fastighetsägare praktiskt tillväga vid en ombildning från 
hyresrätt till bostadsrätt och vilka juridiska, praktiska och ekonomiska problem 
kan bli aktuella i det sammanhanget? 

 
Jag kommer fram till att de praktiska och ekonomiska delarna av att ombilda en hyresrätt till 
en bostadsrätt har betydelse för det juridiska ombildningsförfarandet. Dessutom att 
kommunikationen mellan fastighetsägare, ombildningskonsult och hyresgäster har avgörande 
betydelse för huruvida en ombildning går att genomföra i praktiken. 
 
Nyckelord: hyresrätt, bostadsrätt, ombildning, kommunikation, transparens 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Möjligheten att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt kan ur flera perspektiv anses som en 
nödvändighet för att tillgodose behov av olika upplåtelseformer men också som en politisk, 
juridisk och ekonomisk komplex fråga. Behovet av en lagreglering inom området har varit 
aktuell över tid men hur denna reglering ska se ut varierar däremot, om den ska främja eller 
hämma ombildning. I dagsläget regleras ombildningsförfarandet av flertalet lagar; både direkt 
genom Bostadsrättslagen (BrL) och Ombildningslagen (OmbL) och indirekt genom 
Avtalslagen (AvtL) och lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen, FL). Tidigare 
lagstiftning har följt trenden att främja ombildningsmöjligheten och genom åren har det 
succesivt blivit lättare och mer attraktivt att ombilda. Däremot sker den fortsatta diskussionen 
om huruvida regleringen ska underlätta, försvåra eller helt och hållet förbjuda ombildningar. I 
förarbetena till OmbL är hyresgästernas ställning i fokus och framförs som lagens tilltänka 
skyddsobjekt. Det är framförallt hyresgästernas ekonomiska trygghet som lyfts fram och att 
det därmed krävs en särskild lagstiftning inom området.1 Men det är av samma anledning som 
nu möjligheten till ombildning ifrågasätts. Den politiska debatten kretsar som sagt kring 
frågan om ett förbud är aktuellt eller inte. Bakgrunden är att införande av OmbL underlättade 
övergången från hyresrätt till bostadsrätt på ett sådant sätt att under 1990-talet och in på 2000-
talet ökade antalet ombildningar av hyresrättslägenheter till bostadsrättslägenheter kraftigt.  
 
Det har visat sig att en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom en ombildning i dagsläget är 
att den kan bli synnerligen ekonomiskt lönsam för såväl hyresgäster som fastighetsägare; men 
även för ombildningen inhyrda konsulter. För en hyresgäst finns det möjlighet att till 
fördelaktigt pris köpa sin egen hyresrätt som bostadsrätt efter ombildning; vanligtvis till ett 
rabatterat pris på ungefär 70 – 75 % av marknadspriset.2 Denne kan då antingen bo kvar i 
lägenheten med en förväntad framtida avkastning i form av värdestegring, med en risk för 
värdeminskning, eller så kan den nyblivne bostadsrättsinnehavaren sälja lägenheten 
omgående till ett marknadsvärde som ofta ligger högre än den köpeskilling som rådde vid 
ombildningen. Fastighetsägaren kan också göra en god affär när denne säljer fastigheten till 
den nybildade bostadsrättsföreningen eftersom fastigheten kan säljas till fullt marknadsvärde 
samtidigt som bostadsrättföreningen ofta får förmånliga lån för att finansiera köpet. Den 
juridiska processen för att en ombildning ska gå vägen anses ofta av intresserade parter, 
framförallt av hyresgästerna, som komplex och känslig då det berör hyresgästernas befintliga 
boende och ofta rör det sig om större penningbelopp. Mot denna bakgrund är det därför 
vanligt förekommande att externa ombildningskonsulter anlitas och som sköter en stor del av 
det praktiska ombildningsarbetet samt ger råd i samband med processen. Då dessa konsulter 
ofta utför uppdrag på provision kan lyckade ombildningar vara synnerligen lönsamma för 
konsultfirman. Under senare år har det däremot skett en kraftig minskning av ombildningar. 
Från år 2000 har ca 160 000 hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Under år 2012 skedde det 
ca 3 000 ombildningar jämfört med ca 14 000 år 2011.3 Men fördelningen mellan hyresrätter 
och bostadsrätter är fortfarande tydlig. Det har under en längre tid tillkommit fler 
bostadsrätter än hyresrätter, genom nybyggnad och ombildning, men hyresrätterna utgör ändå 
60 procent av det totala bostadsbeståndet och 40 procent utgörs av bostadsrätter.4 
 

                                                
1 Prop. 1981/82:169 med förslag till åtgärder för att främja övergången från hyresrätt till bostadsrätt m.m. 
2 Restate 2015. Fördelar med att ombilda till bostadsrätt. 
3 SCB 2014. Statistisk årsbok 2014. ”Boende, byggande och bebyggelse”. 
4 SCB 2014. Statistiknyhet från SCB ”Bostadsbeståndet 2014-12-31”. 



 
 

2 

Den kraftiga minskningen av ombildningar och den relativt sätt större andelen hyresrätter 
torde lugna ner fenomenets motståndare. Men så verkar inte vara fallet, antalet ombildningar 
anses fortfarande vara en aktuell fråga i den politiska debatten genom exempelvis huruvida 
staten bör införa förbud mot ombildning eller inte. En vanlig utgångspunkt i denna diskussion 
är att politikerna menar att det råder bostadsbrist. För att hindra bostadsbrist behövs det 
förutom nyproduktion även att det befintliga beståndet används effektivt. Ombildningar från 
hyresrätter till bostadsrätter medför att bostadsmarknaden blir mer trögrörlig i och med att 
hyresgäster som inte har råd att köpa en bostadsrätt får allt färre hyresrätter att välja mellan. 
Ett förbud av ombildningar skulle alltså leda till att befintliga hyresrätter inte ombildas. 
Vidare vore det att värna om hyresrätten och de fördelar den innebär sig för de som inte har 
råd eller möjlighet att köpa samt äga en bostadsrätt. Motargumentet som ofta lyfts fram är att 
behoven i lokala bostadsmarknader kräver en variation av de upplåtelseformer det finns att 
tillgå och därmed blir ombildningsfrågan framförallt en kommunal fråga.5 Argumenten för att 
få ombilda till bostadsrätt ligger i den frihet och ekonomiska självständighet som medföljer 
ägandet av en bostadsrätt.6 
 
Diskussion kring ombildningar drivs även av lokala hyresgästföreningar med medias hjälp. 
Detta gäller framförallt när en intresseanmälan för ombildning inte är eller upplevs vara 
tillräckligt förankrad bland hyresgästerna, exempelvis när fastighetsägaren driver frågan om 
ombildningen.7 Här visar det sig att vem det är som lyfter frågan till en hyresgästförening att 
ombilda sig till en bostadsrättsförening tycks ha betydelse för hur det fortsatta 
ombildningsarbetet fortskrider. För att en ombildning ska kunna genomföras behövs nämligen 
att en kvalificerad majoritet av ursprungliga hyresgästerna skriftligen visat sig intresserade av 
att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt.8 
 
Med hänsyn till den observerade förändring i antalet ombildningar på senare år och den 
aktuella politiska debatten om förbud mot ombildningar har lett till att jag antar att det skett 
en betydande förändring i hur framförallt hyresgästmedlemmar men även andra inblandade 
parter ser på möjligheten till ombildning. Jag misstänker att vilka de upplevda fördelarna 
respektive nackdelarna för de respektive upplåtelseform är kan ha förändrats sen lagstiftning 
kom till på området. Vad det innebär att bo i hyresrätt respektive bostadsrätt och hur en 
befintlig hyresgästförening går tillväga i en ombildningsprocess kan belysa mina misstankar. 
En frågeställning som väcks i media är att hyresgästföreningarna och dess medlemmar 
(hyresgästerna) är huruvida de har tillräcklig förståelse och kunskap kring hur en ombildning 
går till och om skillnaderna mellan upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Det verkar 
som att en stor del av de praktiska problem som uppstår vid en ombildning handlar om 
bristande kommunikation och transparens mellan parterna.9 Här kan ombildningskonsulter 
och formkrav i lagstiftning ha betydelse för ombildningsförfarandet. Med mer information 
och bättre förståelse skulle samtliga parter kunna fatta mer välgrundade beslut (för och emot 
ombildning). 
 
 

                                                
5 Kaplan, M. (MP) 2014. Interpellation 2014/15:13 av Nooshi Dadgostar (V). 
6 Restate 2015. Fördelar med att ombilda till bostadsrätt. Se även; Fasth, E. 2007 ”Fritt fram för bostadsrätt i 
Östberga” i Hem & Hyra. 
7 Brunner, A. 2009. ”Hon avslöjade skum ombildning” i Hem & Hyra. 
8 OmbL 3§ p. 2. 
9 Samuelsson, K. 2015. ”Bristfällig information vid ombildning” i Hem & Hyra. 
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1.1 Syfte 
Uppsatsen ämnar redovisa resultatet av dels en traditionell rättslig analys med syftet att finna 
gällande rätt avseende ombildningsförfarandet, dels en genomgång av vilka konsekvenser 
gällande rätt leder till för hyresgästerna och fastighetsägaren vid ombildning från hyresrätt till 
bostadsrätt. Min avsikt är att detta ska fungera som en beskrivning av hur ombildningar går 
till rent juridiskt men också ge praktiska och ekonomiska verktyg för att bygga upp 
beslutsunderlag vid och inför ombildningar samt för befintliga och nyblivna ägare.  
 
1.2 Frågeställning 
Mot bakgrunden ovan anser jag att en explorativ ansats till att studera det juridiska 
ombildningsförfarandet är i sin ordning. Jag väljer denna ansats eftersom jag är intresserad av 
att redogöra för hur ombildningsprocessen ser ut för inblandande parter. Jag vill besvara 
frågor om vilka problem som uppstår vid en ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt och 
hur inblandade parter går tillväga. Därmed blir min frågeställning som följer:  
 

Hur går hyresgäster och fastighetsägare praktiskt tillväga vid en ombildning från hyresrätt till 
bostadsrätt och vilka juridiska och ekonomiska problem kan bli aktuella i det sammanhanget? 

 
1.3 Avgränsning 
Det finns flera aspekter kring vilka konsekvenserna blir av gällande rätt för 
ombildningsförfarandet och jag har varit inne och berört några av dessa hittills i 
introduktionen. Exempelvis kan den idag rådande lagstiftningen leda till bostadsbrist och 
trögrörlighet i bostadsmarknaden. Jag har valt att inte inkludera de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av gällande rätt angående ombildningsmöjligheten.  
 
1.4 Metod och teoretisk analysmodell 
Eftersom jag vill redogöra för gällande rätt för ombildningsförfarandet använder jag mig av 
rättskällorna (lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin) när jag genomför min 
materialinventering. Denna del av min undersökning får en rättsdogmatisk prägling. Men med 
hänsyn till min frågeställning och för att få mer djup och nyans i min analys inkluderar jag 
även ombildningskonsulters (däribland de svenska storbankerna) material såväl som 
myndigheters utredningar och allmänna råd samt politikers utlåtanden och ställningstaganden 
i min materialinventering. För min egen förståelse har jag även fört samtal med en jurist vid 
en av de större ombildningskonsultbyråerna. För att konkretisera undersökningen och 
analysen behöver jag även granska olika dokument som vanligtvis och enligt lag måste 
upprättas vid ombildningar (exempelvis intresseanmälan och ekonomisk plan). Det innebär att 
undersökningen i sin helhet kan anses vara rättsvetenskaplig till sin karaktär.10 Att jag 
inkluderar olika källor för materialinventering möjliggör dels ett kritiskt förhållningssätt 
eftersom jag då kan ställa olika källor mot varandra; så kallad triangulering11 och dels att det 
passar väl ihop med den abduktiva ansats jag anser lämplig för studien. En sådan ansats 
innebär att jag växlar mellan analys och materialinventering för successiv progression i min 
förståelse samt redogörelse av resultat. Detta möjliggör att jag kan utveckla min 
problematisering och frågeställning parallellt med konstruktion av teoretiskt ramverk och 
analys. I min studie anser jag begreppet teori som synonymt med den empiri jag samlar in och 
kommer att kalla denna del i uppsatsen för materialinventering. Med olika typer av datakällor 
blir det dessutom en variation i materialet. Denna variation ser jag som en grund för nya 
frågeställningar och något som kan visa mig nya infallsvinklar. Vidare anser jag detta 
lämpligt med hänsyn till studiens frågeställning och dess explorativa karaktär.  
                                                
10 Sandgren, C. 2015. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3e uppl. 
11 Kort sagt innebär det att forskaren använder sig av olika typer av källor som sedan kan ställas mot varandra. 
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Teoretiskt ramverk och analysmodell 
Jag bygger upp det teoretiska ramverket genom att jag först identifierar vilka rättsliga, 
ekonomiska och praktiska områden som kan tänkas bli berörda vid ett ombildningsförfarande. 
Det är sedan dessa områden som kommer att användas för att analysera hela 
ombildningsförfarandet samt belysa problem som kan uppstå vid sådan process. Jag ger varje 
område särskilt utrymme enligt följande: 
 

- Avtal (vad avtal är, hur uppkommer de och vad får de för effekt) 
- Ekonomiska föreningar (framförallt beträffande beslutskriterier och medlemskap) 
- Hyresrätt (vad avses juridiskt med en hyresrätt) 
- Bostadsrätt (vad avses juridiskt med en bostadsrätt) 
- Ombildning (vilken lagstiftning gäller vid ombildning) 
- Ekonomiska och praktiska ställningstaganden (konflikter, drivkrafter, tidsperspektiv) 

 
Den analys jag genomför utgår från områdena ovan och för att underlätta både 
materialinventering och analys skapar jag en analysmodell som jag utgår från, och korrigerar 
vid behov. Analysmodellen kan illustreras enligt bilden nedan. Den visar hur respektive 
områden går in i ombildningsförfarandet. En hyresrätt ombildas till en bostadsrätt och i 
processen blir allt från avtal till beslutsgångar inom ekonomiska föreningar aktuella delar 
samt att ekonomiska och praktiska ställningstaganden påverkar ombildningen. 
 

Analysmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.4 Metod; Analysmodell 
 
Ombildningsprocessens olika steg 
De juridiska, praktiska och ekonomiska steg jag identifierat utifrån min frågeställning är de 
följande 12:  

- Fastighetsägarinitierad eller hyresgästinitierad ombildning 
- Intresseanmälan och hembud 
- Förhandling om pris och teknisk besiktning 
- Ekonomiska kalkyler, ekonomisk plan och stadgar 
- Informationsmöte 
- Beslut om förvärv av fastighet 
- Finansiering till förvärv av bostadsrätt 
- Förvärv av fastighet och upplåtelse av bostadsrätter 

 
 
 
 

                                                
12 Se bilaga 1. Konstruerad utifrån: SBAB 2015. Ombilda – att bilda bostadsrättsförening. Restate 2015. 
Ombildningens steg. Handelsbanken 2015. Att ombilda till bostadsrätt. BrL, OmbL och FL. 

Ombildningsprocess 

Ombildning 
Avtal 

Bostadsrätt Hyresrätt 
 

Ekonomiska 
föreningar 

Ekonomiska och praktiska ställningstaganden 
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2 Materialinventering och teoretiskt ramverk 
I processen att ombilda hyresrätt till bostadsrätt uppstår flertalet avtalsrättsliga moment. 
Därför inleder jag materialinventeringen och det teoretiska ramverket med allmänna 
avtalsrättsliga principer, avtals uppkomst och innebörd. En del avtalen som uppstår vid en 
ombildning är dessutom särskilt reglerade i lag. Exempelvis genom formkrav vid förvärv av 
fast egendom och vid hembud efter intresseanmälan. 
 
2.1 Allmänt om avtal 
En marknadsekonomi kännetecknas bland annat av en liberal inställning till avtal och att ett 
omsättningsintresse prioriteras.13 Produkter och egendom ska så enkelt och med så låga 
kostnader som möjligt kunna byta ägare. För att möjliggöra detta regleras avtal främst genom 
AvtL och i Sverige råder principer som avtalsfrihet – att det i princip går att avtala om vad 
som helst med vem som helst) – och pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Lagen är i 
huvudsak dispositiv (ej tvingande) men innehåller även tvingande bestämmelser i sitt tredje 
kapitel. Huvudregeln är att avtal kan uppstå mellan parter, såväl fysiska som juridiska, 
muntligen och skriftligen (det är en annan sak att skriftligen avtala, vilket är att 
rekommendera i många fall då det får en bevisverkan). I undantagsfall kan formkrav ställas 
enligt lag och då ofta skriftligen med eventuella direktiv med innehåll (det går även att avtala 
om formkrav). Avtal kan även uppstå genom realhandlingar, det vill säga en persons 
handlingar, uppförande eller beteende i allmänhet.14 Dessutom kan avtal uppstå genom 
passivitet, det vill säga att personen underlåter att vidta vissa åtgärder.15  
 
En utgångpunkt vid avtalstolkning eller avgörande om avtal ens förekommer är att se till olika 
avtalsfakta för att bedöma om det skett en viljeförklaring, och att denna har till part uttryckts. 
En princip som är direkt avgörande för huruvida en viljeförklaring håller är tillitsprincipen där 
motpart skyddas i mån av god tro i förhållande till förklaringsmisstag i avtalet.16 Denna 
princip skapar en trygghet i omsättningen av produkter och egendom. Part ska kunna fästa 
tillit vid utfästelser. Vidare för att bedöma om avtal föreligger krävs i regel anbud från en part 
och accept från mot-/medpart (adressat). Likt anbudet förekommer även utbud men då är det 
ifråga om en ej bestämd adressatkrets (exempelvis vid varor i en livsmedelsbutik). Vid accept 
av anbudet är tidsfrist och acceptens överenstämmelse med anbudet avgörande för avtalets 
uppkomst. Sker accepten utanför skälig tidsfrist, vilket avgörs av vad som är lämpligt i det 
enskilda fallet eller sedvänja, kutym, handelsbruk, uppstår ej ett avtal. Det som istället kan 
hända är att den försenade accepten anses som ett nytt anbud. Detsamma gäller om accepten 
inte överensstämmer med hänsyn till innehåll, en så kallad oren accept, med anbudet, vilket 
leder till ett avslag av tidigare anbud förenat med ett nytt anbud.17 Det är detta perspektiv som 
kallas för anbud-accept-modellen (även kallad ping-pong-modellen). Efter att ett anbud 
respektive accept skett uppstår det ett rättsförhållande genom partbindningsfunktionen.18 
Anbudsgivaren är i regel ensidigt bunden av sitt anbud, under en viss tidsfrist eller tills att 
denne underrättar adressaten före eller samtidigt som anbudet kommer adressaten till handa 
om återkallelse. Adressaten blir endast bunden till avtalets innehåll i samband med en i tid 
lämnad och i övrigt giltig accept. Att parterna blir bundna av avtalet och att avtal i regel ska 
hållas skapar därmed också trygghet i omsättningsintresset därför att det går att koppla 

                                                
13 Adlercreutz, A. och Gorton, L. 2011. Avtalsrätt I. 13e uppl. s. 17. 
14 I b s. 25. 
15 I b s. 54. 
16 I b s.25. 
17 I b s. 53. 
18 I b s. 26. 
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rättsliga sanktioner till eventuella avtalsbrott. En uppmjukning av partbindningsfunktionen 
och principen att avtal ska hållas finns i den jämkningsmöjlighet som generalklausulen i AvtL 
36§ skapar. Denna bestämmelse får en praktisk betydelse i och med att det går att jämka 
enskilda avtalsbestämmelser och därmed omförhandla avtalet. 
 
Särskilt kring förvärv av fast egendom 
I JB kap. 4 finns bestämmelser som gör att förvärv av fast egendom blir ett indispositivt 
avtalsförhållande. Fast egendom är ett av de få områden där det i lag regleras om formkrav 
avseende både avtala skriftligen och avtalets innehåll. För att ett förvärv av fast egendom ska 
bli giltigt och binda avtalsparterna måste köpehandling som ska innehålla uppgifter om pris 
och att egendomen ska överlåtas. Det går inte att vid sidan av köpehandlingen komma överens 
om annat pris än det som tas upp i köpehandlingen. Däremot finns möjlighet att jämka priset 
(se 4 kap. 1§ 2st.). Köp som strider mot formkraven är ogiltiga i regel men förvärv som görs 
vid ombildningar kan fortfarande vara giltiga enligt JB 4 kap. 1§ 3st. 
 
2.2 Allmänt om hyresrätt 
De regler som gäller för hyresrätter återfinns i Hyreslagen19 (HL) och är till stor del tvingande 
till fördel för hyresgästen. Det innebär att de avtalsbestämmelser som är till nackdel för 
hyresgästen inte är bindande, däremot är hyresvärden bunden. Det finns ett antal dispositiva 
bestämmelser där lagen ger utrymme för parterna att fritt avtala om vad som ska gälla (se JB 2 
kap. 7§). För att få tillträde till en hyresrätt krävs ett avtal, vanligtvis skriftligen, där 
nyttjanderätten för hus eller del av hus upplåts mot ersättning. För att ett hyresavtal ska 
föreligga krävs 1) ett avtal, om 2) hus eller del av hus, som 3) upplåtits till nyttjande och att 
detta sker 4) mot ersättning. Hyresavtalet kan som de flesta andra avtal tillkomma muntligen, 
och skriftligen samt genom konkludent handlande.20 att parterna uppför sig som om ett avtal 
finns. Enligt HL krävs skriftligen upprättelse av avtal om någon av hyresvärden eller 
hyresgästen begär det.21 En hyresrätt består av en lägenhet vilket enligt lagens mening är 
detsamma som hus eller del av hus och kan i princip vara vilken typ av lokal som helst. 
Dessutom kan flera lokaler utgöra en lägenhet, förutsatt att de lyder under ett gemensamt avtal 
med gemensam hyra.22 I hyresavtalet kan även mark ingå. Däremot gör lagen skillnad på 
lägenheterna med hänsyn till vilka ändamål som avtalas. Det kan handla om exempelvis 
bostadslägenheter eller lokaler för näringsverksamhet. Vissa lägenhetstyper har särskilda 
bestämmelser (se JB 2 kap. 23§). När det gäller upplåtelse till nyttjande är utgångspunkten att 
det bara är ägaren som kan upplåta hyresrätt. Det är vanligtvis ett företag eller privat 
hyresvärd som äger huset. Däremot kan en hyresgäst, med tillstånd, hyra ut hyresrätten i 
andrahand. Hyresgästen kan vara såväl en fysisk som en juridisk person.23 Avtalet ska 
innehålla rätten att nyttja lägenheten, vanligtvis är även nyttjandet specificerat till ändamålet 
exempelvis bostad eller affärsverksamhet. Vilken tidsperiod nyttjanderätten ska gälla saknar 
betydelse för huruvida avtalet ska räknas som hyresavtal; även om det kan vara lämpligt att 
reglera detta i avtalet. Slutligen krävs ersättning för att det ska bli ett hyresavtal och den 
vanligaste typen av ersättning är pengar men lagen ger även utrymme för ersättning i annan 
typ av prestation. Däremot måste hyran vara bestämd i avtalet och får inte vara rörlig.24  
Hyresgäst i lägenhet avsedd för bostad är begränsad till att använda lägenheten till det i 
avtalet reglerade ändamålet.25 Bryter hyresgästen mot denna bestämmelse finns det regler i 
                                                
19 Vedertaget språkbruk för bestämmelserna i JB 12 kap. 
20 ÖH 2012 T 4931-11. 
21 JB 12:2. 
22 Holmqvist, L. och Thomsson, R. 2015 Hyreslagen – En kommentar s. 29. 
23 NJA 1952 s. 37 och RH 1986:83. 
24 Holmqvist och Thomsson, 2015 s. 31ff. 
25 JB 12:23. 
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hyreslagen om förverkande (se JB 12:42), vilket ger hyresvärden rätt att säga upp avtalet i 
förtid. Om lägenheten istället är avsedd för annat ändamål än bostad gäller det ovannämnda 
men däremot kan hyresvärden få tillstånd från hyresnämnden för dessa avvikelser. Något som 
får en stor praktisk betydelse är att hyresvärden inte får åberopa avvikelser som är utan 
betydelse för denne. Alltså blir det bara påföljder om hyresgästen nyttjar lägenheten på annat 
sätt än avtalat och att detta har betydelse för hyresvärden; i praxis varierar den rättsliga 
bedömningen av vad som anses vara av betydelse för hyresvärden.26 Hyresvärden är dessutom 
enligt lag skyldig att underhålla och se till att lägenheten, oavsett ändamål, är i brukbart skick. 
Detta gäller från och med tillträdesdagen och löpande under hyrestiden. Det innefattar även 
reparationer av lägenhetens och fastighetens inre och yttre ytor. Det råder däremot avtalsfrihet 
i avseendet brukbart skick vilket medför att hyresvärd och hyresgäst kan avtala om sämre 
eller bättre skick. 
 
2.3 Allmänt om bostadsrätt 
Det finns skillnader och likheter mellan de två upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. 
Upplåtelseformen bostadsrätt har utvecklats genom den praxis som Hyresgästernas Sparkasse- 
och Byggnadsförening (HSB) drev med att upplåta lägenheter med ständig besittningsrätt, till 
skillnad från att upplåta lägenheterna som hyresrätt på begränsad tid. Det är denna praxis som 
genom lagen (1930:115) om bostadsrättsföreningar (Bostadsrättslagen, BRL) ledde fram till 
att institutet bostadsrätt blev lagreglerat.27 BRL inledande bestämmelser (1 kap.) innehåller 
bland annat definitionen av bostadsrättsförening som en ekonomisk förening och att FL 
tillämpas på bostadsrättsföreningar. I första kapitlet förklaras även att bestämmelser gällande 
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns både i BRL och i OmbL. Dessutom klargörs att 
endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt och att detta ska ske utan tidsbegränsning 
samt mot ersättning (se Bilaga 5 för exempel på upplåtelseavtal). Särskilt kring upplåtelse och 
överlåtelse gäller följande: 
 

I regel upplåts bostadsrätten till en viss lägenhet endast en gång, 
nämligen till den förste innehavaren. Från denne kan bostadsrätten 
övergå till en ny innehavare genom överlåtelse eller på annat sätt, 
exempelvis genom arv eller gåva.28 

 
Vidare, i likhet med hyresrätt, kan en bostadsrätt bestå av hus eller del av hus men även mark 
som ligger i anslutning till bostadsrättsföreningen. Att marken måste ligga i anslutning till 
föreningen skiljer sig från de bestämmelserna i hyreslagen om mark, där det inte ställs samma 
krav på närhet till föreningens hus. Att en bostadsrätt måste upplåtas utan tidsbegränsning får 
en praktisk betydelse i avseendet att bostadsrätten inte kan sägas upp (undantagsfall finns).29 
Till skillnad från hyresgästen i sitt förhållande till hyresgästföreningen äger 
bostadsrättsinnehavaren en andel i bostadsrättsföreningen, och detta sker genom ersättning, i 
form av en årsavgift som vanligtvis betalas månadsvis. Vidare får upplåtelse endast ske till 
den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Ytterligare kännetecken för en 
bostadsrättsförening är att bostadsrättsinnehavarna, alltså medlemmarna, själva engagerar sig i 
föreningens verksamhet för att främja sina ekonomiska intressen.30 Bostadsrätt utgör lös 
egendom 31 (vilket medför att även annan lagstiftning så som KöpL blir tillämplig) och den 
som köper, eller på annat sätt förvärvar, en bostadsrätt måste ansöka om medlemskap i 

                                                
26 Holmqvist och Thomsson 2015. s. 215ff. 
27 Hjorth och Uggla, 2014. Bostadsrättslagen – En kommentar. 5e uppl. s. 16. 
28 Boverket 2007. Allmänna råd om ekonomiska planer och bostadsrättsföreningar. s. 7. 
29 Hjorth och Uggla, 2014 s. 35. 
30 Prop. 1990/91:92 s. 53. 
31 Hjorth och Uggla, 2014. s. 33. 
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bostadsrättföreningen. I BRL 2 kap. återfinns bestämmelserna om medlemskap med bland 
annat förbud mot vissa stadgevillkor gällande medlemskap och rätten till medlemskap vid 
ombildning. Tredje kapitlet samma lag reglerar innehållet för ekonomiska plan samt var och 
hur den ska registreras. I fjärde kapitlet återfinns bland annat formkrav för upplåtelseavtalet 
att det ska uppföras skriftligen samt med vilket innehåll. Upplåtelser som inte följer lagens 
bestämmelser i tredje och fjärde kapitlet anses som ogiltiga. Femte kapitlet reglerar 
förhandskontakt på bostadsrätt och rätt att ta emot förskott; efter Bolagsverkets godkännande. 
Sjätte kapitlet innehåller övergång av bostadsrätt exempelvis vid bodelning eller arv. Sjunde 
kapitlet är den mest omfattande delen i lagen och innehåller bostadsrättsinnehavarens 
rättigheter och skyldigheter samt föreningens ansvar för lägenhetens skick. Här regleras hur 
bostadsrättsinnehavaren får använda lägenheten och vad som gäller vid andrahandsuthyrning. 
Dessutom bestäms att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att hålla lägenheten i gott skick, 
på egen bekostnad. Även tillträde till lägenhet och avgift till bostadsrättsföreningen samt 
förutsättningar för förverkande bestäms under detta kapitel. Åttonde kapitlet reglerar 
tvångsförsäljning med bestämmelser som exempelvis att lägenheten återgår till föreningen vid 
tre misslyckade försäljningar. I nionde kapitlet återfinns bestämmelser om bostadsföreningen 
angående stadgar, föreningens namn (firma) och att föreningen måste föra medlem- och 
lägenhetsförteckning. Här finns även hänvisningar till FL samt undantag från den gällande 
föreningens ledning och stämma. Kapitel 10 innehåller regler om sanktioner med såväl 
skadestånd som böter och vite. Lagen avslutas med kapitel 11 som tar upp hur tvister ska 
lösas och hyresnämndens roll vid dessa tvister.  
 
2.4 Allmänt om ekonomiska föreningar 
Det finns både ideella och ekonomiska föreningar, vilka är associationer (sammanslutningar) 
av medlemmar, där den ekonomiska föreningen, till skillnad från den ideella föreningen, är 
ämnad för att bedriva ekonomisk verksamhet för att tillgodose dess medlemmars ekonomiska 
intressen.32 Medlemmarnas ekonomiska intressen kan vara att minska kostnader eller att öka 
intäkter. Ytterligare kännetecken för en ekonomisk förening är att den ska vara kooperativ; 
medlemmarna ska själva engagera sig i verksamheten.33 För att en ekonomisk förening ska 
uppstå måste den först registreras 34 hos Bolagsverket. För att kunna bildas måste det finnas 
minst tre medlemmar i föreningen.35 tidigare var antalet fem men eftersom lagstiftaren ville 
underlätta skrivbordsbildning av föreningar ändrades antalet från fem till tre 36 (det kan vara 
praktiskt svårt att få tag i fem personer för vissa typer föreningsverksamhet). Till skillnad från 
ideella har ekonomiska föreningar egen lagstiftning; FL. FL är i huvudsak indispositiv och är 
uppdelad i femton kapitel (1-8 och 10-16. då 9 kap. upphävts). Dessutom har lagen genomgått 
vissa förändringar fr.o.m. 2016-01-01. I huvudsak så gäller förändringarna att lagtexten får en 
språklig uppdatering och att vissa bestämmelser får ett förtydligande. Ytterligare ändringar 
handlar bland annat om elektronisk kommunikation, föreningen ska kunna ta in investerande 
medlemmar (medlemmar som endast bidrar med kapital) samt att kapitalskyddet stärks och 
efterliknar Aktiebolagslagen (ABL) mer.37 
 
I första kapitlet återfinns allmänna bestämmelser som reglerar ekonomiska föreningars 
ändamål och frågor gällande registrering. Under andra kapitlet går det att finna bestämmelser 
om vilka förutsättningar som krävs för att en förening ska anses som bildad. Innehållet i 

                                                
32 FL 1:1. 
33 I b. 
34 FL 1:2. 
35 FL 2:1. 
36 Prop. 1992/93:144 om medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. s. 9f. 
37 Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. s. 1 
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föreningens stadgar tas upp samt regler om tidsfrist för registrering efter beslut om bildande. I 
tredje kapitlet som reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter tas det som kan kallas 
för öppenhetsprincipen upp. Enligt FL 3:1 får inte föreningen vägra medlemskap till sökande 
om inte särskilda skäl finns. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening 
då den har begränsat antal lägenheter vilket leder till en begränsning i antal medlemmar. Det 
medför att medlemskap grundar sig på överlåtelser av bostadsrätter. Annars är ekonomiska 
föreningar i regel öppna för medlemskap. Återbetalning av medlemsinsatser återfinns i fjärde 
kapitlet (med fr.o.m. 2016-01-01 uppdaterat språk och tillagda fonder vid beräkning av eget 
kapital) och övriga insatser i femte kapitlet. I lagens sjätte kapitel hanteras hur föreningen ska 
ledas och hur föreningens styrelse väljs. Det ställs inte särskilt höga krav för att kunna bli 
styrelseledamot förutom att juridiska personer inte kan väljas in i styrelsen. Vidare ges också 
besked om när styrelsen är beslutsför och dess teckningsrätt. Sjunde kapitlet handlar om 
föreningsstämman, hur den kallas och vilken rösträtt medlemmarna har. I kapitel åtta bestäms 
att en ekonomisk förening måste ha revisor och hur denna utses samt underrättas. 
Överskottsutdelning och hur föreningens egendom får användas tas upp i tionde kapitlet. 
Likvidation, upplösning och fusion av ekonomiska föreningar hanteras i kapitel elva och tolv. 
I övrigt hanteras skadestånd och straff i 13 och 16 kap. samt föreningens namn (firma) och 
registrering i 14 respektive 15 kap. Allmänna principer som gäller för ekonomiska föreningar 
(även ideella) är majoritetsprincipen, som innebär att vid beslut av frågor uppkomna inom 
föreningen avgörs av majoriteten av rösterna.38 Denna princip är tydligt tecken på att 
föreningsverksamhet ska anses som en demokratisk sådan och att det kooperativa intresset 
överväger enskilda individer. Däremot finns det ett skydd för de enskilda i form av att 
majoriteten inte får fatta beslut som behandlar medlemmar olika utan stöd i föreningens 
stadgar.39  
 
2.5 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan initieras på två sätt; av fastighetsägaren – så 
kallad fastighetsägarinitierad ombildning, eller av hyresgästerna själva – så kallad 
hyresgästinitierad ombildning. Den ombildning som initieras av fastighetsägaren får samma 
utseende som vid en nyproduktion av bostadsrätter. Bildandet av bostadsrättsförening sker då 
genom så kallad skrivbordsbildning.40 Det innebär att det inte är de boende som har skapat 
föreningen. Bostadsrättsföreningen uppmanar sedan hyresgästerna att anmäla intresse hos 
fastighetsägaren att förvärva fastigheten för ombildning. Vid hyresgästinitierad ombildning är 
det de boende själva som bildar bostadsrättsförening och som sedan anmäler intresse hos 
fastighetsägaren. Det som är lika för dessa två ombildningsförfaranden i detta första steg är att 
de båda måste bilda bostadsrättsförening, men att föreningen består av olika grupper av 
medlemmar. Det andra steget vid en ombildning är att lämna intresseanmälan (se bilaga 3 för 
exempel på intresseanmälan) för förvärv av fastighet, vilken sker från hyresgästerna oavsett 
om ombildningen är initierad av fastighetsägaren eller hyresgästerna. Bildandet av 
bostadsrättförening sker enligt BrL genom registrering och hos Bolagsverket (se Bilaga 4 
angående nyregistrering). För registrering fordras minst tre medlemmar, stadgar, styrelse och 
revisor. Intresseanmälan sker till Inskrivningsmyndigheten (IM). Formellt sett är det den 
nybildade bostadsrättsföreningen som skickar in intresseanmälan å hyresgästernas vägnar. Att 
göra en intresseanmälan är däremot frivilligt i den bemärkelsen att det inte måste ha skett en 
intresseanmälan för att en ombildning juridiskt ska anses som genomförd. Mer om varför en 
intresseanmälan oftast görs återkommer jag till nedan. 
 
                                                
38 Hemström, C. 2010. Organisationers rättsliga ställning. s. 37. 
39 A a s. 38. 
40 Prop. 1990/91:92 s. 57 och RH 2014:25. 
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Till intresseanmälan ställs det krav i OmbL 3§ att det måste finnas intyg på ett skriftligt 
intresse bland hyresgästerna om minst två tredjedelars majoritet. Hyresgästerna måste vara 
medlemmar i hyresgästföreningen och dessutom vara folkbokförda på fastigheten. I 
intresseanmälan måste även finnas med hur många lägenheter som berörs av ombildningen. 
Otydlighet i intresseanmälan kring antal lägenheter och antal medlemmar kan leda till att 
intresseanmälan måste kompletteras innan IM kan föra in ärendet i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.41 Lantmäteriet har gjort ett förtydligande angående innehållet och krav på 
intresseanmälan. Myndighetens checklista vid intresseanmälan enligt följande: 
 

1. Intresseanmälan från bostadsrättsförening eller kooperativ 
hyresrättsförening (hädanefter föreningen), undertecknad av behöriga 
firmatecknare (se exempel 1 nedan). [Se bilaga 3] 

2. Registreringsbevis för föreningen (inte äldre än ett år). 
3. Intyg från föreningens styrelse (se exempel 2 nedan) [Se bilaga 3]. 

Med föreningens styrelse menas hela styrelsen. Av intyget ska framgå̊: 
a) antalet lägenheter i hyreshuset (obs. minst tre lägenheter). Med 
lägenhet avses såväl bostadslägenhet som lokal, 
b) att hyresgästerna i minst två̊ tredjedelar av de uthyrda lägenheterna 
skriftligen förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt. 
c) att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen, samt, vad galler 
bostadshyresgäster, är folkbokförda på fastigheten.42 

 
En bostadsrättsförening kan ångra sin tidigare inskickade intresseanmälan men värt att notera 
vid ett sådant tillfälle är att enligt OmbL 5a§ så måste föreningen först besluta vid 
föreningsstämma om att inte förvärva egendomen. Däremot krävs det vid det beslutet minst 
hälften av hyresgästerna. Det krävs alltså färre hyresgäster för att ångra en intresseanmälan än 
att från början skicka in den. Efter att bostadsrättsföreningen är registrerad hos Bolagsverket 
och intresseanmälan införd i fastighetsregistrets inskrivningsdel har föreningen därmed förtur 
till förvärv av fastigheten. Något som förstärker denna rätt är de hembudsregler som återfinns 
i OmbL 6-12§§ som bland annat innebär att en bostadsrättsförening måste erbjudas att köpa 
fastigheten innan någon annan spekulant erbjuds. Det råder nämligen ett förbud mot 
överlåtelse innan sådant erbjudande gjorts (OmbL 6§). För att kunna upplåta lägenheterna 
med bostadsrätt måste först en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse. 
Bestämmelser i BRL angående den ekonomiska planens innehåll och utformning säger att den 
måste innehålla betydelsefulla upplysningar för en bedömning av föreningens verksamhet. I 
Boverkets allmänna råd går det att finna följande förklaring: 
 

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan, som visar att 
föreningen vid sin start är ekonomiskt hållbar. Den ekonomiska planen 
innehåller bland annat en byggnadsbeskrivning, kostnader för 
föreningens fastighet, finansieringsformer samt en prognos och 
känslighetsanalys för föreningens ekonomi.43 

 
Den ekonomiska planen måste dessutom enligt BRL 3:2 intygas av två personer. Dessa 
intygsgivare får ej vara en sådan ställning att de kan anses partiska i förhållande till 
bostadsrättsföreningen. Intygsgivarna ska granska planens vederhäftighet, om den är hållbar 
och vilka uppgifter de har grundat sin bedömning på. När den ekonomiska planen väl är 
registrerad måste föreningens styrelse hålla den tillgänglig för var och en, planen är alltså 
offentligt material. Bolagsverket kan enligt BRL 4:2 ge tillstånd till föreningen att upplåta 

                                                
41 NJA 2003 s. 125. 
42 Lantmäteriet 2015. Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.  
43 Boverket 2007. s. 71. 
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bostadsrätter innan föreningen hunnit köpa huset, föresatt att det finns en registrerad 
ekonomisk plan och inbetald säkerhet motsvarande lägenheternas insats. Annars kan 
föreningen upplåta bostadsrätter efter att den slutliga kostnaden för fastigheten har redovisat, 
det vill säga efter att föreningen köpt huset, eller åtminstone kunnat fastställa pris i 
förhandlingen. Efter att föreningen är bildad, registrerad, har en registrerad ekonomisk plan 
och alla kostnader i ordning kan föreningen börja teckna upplåtelseavtal. Enligt BRL 4:5 
måste upplåtelseavtalet ske skriftligen och med parternas namn, den lägenhet upplåtelsen 
avser samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. De hyresgäster som vill 
teckna upplåtelseavtal måste vara medlemmar i bostadsrättföreningen och folkbokförda i 
fastigheten. Viktigt att notera här är att bostadsrättföreningen inte har någon rätt att vägra 
varken medlemskap (BRL 2:8) eller vägra upplåta bostadsrätt (BRL 4:6) till hyresgäster som 
bor i huset. Vidare kan upplåtelsen bli föremål för förhandsavtal, så kallat optionsavtal 44, 
vilket innebär att hyresgästen och bostadsrättsföreningen avtalar om att i framtiden upplåta 
lägenheten med bostadsrätt. Förhandsavtalet utformas på sådant sätt att hyresgästen kan om 
denne vill få lägenheten upplåten som bostadsrätt vid senare tillfälle men är inte tvungen till 
detta, därav namnet optionsavtal. 
 
2.6 Ekonomiska och praktiska ställningstaganden 
Vid ombildningsförfarande finns det flera aspekter och moment som inte är av juridisk 
karaktär men som däremot får betydelse för hur väl förfarandet genomförs och hur lång tid det 
kan ta. Det kan handla om vilket tidsperspektiv partnerna bör ha och hur lång tid en 
ombildning kan ta. En ombildning kan exempelvis ta från ungefär sex månader till några år.45 
En annan betydelsefull aspekt är den ekonomiska delen av huruvida ombildning ska 
genomföras. Det kan handla om hur köpet av fastigheten ska finansieras till hur mycket 
hyresgästerna får låna till köp av bostadsrätterna. Här blir hyresgästerna farhågor om 
exempelvis bankernas senaste amorteringskrav aktuella (i rädsla för att få lagreglerat 
amorteringskrav har de flesta storbankerna infört egna amorteringskrav som innebär att 
låntagare måste amortera ner lån som befinner sig över 70 % av bostadens pris) och 
bolånetak. Vid lån för köp av bostadsrätt vid ombildning behövs inte den sedvanliga insatsen 
om 15 %. Det genomförs av långivaren sedvanlig prövning av låntagarens kreditvärdighet 
men i regel beviljas alla sökande lån.46 Andra ekonomiska frågeställningar som hyresgästerna 
kan komma med är huruvida de ekonomiska kalkylerna håller för den nya 
bostadsrättsföreningen. En del praktiska frågor som finns reglerade i lag som till exempel om 
hyresgäster som inte vill köpa bostadsrätt kan bo kvar som hyresgäst eller när den nyblivna 
bostadsrättsinnehavaren kan sälja bostadsrätten.   
 
Ett vanligt förekommande moment som inte regleras i lag men som kan ha betydelse för att 
intressera hyresgästerna, eller fastighetsägaren, till att genomföra en ombildning är att hålla 
informationsmöten där ombildningens olika moment och konsekvenser lyfts fram.  En 
ekonomisk plan måste upprättas enligt lag men planen föregås vanligtvis av en teknisk 
besiktning där fastighetens underhållsbehov avgörs. Detta tillsammans med ett pris från 
fastighetsägaren gör det sedan möjligt att börja fastställa en ekonomisk kalkyl. Denna kalkyl 
fungerar sedan som beslutsunderlag för bostadsrättsföreningen och de boende i fastigheten 
(hyresgästerna) om de är intresserade av att ombilda. När allt detta är gjort kan föreningen 
upprätta en ekonomisk plan enligt de regler som tas upp i BRL. När den ekonomiska planen 
är registrerad kallas det till en extra föreningsstämma (enligt reglerna i FL och föreningens 
stadgar), oftast kallad köpstämma, där kvalificerad majoritet om två tredjedelar måste rösta 
                                                
44 Svea hovrätt T 3709–13. 
45 SBAB 2015. Ombilda - att bilda bostadsrättsförening. 
46 Restate 2015. Ombildningens steg. 
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för köp av fastighet.47 En praktisk aspekt vid detta moment är att det enbart är beslut om 
huruvida föreningen ska köpa fastigheten, inte om att hyresgästerna måste köpa bostadsrätter. 
Enligt BrL 9:20 måste hyresgästerna vid eller innan köpstämman ha tagit del av den 
ekonomiska planen samt besiktningsprotokollet och dess intyg. Beslut som inte följer reglerna 
om majoritetsgräns och innehåll i beslutsunderlag är ogiltiga enligt BrL 9:21 
 
Särskilt om kommunikation och transparens 
Eftersom flertalet av ombildningsprocessens moment kännetecknas av vad jag anser som 
informationsflöden och kommunikation mellan hyresgäster, fastighetsägare och i 
förekommande fall ombildningskonsulter. Därför behövs en definition av vad jag menar med 
begreppet kommunikation samt vad transparens innebär. Mycket av det som finns skrivet om 
kommunikation och transparens är inom det organisationsteoretiska fältet. Kommunikation är 
ett mångfacetterat begrepp men kan definieras som en komplicerad process i att uppnå 
ömsesidig förståelse mellan två eller flera individer. Det handlar om att konvertera tankar 
eller intentioner till verbalt eller skriftligen formulerade ord som sedan ska kommuniceras 
mellan tidigare nämnda individer.48 Det är dessa kommunicerade ord som jag menar utgöra 
information. Transparens kan definieras så som att den kommunicerade informationen görs 
synlig genom att olika hinder tas bort. Ju fler hinder som kan tas bort desto mer synlig blir 
informationen för mottagaren. Vidare innebär transparens att informationen är tillgänglig och 
att intentioner och handlingar bakom informationen har blivit medvetet avslöjat för 
mottagaren. Syftet med informationen ska dessutom vara att de som vill ska kunna använda 
informationen till beslutsfattande.49  
 
2.7 Ombildningens parter 
Eftersom ombildningsförfarandet är komplext och består av flertalet moment samt att det 
handlar om förändra en upplåtelseform till en annan så kommer flera parter att bli inblandade 
vid en ombildningsprocess. Nedan följer vilka parter som deltar i en ombildning: 
 
Hyresgästerna (blivande bostadsrättsinnehavare) 
Denna grupp består av de personer som bor i fastigheten. Det är dessa personer som vid en lyckad ombildning 
har rätt att bli bostadsrättsinnehavare. Hyresgästerna kan initiera en ombildning. 
 
Bostadsrättsföreningen 
Det är bostadsrättsföreningen som köper fastigheten och sedan upplåter bostadsrätter. Föreningen kan bildas 
antingen av hyresgästerna eller av fastighetsägaren men kommer oavsett vilket att bestå av 
bostadsrättsmedlemmarna (de som tidigare var hyresgäster). 
 
Fastighetsägaren 
Den som ursprungligen äger fastigheten och sedan säljer denna till bostadsrättföreningen. Det är vanligt att det är 
fastighetsägaren som initierar ombildningsprocessen. 
 
Finansiären 
Den som lånar ut pengar till bostadsföreningen vid förvärv av fastigheten. Finansiären är ofta en större bank. 
Alltmer går det att se en trend att bankerna deltar både som konsult men också som part i ombildningen för att 
säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. 
 
Ombildningskonsulten 
För ändamålet inhyrd konsult som leder ombildningsprocessen och hjälper till med juridiska och praktiska 
frågor. 
 

                                                
47 BrL 9:19. 
48 Page, D. 1984. “What is communication?” s. 50. 
49 Turilli, M. och Floridi, L. 2009. The ethics of information transparency. s. 105f. 
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3 Analys 
Den analys jag genomför nedan bygger på den analysmodell och det teoretiska ramverket jag 
redovisat ovan. Jag har valt att redovisa analysen på följande sätt; jag går igenom en 
hypotetisk ombildning hyresrätt till bostadsrätt steg för steg där jag belyser respektive 
moment utifrån analysmodellens olika områden. Därmed avses att ge en helhetsbild av vad 
som sker i samband med ombildningen.  
 
Vissa av stegen i ombildningen kan ske parallellt med varandra medan andra steg måste ske i 
bestämd ordning. De juridiska momenten i ombildningsprocessen sker enligt reglerna i BrL, 
OmbL och FL medan de ekonomiska och praktiska momenten kan ske i obestämd ordning. 
Exempelvis kan informationsmöten ske vid upprepade tillfällen och såväl innan, i början av 
och fortlöpande under hela ombildningsprocessen. Den intresseanmälan som skickas in sker 
oftast tidigt i processen men det finns inget som hindrar att det sker senare eller inte alls. För 
en överblick av de olika momenten som ingår i ett ombildningsförfarande hänvisar jag till 
Bilaga 1 ”Moment hypotetisk ombildning”. 
 
3.1 Ombildning genom analysmodell 
Nedan går jag genom steg efter steg för ett hypotetiskt ombildningsförfarande.  
 
Fastighetsägarinitierad eller hyresgästinitierad ombildning 
Första steget inför en ombildning är att frågan tas upp av antingen fastighetsägaren eller av en 
eller flera hyresgäster. Vem det är som initierar ombildningen kan påverka hur många 
hyresgäster som blir intresserade av att rösta för och delta i ombildningen. När 
fastighetsägaren har initierat frågan om ombildning är intresset inte sprunget ur gruppen av 
hyresgäster. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att intresset saknas. Däremot bör det 
medföra, om fastighetsägaren vill vara säker på att väcka ett intresse, extra tydlighet i varför 
en ombildning kan vara gynnsam för hyresgästerna, alltså vilka fördelar som finns. För att öka 
chanserna till ett intresse för ombildning bör det även råda transparens i kommunikationen 
mellan fastighetsägare och hyresgäst. Därmed bör risken för missförstånd och eventuella 
konflikter reduceras. Är däremot ombildningen initierad av hyresgästerna bör sannolikheten 
för ett befintligt intresse vara högre. Här blir däremot frågan huruvida fastighetsägaren vill 
sälja fastigheten avgörande för det fortsatta arbetet. Även i den situationen bör tydlighet och 
transparens i kommunikation vara avgörande för en ombildning. 
 
Bilda bostadsrättsförening 
Första juridiska steget för ombildningen blir att bilda en bostadsrättsförening. Det behövs 
bland annat minst tre personer för att bilda en bostadsrättsförening. Är det en 
hyresrättsinitierad ombildning är det de i fastigheten boende hyresgästerna som bildar 
förening. Är det däremot en fastighetsägarinitierad ombildning är det oftast en 
skrivbordsbildning som blir aktuell, det vill säga som inte inkluderar de boende. 
Fastighetsägaren kan exempelvis bilda en bostadsrättsförening med, av sig själv, helägt 
aktiebolag, sig själv och närstående. Att lagstiftaren valt att sänka antalet medlemmar från 
fem till tre har underlättat för dels mindre hyresgästföreningar, dels för fastighetsägare att 
bilda bostadsrättsförening. Ytterligare praktiska aspekter av bildandet är de krav som 
lagstiftaren ställer på vilka som får bli styrelseledamot. Eftersom kraven inte hanterar vilken 
kompetens styrelsen har kan sammansättningen bli sådan att hela styrelsen saknar kunskap 
om och förståelse för att sköta en bostadsrättsförening. En vanlig lösning för nybildade 
föreningar är att lägga över mycket av den löpande verksamheten på en extern konsultfirma 
som då sköter föreningens ekonomi och anlitar fastighetsförvaltare. Däremot ligger ansvaret 
för verksamheten kvar hos styrelsen. En praktisk företeelse skulle kunna vara att den eller de 
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som initierade ombildningen skapar en arbetsgrupp, där gruppen sedan ansvarar för bildandet 
av förening och som kan utgöra en första styrelse. Denna styrelse kan förslagsvis tillsammans 
med en ombildningskonsult sköta det fortsatta ombildningsförfarandet. Precis som andra 
ekonomiska föreningar måste en bostadsrättsförening anta stadgar (se Bilaga 2 för stadgar vid 
en faktiskt genomförd ombildning). Ändamålet med den ekonomiska föreningen som måste 
finnas med i stadgarna blir att upplåta lägenheter med bostadsrätt. När bostadsrättsföreningen 
och dess stadgar registrerats hos Bolagsverket är det hädanefter den nybildade föreningen som 
driver det fortsatta ombildningsförfarandet.  
 
Intresseanmälan 
Det andra juridiska steget är att bostadsrättsföreningen skickar in en intresseanmälan till 
Inskrivningsmyndigheten. Intresseanmälan syftar till att ge hyresgästerna, eller rättare sagt 
bostadsrättsföreningen, förtur till att förvärva fastigheten.  Är ombildning initierad av 
fastighetsägaren blir detta steg måhända överflödigt om inte för att skydda sig från 
ombildningen utomstående parter som kan tänkas sig vilja köpa fastigheten. Detta steg är 
alltså inte ett måste för att ombildningen ska vara möjlig att genomföras men torde vara 
fördelaktigt för framförallt om ombildningen är initierad av hyresgästerna. För att en 
intresseanmälan ska ge önskad verkan måste minst två tredjedelar av hyresgästerna vara 
intresserade av att förvärva fastigheten. Kravet på kvalificerad majoritet gäller som sagt 
enbart bostadrättsföreningens intresse av att förvärva fastigheten. Det är inte på något sätt 
bindande för hyresgästerna att förvärva bostadsrätt efter ombildningen eller för 
bostadsrättsföreningen att förvärva fastigheten. Majoritetskravet för intresseanmälan är ett av 
de mest kritiska momenten för en ombildning. Är inte intresset tillräckligt stort vid detta 
skede kommer ombildningen sannolikt inte att bli av. Därför är det av praktisk betydelse om 
den som initierat ombildningen informerar om vad förfarandet innebär. Skillnaderna mellan 
hyresrätt och bostadsrätt och vilka eventuella risker som finns måste tydliggöras för samtliga 
involverade. Ju mer hyresgästerna vet desto mer välgrundade beslut kan de fatta och 
sannolikheten torde därmed kunna öka för, om förutsättningar föreligger, att de blir 
intresserade av att en ombildning genomförs. 
 
Hembud 
I och med att intresseanmälan skickas in uppstår ett hembud vilket innebär att 
fastighetsägaren inte kan sälja fastigheten till någon annan innan först ha erbjudit 
bostadsrättföreningen att köpa. Hembudet är se som i lag, för fastighetsägaren, framtvingat 
anbud med formkrav på att ske skriftligen, till Hyresnämnden (HN). Hembudet måste 
innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för 
förvärvet. Efter granskning av HN och eventuell komplettering från fastighetsägaren 
vidarebefordras köpeavtalet till bostadsrättsföreningen. Vad som anses vara skälig tidsfrist för 
att accept (antagande av hembud) är den legala tidsfristen i OmbL på tre månader. Däremot 
kan bostadsrättföreningen få ytterligare tre månader upp till totalt sex månader om denne 
anmäler till hyresnämnden att föreningen är intresserad av förvärv av fastigheten. 
Fastighetsägaren anses bunden upp till sex månader eller bostadsrättföreningen skriftligen 
meddelar hyresnämnden om inte anta hembudet. Det finns däremot inget i lag som hindrar att 
ett hembud övergår till vanlig förhandling, det har till och med i förarbetena till OmbL 
förutsatts att hembud kan gå över till förhandling enligt allmänna avtalsprinciper. Avtal om 
köp uppstår när bostadsrättföreningen antar hembudet. 
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Förhandling och Teknisk besiktning 
Nästa steg i ombildningen är att det sker förhandling mellan bostadsrättföreningen och 
fastighetsägaren om priset på fastigheten. Detta är ett moment som kännetecknas av både 
praktiska och juridiska delar. Förhandlingen mellan parterna sker efter allmänna 
avtalsrättsliga principer där anbud- och -accept-modellen och pacta sunt servanda gäller. Jag 
återkommer nedan angående formkrav vid förvärv av fast egendom. En förutsättning för att e 
bostadsrättsförening ska kunna fatta beslut om att förvärva fastigheten måste först en 
besiktning göras. Den tekniska besiktningen genomförs för att kunna fastställa fastighetens 
skick. Det ger föreningen möjlighet att avgöra underhållsbehov för såväl nuläge som framtid. 
Efter att den tekniska besiktningen är genomförd kan dessutom priset för fastighetens 
fastställas. BRL kräver att protokollet för besiktningen ska bifogas till den ekonomiska plan 
som sedan ska upprättas. Protokollet måste intygas av intygsgivare som är godkända av 
Bolagsverket. Den tekniska besiktningen får alltså betydelse av två skäl, dels för att kunna 
fungera som förhandlingsunderlag när parterna kommer överens om priset på fastigheten och 
dels för att lagstiftaren vill höja kvaliteten i hyresgästernas beslutsunderlag vid förvärv av 
fastigheten. Att det finns en teknisk besiktning att tillgå är direkt avgörande för giltigheten i 
föreningens beslut om förvärv. 
 
Ekonomisk kalkyl 
Det är inte förrän när föreningen vet priset på fastigheten som en ekonomisk kalkyl kan 
upprättas. I den ekonomiska kalkylen återfinns bland annat uppgifter om hur mycket 
respektive lägenhet kommer att kosta och vad boendekostnaden blir för 
bostadsrättsinnehavare. Dessutom ska kostnader för finansieringen finnas med 
(räntekostnader). Den ekonomiska kalkylen är en av de juridiska förutsättningarna som krävs 
för att en ombildning ska gå vägen då den indirekt påverkar förvärvsbeslutets giltighet. 
Påverkan är indirekt eftersom den ekonomiska kalkylen ingår i den ekonomiska planen som 
jag återkommer till nedan. 
 
Informationsmöte 
Detta moment är inte lagreglerat och alltså inte en juridisk förutsättning för att en ombildning 
ska bli till men kan likväl ha betydelse för huruvida hyresgästerna vill genomgå en 
ombildning. Att hålla i informationsmöten med ett transparent och tydlig kommunikation kan 
undanröja flera felaktiga uppfattningar som hyresgäster eller fastighetsägare har eller om 
bristande förståelse om ombildningsförfarandet. Är en ombildningskonsult anlitad så är det 
oftast denne som håller i denna typ av möten. Att då som ombildningskonsult, eller 
arbetsgrupp ovan, informera medlemmarna om att dels om ombildningens olika steg men 
informationsmötet torde vara ett ypperligt tillfälle att även informera om de olika dokument 
som måste upprättas och vilka krav som lagstiftaren ställer vid upprättandet. Detta kan svara 
på en av de vanligaste frågorna som hyresgäster har inför en ombildning är när dem fått reda 
på att de kommer efter ombildningen äga en bostadsrätt istället för hyra en hyresrätt och att 
föreningen, där de själva är medlemmar, äger huset. Frågan handlar om huruvida föreningen 
kan gå i konkurs och vad som då händer med fastigheten och deras bostadsrätter. De 
lagstiftade kraven på ekonomisk plan, besiktning och ekonomiska kalkyler samt intygsgivare 
kan fungera som betryggande information för inblandade parter inför beslut vid ombildningar. 
I praktiken genomförs ofta flera informationsmöten vid flera tillfällen under 
ombildningsprocessen för att involverade parter förstår processen och kan fatta välgrundade 
beslut. 
 
 
 
 



 
 

16 

Ekonomisk plan och intyg 
En av förutsättningarna för att en bostadsrättsförening ska kunna upplåta lägenheter med 
bostadsrätt är att föreningen upprättar och registrerar en ekonomisk plan. Vad som ska vara 
med i en ekonomisk plan är reglerat i BrL.  De ställs framförallt krav på vederhäftighet och att 
det finns tillräckligt med uppgifter av ekonomisk karaktär så att det går att göra prognoser 
över föreningens ekonomi som visar att den är hållbar. Vederhäftigheten har lagstiftaren 
säkerställt med att Bolagsverket utser intygsgivare som måste granska den ekonomiska planen 
och de handlingar den är baserad på. Vid ombildningsförfarandet av hyresrätt till bostadsrätt 
får den ekonomiska planen en särskild betydelse därför att den är en förutsättning för 
giltigheten av föreningens beslut om förvärv av fastighet. Hyresgästerna måste nämligen 
innan ett beslut tas ha tagit del av en ekonomisk plan, protokollet från den tekniska 
besiktningen och intyg för dessa två handlingar. 
 
Beslut om förvärv av fastighet 
När bostadsrättsföreningen och hyresgästmedlemmarna befinner sig i slutet av 
ombildningsprocessen återstår det att ta ställning till om huruvida hyresgästmedlemmarna är 
intresserade av att bostadsrättsföreningen köper fastigheten. Innan dess är det egentligen bara 
föreberedelser som skett. Bostadrättsföreningen kan vara bunden mot fastighetsägaren i 
avtalsrättslig mening efter förhandlingarna. Men eftersom föreningen är nybildad och inte 
ännu äger några tillgångar torde det inte föreligga något intresse från fastighetsägarens sida i 
att inleda rättsliga tvister för eventuella avtalsbrott. Hyresgästerna är hittills inte bundna till 
något. Inför beslutet om föreningen ska förvärva fastigheten måste först hyresgästerna ha fått 
ta del av de upprättade handlingarna jag nämnt tidigare. För beslutet ska vara giltigt behövs en 
röstmajoritet på minst två tredjedelar av totala antalet uthyrda lägenheter. Det är alltså viktigt 
att minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna representeras vid köpstämman. Om 
stämman fattar beslut om att förvärva fastigheten och beslutet är giltigt enligt BrL och i 
allmänhet FL är bostadsrättsföreningen nu bunden till att köpa fastigheten. Hyresgästerna har 
däremot inte gjort något åtagande att köpa bostadrätt av bostadsrättsföreningen. Om beslutet 
blir ogiltigt eller att hyresgästerna röster mot att förvärva fastigheten finns det inget hinder i 
dagsläget att vid senare tillfälle återkomma för nytt beslut eller ett nytt 
ombildningsförfarande. 
 
Finansiering till förvärv av bostadsrätt 
Hur hyresgästen, det vill säga den blivande bostadsrättsinnehavaren, ska finansiera köpet av 
bostadsrätten efter ombildningen är en av de vanligaste frågorna som dyker upp. Till skillnad 
från att hyra lägenheten de bott i som hyresgäst ska de efter ombildningen köpa en bostadrätt i 
lägenheten. Vanligtvis söker hyresgästen lån hos något av finansieringsinstituten eller 
bankerna. Det sker då en sedvanlig kreditupplysning hos UC för att se om låntagaren har 
tillräcklig god ekonomi för att kunna betala amorteringarna och räntekostnaderna för lånet. 
Det som däremot är unikt för kreditgivning vid förvärv av bostadsrätt i samband med 
ombildningen är att låntagaren oftast får låna till hela köpeskillingen (priset). Det motiveras 
av att bostadsrättens pris för bostadsrättsinnehavaren vid en ombildning understiger 
marknadsvärdet för lägenheten efter ombildningen. Med andra ord så innebär det att 
låntagaren inte behöver låna 100 % av lägenhetens marknadsvärde. Därmed blir lånet lika 
stort som vid vanliga kreditgivningar i samband med förvärv av bostadsrätt. Att 
bostadsrättsinnehaveren inte behöver en handpenning i samband med ombildningen gör att 
det kan bli en synnerligen god ekonomisk affär av att sälja bostadsrätten till marknadsvärde 
direkt efter ombildningen. Dessutom reduceras risken för en ekonomisk förlust eftersom 
bostadsrättsinnehavaren inte behöver en insats (vanligtvis 15 % av marknadsvärdet) och 
därmed skyddad mot nedgångar i lägenhetens marknadsvärde. 
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Förvärv av fastighet och upplåtelse av bostadsrätter 
De slutliga juridiska stegen som bostadsrättsföreningen behöver genomföra är att betala 
fastighetsägaren (i regel lånefinansieras köpet) och se till att fastigheten överlåts till 
föreningen. Nu äger bostadsföreningen fastigheten vilket innebär att föreningen kan upplåta 
lägenheterna med bostadsrätt (se Bilaga 5 för ett exempel på upplåtelseavtal). Det som blir 
aktuellt efter denna tidpunkt är huruvida hyresgästerna vill köpa bostadsrätt i fastigheten. De 
hyresgäster som inte vill eller kan köpa kan utan hinder fortsätta hyra sin lägenhet som 
hyresrätt. Det som då har hänt är att bostadrättsföreningen är den nya hyresvärden.  Om 
hyresgästerna däremot vill köpa sin lägenhet som bostadsrätt sker en upplåtelse av deras 
lägenheter som sedan säljs enligt det pris som tagits upp i den ekonomiska planen 
(prisskillnader kan förekomma). Bostadsrättsföreningen har i regel inte rätt att neka någon 
hyresgäst medlemskap eller upplåtelse. Detta förutsätter att det föreligger hyresavtal enligt 
HL. 
 
3.2 Avslutande synpunkter 
Efter att ha undersökt förfarandet att ombilda från hyresrätt eller bostadsrätt har jag förutom 
redogjort för gällande rätt avseende ombildning hittat flera praktiska och ekonomiska moment 
och ställningstaganden. Det har i min studie visat sig att ombildningsförfarandet är ett 
komplext till sin karaktär. Vilket visar sig i att det finns flera områden där det kan gå fel eller 
uppstå konflikter mellan såväl hyresgästerna och bostadsrättsföreningen som 
bostadsföreningen och den ursprungliga fastighetsägaren. Att anlita en ombildningskonsult 
för ändamålet är att föredra men även det innebär ytterligare en part att förhålla sig till vilket 
kan leda till konflikter. Jag fann att kommunikation och transparens kan ha avgörande effekt 
på hur väl en ombildning går att genomföra. Det blir då naturligt med exempelvis flertalet 
informationsmöten där involverade parter kommunicerar för att skapa gemensam förståelse 
kring ombildningsprocessen. Flera av de frågor och funderingar som hyresgästerna har är av 
ekonomisk och praktisk karaktär då det ofta handlar om hur något ska finansieras eller vad 
som händer om inte vet om de vill köpa bostadsrätt i början eller under ombildningsprocessen.  
 
Med hänsyn till min studies resultat anser jag att det vore intressant att i framtida forskning se 
undersökningar innehållandes intervjuer med hyresgäster, fastighetsägare och 
ombildningskonsulter. Även andra aktörers roller som banker och andra finansiärer vore 
intressant att undersöka. Det har visat sig att exempelvis banker alltmer är delaktiga i 
ombildningsförfarandet eftersom de vill kunna ställa krav och säkerställa att den nyblivna 
bostadsrättsföreningens ekonomi är hållbar och därmed har råd med räntekostnader och 
amorteringar till banken. Undersökningar som inkluderar fler aktörer skulle kunna ge en 
djupare förståelse för vilka praktiska och ekonomiska problem som uppstår vid 
ombildningsprocessen. Det vore även intressant att se genomförda fältobservationer där 
forskaren har undersökt just kommunikation och den relation som uppstår mellan de parter 
som är involverade i ett ombildningsförfarande. Det sådan forskning jag anser skulle kunna 
fungera som underlag inför framtida lagstiftning gällande ombildning från hyresrätt till 
bostadsrätt. För lagstiftaren skulle det även vara gynnsamt att kunna tillgå undersökningar 
som har studerat samhällsekonomiska aspekter av ombildningsmöjligheten. Exempelvis 
huruvida det påverkar om det uppstår bostadsbrist.  Min undersökning skulle i framtida 
forskning kompletteras av de områdena om gäller beskattning i samband med 
ombildningsförfarandet och kreditinstituts bedömningar vid låntagning, både vid 
bostadsrättsföreningens förvärv av fastighet samt hyresgästernas förvärv av bostadsrätt. 
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Bilaga 1 Moment hypotetisk ombildning 
Husmöte 
För att genomföra omvandlingen till bostadsrätt krävs att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda 
lägenheterna är intresserade. Vanligt tillvägagångssätt är att några intresserade hyresgäster sammankallar till 
husmöte. 
 
Bilda förening 
För att få köpa huset måste hyresgästerna bilda en bostadsrättsförening. Föreningen måste ha minst tre 
medlemmar och föreningens styrelse bestå av minst tre personer. Namn och stadgar krävs också för att kunna 
registrera föreningen. Föreningen inregistreras hos Bolagsverket. 
 
Intresseanmälan till fastighetsregistret 
När registreringen av föreningen är klar kan bostadsrättsföreningen inge en intresseanmälan till 
inskrivningsmyndigheten. Det krävs att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna 
skriftligen förklarat sig intresserade av att ombilda fastigheten till bostadsrätt. Intresseanmälan skrivs då in i 
fastighetsregistret. 
 
Erbjudande om köp av fastigheten 
En fastighet, för vilken en intresseanmälan finns, får inte överlåtas genom köp eller byte utan att den förening 
som gjort intresseanmälan har erbjudits att köpa fastigheten (hembud). Hembudsförfarandet administreras av 
hyresnämnden. Föreningen och fastighetsägaren kan också ingå köpeavtal på sedvanligt sätt utan hembud. 
 
Besiktning och värdering 
En sakkunnig och oberoende värderingsman gör en teknisk besiktning och värdering av fastigheten. Med 
värderingen som utgångspunkt lämnar fastighetsägaren ett erbjudande till bostadsrättsföreningen. Utifrån budet 
beräknar föreningen månadskostnaden för lägenheterna. 
 
Ekonomisk plan 
Innan ett beslut fattas om förvärv av ett hus ska en ekonomisk plan upprättas. Av den ska föreningens ekonomi 
de närmaste åren framgå. Planen fastställs av styrelsen och måste granskas av två utomstående så kallade 
intygsgivare. Dessa är förordnade av Boverket. Intygsgivarna kontrollerar att planen är hållbar och kalkylerna 
realistiska. 
 
Lån till fastighetsköp 
Föreningen lånar pengar till fastighetsköpet och ofta finansieras medlemmarnas insatser via samma bank. 
 
Beslut om köp 
För att köp ska kunna ske måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta för ett köp av fastigheten vid en 
särskild föreningsstämma, en så kallad köpstämma. 
 
Överlåtelse 
Köpehandlingar (vid hembudsförfarandet endast köpebrev) undertecknas och föreningen tillträder fastigheten. 
Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket om så ej skett tidigare. Medlemmarnas insatser betalas till 
föreningen. 
 
Upplåtelseavtal 
Föreningen tecknar upplåtelseavtal med medlemmarna. Där upplåter föreningen lägenheterna med bostadsrätt till 
hyresgästerna. Därmed blir hyresgästerna bostadsrättsinnehavare. 
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Bilaga 2 Stadgar Exempel 
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 (Observera att detta inte är en blankett 

 utan endast en mall för hur anmälan och 
 intyg kan se ut) 

 
 

Exempel 1: 
Anmälan om intresse enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 
 
Undertecknad bostadsrättsförening får härmed för anteckning i inskrivningsregistret anmäla att hy-
resgästerna i fastigheten/tomträtten ______________________________ har intresse av att förvärva nämnda 
fastighet/ tomträtt. 
 
För det fall frågor skulle uppkomma vid ärendets handläggning hänvisas till ____________________  

Telefon ________________ (arb) 
 ________________ (bostad) 
 ________________ (ev. mobil) 
 
Stockholm 200X-XX-XX 
Bostadsrättsförening NN (org.nr) 
Adress c/o 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
Adress Adress 

 
 

 
Exempel 2:  
Beträffande fastigheten/tomträtten ____________________ (här anges fastighetens beteckning) 
 
Härmed intygas att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de i fastigheten uthyrda lägenheterna skriftligen 
förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och att dessa hyresgäster är 
medlemmar i bostadsrättsföreningen samt att hyresgästerna är folkbokförda på fastigheten. 
 
Vidare intygas att det totala antalet lägenheter i fastigheten inklusive lokallägenheter är ____ st (samt att 
samtliga lägenheterna i småhusenheten som omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än 
fritidsändamål)*. Härvid har bortsetts från garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som 
förvaringsutrymmen.  
 
Stockholm 200x-xx-xx 
Bostadsrättsförening NN (org.nr) 

______________________________________ ___________________________________ 

______________________________________ ___________________________________ 

______________________________________ ___________________________________ 
Namnförtydligande(n) 

 
* Det inom parentes ska intygas endast när intresseanmälan avser en småhusenhet. 

 

 

Bilaga 3 Intresseanmälan Exempel Lantmäteriet 
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Bilaga 4 Nyregistrering Bostadsrätt 
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851 81 Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se 

Nyregistrering 904 
Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, 
sambruksförening och kooperativ 
hyresrättsförening 

1 (6) 

 

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. 
Underteckna blanketten och skicka in den i original. 

 Skicka till: 
Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 

 
 
1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig. 
Kontaktpersonens förnamn och efternamn  Företagsnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 

                
 

2. Föreningens adress 
C/o Postadress 

            
Postnummer Postort E-postadress 

                  

 
3. Föreningens namn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt. 
Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften.) 

      
Förslag nr 2 

      
Förslag nr 3 

      
 
4. Styrelseledamöter  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

             
Postadress Postnummer Postort 
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Fortsättning 4. Styrelseledamöter 
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 

5. Styrelsesuppleanter 
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 
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6. Verkställande direktör om sådan utsetts.  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
7. Vice verkställande direktör om sådan utsetts. 
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
8. Särskild firmatecknare om sådan utsetts.  
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
9. Särskild delgivningsmottagare om sådan utsetts. 
Personnummer 

      
 Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
10. Revisor Behöver inte alltid anmälas. 
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
11. Revisorssuppleant om sådan utsetts. 
Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
12. Revisionsbolag om sådant utsetts till revisor. 
Namn, revisionsbolaget Organisationsnummer 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Huvudansvarig revisor  

Personnummer Land (om bosatt utomlands) 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 
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13. Firmateckning  
  

 1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)  2) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening 
  

 3) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig   4) Firman tecknas enligt nedan 
  
Fyll i eventuell annan firmateckning här 

     

 
14. Övrigt 
      

 
15. Försäkran och underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå 
bläckpenna. 
Jag försäkrar på heder och samvete följande: 
- Föreningen har minst tre medlemmar. 
- Inget beslut om villkor som ska uppfyllas innan verksamheten kan påbörjas finns i stadgarna. 
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen. 
- Uppgifterna i denna anmälan, om val av personer samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på. 
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs (gäller alla utom särskild delgivningsmottagare). 
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 8 kap. 3–5 §§ lagen om ekonomiska föreningar. 
- Revisorerna uppfyller de behörighetskrav som står i 12 kap. 9 §  lagen om bank- och finansieringsrörelse (endast då anmälan gäller en 

kreditmarknadsförening). 
Datum Namnteckning  Namnförtydligande 

      
  

      
 
16. Registreringsavgift Vi börjar inte handlägga ärendet förrän avgiften har kommit in till oss. Skriv det först föreslagna namnet på 
föreningen på betalningen.  
Betalt belopp  Datum Betalningssätt 

             Bankgiro 5050-0255   Plusgiro 95 06 08-0 

  B
ol

ag
sv

er
ke

t 9
04

  2
01

5-
07

-1
6 

 
 

5 (6) 
 

 

Information 
Använd den här blanketten när du vill registrera en ny förening. Du som ska starta en ekonomisk 
förening eller bostadsrättsförening kan anmäla direkt i e-tjänsten på verksamt.se. I e-tjänsten Söka ett 
ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende och 
även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se. Vi 
skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet. 
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Bilaga 5 Upplåtelseavtal SBC Bostadsrätt 
 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                   Sid 1(2) 
                                                                                                                                                                                       

 
 

UPPLÅTELSEAVTAL 
Bostadsrätt 

Förnamn, efternamn / Firma Pers.nr / Org.nr 

Utdelningsadress Tel.nr. bostad 

Postnr Ort Tel.nr. arbete 

Förnamn, efternamn / Firma Pers.nr / Org.nr 

1. Bostadsrättshavare 

Postnr Ort Tel.nr.arbete 

Bostadsrättsföreningens namn Org.nr 

Utdelningsadress Tel.nr 

2. Upplåtare  

Postnr Ort 

Fastighetsbeteckning Lgh nr Antal tr 

Gatuadress Yta ca Antal rum 

3. Lägenhet 
                    

Till bostadsrätten hör 
 
? vindsförråd                 ? förråd                    ? garage                               
 
? källarförråd                 ? carport                  ? p-plats                      ?         

 
SBC Utgåva 1 2003.11 
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                                                                                                                                                                                                                 Sida 2(2) 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

Ändamål med upplåtelsen Andelstal 

Årsavgift Avgift per månad 

Insats Upplåtelseavgift  

4. Avgifter m m 

Förfallodag (insats, upplåtelseavgift) Bank-/postgirokonto 

5. Medlemskap m m  
1. Förvärvaren erhåller i och med båda parters underskrifter av detta avtal, medlemskap i 

föreningen. 
 

2. Förvärvaren har vid avtalets undertecknande tagit del av bostadsrättsföreningens stadgar. 
 

3. Utöver vad som framgår av detta avtal gäller, i förhållandet mellan bostadsrätts- 
föreningen och bostadsrättshavaren, bostadsrättsföreningens stadgar samt bostadsrättslagen 
och lagen om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar. 

6. Övrigt  

7. Tillträdesdag Datum 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Ort och datum 

Bostadsrättshavare Bostadsrättshavare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

För bostadsrättsföreningen 

8. Underskrifter 

Namnförtydligande 

 
SBC Utgåva 1 2004.03 
 


