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Sammanfattning 

I maj 2009 infördes ägarlägenheter i Sverige. Ägarlägenhetsinnehavaren har 
äganderätt till skillnad från en bostadsrättsinnehavare som endast innehar 
nyttjanderätt. Bostadsformen har hittills inte haft den genomslagskraft som 
förväntades av lagstiftaren. I Norge är möjligheten att äga sin lägenhet mer etablerad 
än i Sverige.  

Syftet med detta examensarbete var att se om fastighetsbildningsprocessen för 
ägarlägenheter kan göras effektivare genom att jämföra den med Norges 
bildningsprocess för eierseksjoner, vilken benämns seksjonering. Handlingar som 
upprättats i samband med fastighetsbildning respektive seksjonering granskades för att 
ta reda på hur hanteringen skiljer sig däremellan. Intervjuer med sakkunniga i Sverige 
och Norge genomfördes via personlig kontakt och e-post för att få en djupare kunskap 
i hur fastighetsbildningen och seksjoneringen går till. En komparativ metod, där den 
norska seksjoneringen av eierseksjoner ställdes mot den svenska fastighetsbildningen 
för ägarlägenheter, användes för att utreda om fastighetsbildningen för ägarlägenheter 
kan effektiviseras.  

Seksjonering av eierseksjoner och fastighetsbildning av ägarlägenheter skiljer sig en 
del i hur mycket ansvar som ligger hos exploatören  Gemensamma utrymmen regleras 
mer vid bildning av ägarlägenheter än vid bildning av eierseksjoner. Gränserna mellan 
enheterna i de olika fallen skiljer sig speciellt då det för ägarlägenheter upprättas 
fastighetsgränser där lantmäterimyndigheten upprättar en koordinatförteckning, 
bruksgränserna som dras för eierseksjoner har inte samma noggrannhet. Att införa 
ändringar i ansökan hämtat från hur den sker i Norge vid seksjonering, och att upprätta 
en checklista för gemensamma utrymmen som den sökande fyller i, och ändring av 
fastställningen av de gemensamma utrymmena, är möjligheter till effektivisering av 
fastighetsbildningen för ägarlägenheter. 

Nyckelord: Fastighetsbildning, Seksjonering, Norge, Ägarlägenhet, Eierseksjoner 
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Abstract 

In may 2009 the condominium ownership model was introduced in Sweden. The 
owner has ownership, unlike with the condominium user right model where the 
owner only has a legal right to use the apartment. So far, the ownership model hasn’t 
had quite a breakthrough, as expected by the Swedish legislator. In Norway, the 
condominium ownership model is more established.  

The aim of this study was to see if the real estate formation of the Swedish condominium 
ownership model can be made more effective, by comparing it with the formation of the 
Norwegian condominium ownership model. Documents created in conjunction with the 
two separate formation processes has been reviewed to find out the differences 
between the two. Interviews with experts in the area, in both Sweden and Norway 
was carried through face to face and by e-mail, to get a deeper understanding in the 
formation process. A comparative method, where the Norwegian formation process 
of the Norwegian model was compared to the Swedish model, was used to find out if the 
formation for the Swedish model can be more effective.  

The formation of the Norwegian model and the real estate formation of the Swedish 
model differentiate a bit in how much responsibility the real estate owner has. Shared 
spaces are being more regulated at the formation of the Swedish model than the 
Norwegian model.  The real estate boundaries between the units in the different cases 
separate especially when the real estate boundaries being determined for the Swedish 
model and the Swedish cadastral authority establish a coordinate list. The user right 
boundaries made for the Norwegian model don’t have the same accuracy. To introduce 
changes in the application from how it works in Norway, and establish a checklist for 
the shared spaces that the person who apply complete, and impliment changes of the 
establishment of the shared spaces, are possibilities to make the formation more 
effective for the Swedish model. 

Keywords: Real estate formation, Norway, The Swedish condominium ownership 
model, The Norwegian condominium ownership model 
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Förkortningar 

AL Anläggningslagen 

BRL Bostadsrättslagen 

ESL  Eierseksjonsloven 

FBL Fastighetsbildningslagen 

JB Jordabalken 

SFL Lagen om samfälligheter 

 

Definitioner 

Ägarlägenhet Ägarlägenhetsfastighet 

Ägarlägenhetsförrättning Fastighetsbildning av ägarlägenheter 

Exploatör Byggherre eller fastighetsägare 

 

Norska till svenska 

Fast eiendom Fastighet 

Boligsameie Samägande av byggnad 

Borettslag Bostadsrättsförening 

Fellesareal Gemensamma utrymmen 

Seksjonering Bildning av bruksrätter 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ägarlägenhetsfastighet i Sverige, även kallad ägarlägenhet, är en tredimensionellt 
begränsad fastighet som innehåller endast en bostadslägenhet enligt jordabalken 1 kap. 
1a § p.3 (SFS 1970:994). Relaterat till politiska förändringar introducerades 
ägarlägenheter i Sverige 2009 (Paasch & Paulsson, 2013), bostadsformen har dock 
inte haft den genomslagskraft som förväntades av lagstiftaren (Paulsson, 2013). 

I mars år 2002 färdigställdes en utredning av en svensk modell för ägarlägenheter på 
begäran av regeringen (SOU 2002:21). I utredningen gjordes en bedömning av att 
3000–5000 ägarlägenheter skulle bildas varje år, om bostadsformen skulle 
möjliggöras av svensk lagstiftning. Enligt Lantmäteriet (2016) fanns det 1 037 
registrerade ägarlägenheter i Sverige i mitten av år 2016 och det hade då gått mer än 
sju år sedan reformen för nybildning av ägarlägenheter infördes i maj år 2009 (Prop. 
2008/09:91). 

En ägarlägenhet bildas genom en lantmäteriförrättning i enlighet med 
fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). Enligt en bedömning i (SOU 2002:21) får 
man genom fastighetsbildning en betydligt klarare gränsdragning beträffande 
underhållsansvar och gemensamhetsanläggningar, i förhållande till hur gemensamma 
utrymmen behandlas i en bostadsrätt. Att undersöka och kartlägga inrättande av 
gemensamhetsanläggningar och bildande av servitut i samband med upprättande av 
ägarlägenheter skulle kunna vara ett steg till effektivare ägarlägenhetsförrättningar, 
och göra förrättningar mer prisvärda (Bergsten & Hellsten, 2015). 

I Norge har möjligheten att äga sin lägenhet varit möjligt sedan 1960-talet, 
möjligheten ges idag genom en bostadsform som kallas eierseksjoner. Likt den svenska 
modellen för ägarlägenheter har varje eierseksjon del i gemensamma utrymmen, som 
i Norge benämns som fellesareal. (Brattström, 1999) 

För Lantmäteriet skulle det innebära bättre kontroll om flera ägarlägenheter bildades, 
därför tycker de att denna studie är intressant. David Fridh på 
inskrivningsmyndigheten uttalar sig kring detta och om vilken skillnad det skulle göra 
för lantmäteriet med fler ägarlägenheter istället för bostadsrätter.  

“Vi har koll på våra fastigheter och de rättigheter som finns knutna till dem. Vi har en 
offentlighet kring uppgifterna om fastigheter som gör att det är transparent och 
korruptionsfritt, säkert och tryggt. Det är tryggt att äga, förvalta, förvärva och jobba med 
fastigheter. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning är en viktig del i detta.” (D. Fridh, 
personlig kommunikation, 27 februari, 2017). 
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att se om fastighetsbildningsprocessen för ägarlägenheter kan göras 
effektivare genom att jämföra den med Norges bildningsprocess för eierseksjoner. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skiljer sig fastighetsbildningen av Sveriges ägarlägenheter mot 
seksjoneringen av Norges  eierseksjoner? 

 Hur skulle fastighetsbildningen av ägarlägenheter i Sverige kunna 
effektiviseras? 

1.4 Avgränsningar 

Ägarlägenheter är en bostadsform som finns i många länder och som funnits en längre 
tid. I denna uppsats ska endast den svenska och norska marknaden undersökas med 
fokus på fastighetsbildningen för ägarlägenheter och eierseksjoner, och hur den ser ut 
idag. Norge som jämförelseobjekt har valts för att det är fler lägenheter med 
äganderätt i Norge än Sverige, och är ett grannland som påminner mycket om Sverige. 
Nya kunskaper från Norge blir därför enklare att anpassa till Sverige. Eierseksjon 
nämns som en variant av ägarlägenhet som finns i Norge enligt (Prop. 2008/09:91), 
därför avgränsas arbetet till att endast beröra bildningen av eierseksjoner och inte 
andra bostadsformer i Norge.  

1.5 Tidigare forskning  

Det har tidigare på vetenskaplig nivå gjorts en del forskning om 3D fastigheter bland 
annat diskuterar Paulsson (2013) varför tredimensionella fastigheter ska introduceras 
i ett rättsligt system. Författaren skriver att det direkta ägandet till en 3D-fastighet 
skapar ett säkrare sätt att garantera fast egendom och möjligheten till att inteckna 
fastigheten. 3D-fastigheter kan även vara en lösning då olika delar av en byggnad ska 
användas till olika användningsändamål. 

Paulsson och Paasch (2012) undersöker hur de juridiska aspekterna rörande 
tredimensionella fastigheter kan utvecklas då de lämnats orörda i vetenskapliga 
sammanhang. Författarna menar att jämförande studier av ägandeformen och 
fastighetsbildningen internationellt kan utveckla konceptet då de flesta arbeten inom 
ämnet fokuserar på lagstiftning och den praktiska användningen av lagstiftningen.   

Helge Onsrud (2003) diskuterar ett nytt förslag om att bilda tredimensionella 
fastigheter i Norge. Författaren skriver att det är viktigt att säkerställa att reglerna i 
Eierseksjonsloven inte försvagas då konceptet med 3D-fastigheter är att relationen till 
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grannar inte längre ska vara så omfattande som den är vid ägandet av en eierseksjon. 
Detta för att undvika ett fritt val mellan eierseksjon och 3D-fastighet.  

En del examensarbeten har också redan framställts på anledningen bakom varför 

målet som sattes upp av lagstiftaren ej har uppnåtts. Hultman och Hallman (2013) 
examensarbete utreder varför ägarlägenheter inte haft lika stor genomslagskraft i 
Sverige som i andra länder och även vilka fördelar respektive nackdelar det finns för 
ägarlägenheter i jämförelse med bostadsrätt och hyresrätt. Resultatet visar att en av 

orsakerna till att ägarlägenheterna inte byggs i den omfattning som det var tänkt beror 
troligtvis på att det finns för lite kunskap om ägarlägenheter och att det är en 
komplicerad fastighetsbildningsprocess. 

Tibblin (2016) skriver om relationen mellan fasta och löpande kostnader i förhållande 
till bostadsrätten där syftet med arbetet är att beskriva de kostnadsskillnader som 
föreligger mellan ägarlägenhetsfastigheter och bostadsrätter. Författaren skriver att 
inköpspriset för en ägarlägenhet är högre än för bostadsrätten medan 
månadskostnaden är lägre för ägarlägenheten och att de andrahandsöverlåtelser som 
undersökts visar en positiv prisutveckling för ägarlägenheter.  

Testoni (2015) undersöker vilka preferenser som ligger till grund för köpet av 
ägarlägenheter i Sverige. De avgörande preferenserna enligt arbetet var äganderätten 
och de goda geografiska läget där många ägarlägenheter byggts. Arbetet visar också 
att ägarna av ägarlägenheter till största del är äldre än 35 år, majoriteten är gifta utan 
hemmavarande barn och har ägt småhus tidigare i livet.  

Melin (2013) beskriver och diskuterar processen vid värdering av ägarlägenheter och 
problem relaterat till detta. Problemen som uppkommer beror på bristfälligt underlag 
vid användadet av ortprismetoden och föreslår en lösning om att förbättra 
registerhållning av sålda bostadsrätter samt genom att minska den försiktighet och 
okunskap som råder kring ägarlägenheter.  

Lisa Bergsten och Sofia Hellsten (2015) undersöker hur antal ägarlägenheter, antal 
gemensamhetsanläggningar och antal samfälligheter som bildas i 
ägarlägenhetsförrättningar påverkar förrättningskostnaden. Studiens resultat visar att 
det inte kunde hitta ett samband som visar att varken antalet inrättade 
gemensamhetsanläggningar eller antalet bildade samfälligheter påverkar kostnaden. 
Däremot fanns det ett samband mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och 
hur många ägarlägenheter som bildats vid förrättningen.   

1.6 Aspekter på miljö och hållbar utveckling 

En effektivare fastighetsbildningsprocess för ägarlägenheter skulle kunna bidra till en 
mer hållbar utveckling för Sveriges fastighetsindelning. 
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2 Teoretisk bakgrund  

2.1 Lägenhetsformer i Sverige 

I Sverige finns fyra upplåtelseformer och boendeformer för lägenheter, hyresrätt, 
kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet. 

2.1.1 Hyresrätt 

En hyresrätt är ett hus eller delar av ett hus som hyrs ut av hyresvärden som äger en 
eller flera fastigheter med hyreslägenheter. Vad det innebär att äga en hyresrätt 
regleras i Hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (SFS 1970:994). Det går även att hyra en 
persons privata bostad oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller en äganderätt 
men hyresgästen har då inte samma besittningsskydd. (Victorin & Flodin, 2011) 

2.1.2 Kooperativ hyresrätt 

En kooperativ hyresrätt regleras i Lagen om kooperativ hyresrätt (SFS 2002:93) och 
innebär att det är en förening som äger eller hyr en fastighet och enskilda 
föreningsmedlemmar hyr sina lägenheter av föreningen. Vid inflyttning betalas en 
deposition till förening som återfås vid utflyttning. (Victorin & Flodin, 2011) 

2.1.3 Bostadsrätt 

En bostadsrätt är en upplåtelse av en lägenhet till nyttjande mot ersättning utan 
begränsning i tiden enligt 1 kap 4§ Bostadsrättslagen (SFS 1991:614). En 
bostadsrättsförening äger fastigheten med bostadsrätterna och för att få köpa en 
bostadsrätt måste köparen beviljas medlemskap. Bostadsrätten innefattar en 
nyttjanderätt till lägenheten och en andelsrätt i föreningen. (Victorin & Flodin, 2011) 

2.1.4 Ägarlägenhet 

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som regleras i Jordabalken (SFS 
1970:994), Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), Anläggningslagen (SFS 
1973:1149) och Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150). 
Bostadsinnehavaren har äganderätt till lägenheten, där de gemensamma ytorna 
förvaltas av en samfällighetsförening eller den delägarförvaltning. (Victorin & Flodin, 
2011) 

2.2 Upplåtelseformer för lägenheter i Norge 

I Norge finns fyra olika upplåtelseformer, dessa är hyresleilighet, aksjeleilighet, 
andelsleilighet och eierseksjoner. 



 

5 
 

2.2.1 Hyresleilighet  

Hyresleilighet är en bostad som hyrs ut till en hyresgäst av hyresvärden, oftast ägaren 
av bostaden och regleras genom Lov om husleieavtaler (LOV nr 17 26/03/1999) 
hädanefter benämnd husleieloven. Vilken slags bostad det gäller och vem som hyr ut 
den har ingen betydelse för hyresavtalen mellan hyresgästen och hyresvärden. Men 
ägarformen kan påverka hyresgästens rätt till att låna ut lägenheten i andrahand.   

2.2.2 Aksjeleilighet 

Aksjeleilighet är en aktielägenhet som till stor del liknar andelslägenheter men aktier 
fördelas istället för andelar och regleras i Lov om aksjeselskaper (LOV nr 44 
13/06/1997). Aktien ger rätt till att låna en lägenhet i aktiebolaget. Idag upprättas 
inte några nya aktielägenheter i Norge med upplåtelseform som sådan finns 
fortfarande kvar.  

2.2.3 Andelsleilighet 

En andelsleilighet ägs rent juridiskt av en borettslag, en förening som förvaltar 
egendomen, och därmed beslutar föreningen också om vem som har rätt till att bo i 
lägenheten. Denna rätten kan också säljas utav lägenhetsägaren. Andelsleilighet 
regleras genom Lov om burettslag (LOV nr 39 06/06/2003). 

2.2.4 Eierseksjonsleilighet 

Eierseksjonsleilighet är en bostad med full äganderätt som innebär att ägaren har en 
andel av samägandet i byggnaden som bostaden har en del av eller där andelen 
motsvarar bostaden eller mer precist ägarskapet till bostaden. Bostaden kan säljas 
vilket sker genom att andelen av bostaden skiftar ägare när en bostad säljs. 
Eierseksjonsleilighet regleras genom Lov om eierseksjoner (LOV nr 31 
23/05/1997). 

2.3 Utvecklingen av ägarlägenheter/eierseksjoner i 
Sverige respektive Norge 

När det blev tillåtet med ägarlägenheter i Sverige 2009 bildades 6 stycken utav totalt 
14 527 nybyggda lägenheter, vilket visade en trög start för den nya boendeformen 
(Andersson, Johannesson & Johansson, 2010). En ökning har skett sedan dess och år 
2016 fanns 1037 ägarlägenheter i Sverige, men det uppnår ändå inte de förväntningar 
på 3000–5000 nya lägenheter per år. De flesta ägarlägenheterna i Sverige finns i Skåne 
och Västra Götalands län. (Lantmäteriet, 2016). 

Läget på marknaden för ägarlägenheter 2012 beskrevs med det av Heller (1961) 
myntade ”moment 22”, av bl.a. Persson & Rasmusson (2012). Exploatörerna på 
bostadsmarknaden inväntar varandra för att se hur det går samtidigt som de väntar på 
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att politikerna inför bättre villkor för bildning av ägarlägenheter. Politikerna väntar in 
exploatörernas projekt, för att se vad som händer på marknaden och vilka brister som 
finns innan de fattar nya beslut. Bankerna i sin tur väntar på att lansera produkter till 
dess att efterfrågan och nybildningen av ägarlägenheter ökar, och exploatörerna väntar 
på bankernas produkter innan de upprättar fler ägarlägenheter. 

År 1983 tillträdde i Norge Loven om eierseksjoner. Under åren innan lagen tillträdde 
utvecklades det två olika sätt att säkerställa ägande och lån i lägenheter. Det ena sättet 
med aksjeleilighet och det andra sättet genom samägande av fastighet som följde 
reglernan i Sameieloven. Men systemet med samägandet orsakade en stor osäkerhet, 
särskilt gällande belåning. Därför kom lagen om eierseksjoner år 1983, den nya lagen 
breddar systemet med samägande då hela fastigheten ägs av ett samägande, som är 
uppdelad i andelar där varje enskild andel ger rätt till en lägenhet och andelens storlek 
är ofta beräknad utifrån lägenhetens storlek i kvm. (H. Onserud, personlig 
kommunikation, 17:e april, 2017). 

I Norge finns det totalt ca 63 000 fastigheter som är seksjonerat i ca 500 000 sektioner. 
Av dessa är ca 91% bostäder och 9% lokaler.  Eierseksjonsloven berör därav många 
människor i Norge där eierseksjonerna är mest utbredda i de stora städerna. Nästan 
60% av alla seksjoner befinner sig i landets tio största kommuner. (Norsk Regjering, 
2016). 

2.4 Ägarlägenheter  

Ägarlägenheter i Sverige är en tredimensionell fastighet som avser att utrymma en 
bostadslägenhet och utgöra fast egendom (Julstad, 2015). Detta avsnitt behandlar 
regleringen av ägarlägenheter i Sverige. 

2.4.1 Lagstiftning 

Ägarlägenheter i Sverige styrs genom Jordabalken, JB (SFS 1970:994), 
Fastighetsbildningslagen, FBL (SFS 1970:988), Anläggningslagen, AL (SFS 
1973:1149) och Lag om förvaltning av samfälligheter, SFL (SFS 1973:1150).  

2.4.1.1 Förvaltning av gemensam egendom 

De gemensamma utrymmena för ägarlägenheter förvaltas antingen av en 
samfällighetsförening eller en delägarförvaltning. En samfällighetsförening är en 
juridisk person som kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och 
ingå i andra rättshandlingar enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 
1973:1150). Styrelsen ska bestå av en eller flera ledamöter och har bland annat till 
uppgift att kalla till föreningsstämma och även meddela vilka ärenden som ska tas upp 
på denna stämma. Alla i föreningen har rösträtt och rätt att komma med förslag. (SFS 
1973:1150).  
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I en delägarförvaltning beslutar alla delägarna gemensamt. Kan inte delägarna enas i 
en fråga ska lantmäteriet eller den som myndighet förordnar hålla sammanträde med 
delägarna för att avgöra frågan eller anordna en föreningsförvaltning. (SFS 
1973:1150).  

2.4.1.2 Överlåtelse, uthyrning och panträtt  

En ägarlägenhet räknas som fast egendom enligt 1 kap. 1§ JB och regleras därefter. 
Den enskilda ägarlägenhetsinnehavaren står som ägare för sin lägenhet. Denne får låna 
ut sin lägenhet fritt enligt 12 kap. JB, sälja den fritt enligt 4 kap. JB och pantsätta den 
som fast egendom enligt 6 kap. JB.  

2.4.2 För- och nackdelar med ägarlägenheter 

Oskar Melin (2013) gjorde en sammanställning av vilka fördelar och nackdelar som 
finns för ägarlägenheter genom att intervjua människor i byggnadsbranschen. 

Fördelar med ägarlägenheter ansågs vara att det är en tydlig ägandeform, låg 
månadsavgift, en ökad säkerhet för bank och ökad kontroll över ekonomin för 
byggnaden. En annan fördel är att ägarlägenhetsinnehavaren fritt kan överlåta 
lägenheten och även hyra ut den i den mån som önskas. (Melin, 2013). 

Nackdelar med ägarlägenheter är att det är ett oklart andrahandsvärde, okunskap 
gällande beskaffenhet, osäkerhet rörande skötsel av gemensamma ytor och hög 
beskattning. (Melin, 2013). 

2.5 Bildning av ägarlägenheter 

Detta avsnitt behandlar fastighetsbildningen för ägarlägenheter, som sker genom en 
lantmäteriförrättning. 

2.5.1 Fastighetsbildningen av ägarlägenheter 

Fastighetsbildningsprocessen initieras med att en skriftlig ansökan lämnas in till 
lantmäterimyndigheten. Sökande är vanligtvis ägare till markfastigheten som ska 
styckas av och bilda ägarlägenhetsfastigheter. Under förrättningen har den ansvarige 
förrättningslantmätaren kontakt med alla berörda sakägare i förrättningen och kallar 
vid behov till sammanträden. Genom dialog med sakägare tas beslut i gränsdragningen 
för ägarlägenheterna och för vad som ska utgöra gemensam egendom, fasader, 
yttertak, stamledningar med mera. Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
bildas för den gemensamma egendomen där kostnad och drift fördelas på de delägande 
ägarlägenhetsfastigheterna. Driftkostnader för el- och vattenförbrukning kan genom 
förrättningen regleras så att de betalas på ägarlägenhetsnivå. Likaså kan det genom 
förrättningen regleras så att ägaren till vardera ägarlägenhet själv beslutar om 
anslutning till kabel-TV, bredband och liknande. (Lantmäteriet, u.å.a). 
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2.5.1.1 Ansökan 

Ansökan ska skickas till närmaste fastighetsbildningskontor, antingen kommunala 
eller statliga Lantmäteriet. I ansökan ska det anges att det gäller en 
ägarlägenhetsfastighetsförrättning, vilken fastighet det gäller, fastighetsägaruppgifter, 
om värdehandling ska upprättas, vem som ska betala förrättningskostnaderna och 
aktmottagare. Handlingar som ska bifogas är:  

− Karta 

− Köpeavtal, gåvoavtal eller annan överlåtelsehandling 

− Bygglov/förhandsbesked 

− Registreringsbevis 

− Förvärvstillstånd 

− Övrigt som strandskyddsdispens, fullmakt, överenskommelse och bouppteckning. 

(Lantmäteriet, u.å.b.) 

2.5.1.2 Handläggningstid 

Handläggningstiden, från och med det att ansökan kommer in till och med det att 
förrättningen är avslutad, varierar bl.a. beroende på hur många ägarlägenheter som 
upprättas. Enligt de strax över 60 förrättningsakter, som finns upprättade för 
ägarlägenhetsförrättningar I Sverige, är handläggningstiden ½-20 månader. Det lägsta 
och högsta antalet månader representerar dock inte de flesta fallen då dessa ligger 
någonstans mittemellan. 

2.5.1.3 Gemensamma utrymmen och anläggningar 

För markyta som ej omfattas av ägarlägenhetsfastigheterna, men som fortfarande 
kommer användas av fastighetsägarna gemensamt, inrättas en eller flera 
samfälligheter. För de gemensamma utrymmen som ska användas av fastighetsägarna 
inrättas gemensamhetsanläggningar. (Julstad, 2015). Dessa bildas i samband med 
avstyckningen av ägarlägenheterna, genom fastighetsreglering för samfälligheter (FBL 
5 kap. 1§ 3 p.) och genom anläggningsförrättning för gemensamhetsanläggningar (AL 
1§). 

2.5.1.4 Fastighetsgränser 

Fastighetsgränserna för en ägarlägenhet är tredimensionella, d.v.s att avgränsningen 

sker både horisontellt och vertikalt. Gränserna skapas genom en avstyckning, där den 

fastighet som ska styckas upp i nya fastigheter benämns som stamfastighet. 

Stamfastigheten, vid en ägarlägenhetsförrättning, styckas av och bildar 

ägarlägenhetsfastigheter och samfälligheter. Den normala avgränsningen av en 
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ägarlägenhetsfastighet är att lägenhetens avskiljande ytskikt mot andra lägenheter och 

bärande väggar, samt mot golv- och takbjälklag, ingår i fastigheten. (Julstad, 2015). 

2.5.1.5 Fastighetsregistrering 

Fastighetsregistret är uppdelad i fem olika delar; den allmänna delen, 
inskrivningsdelen adressdelen, byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen. När 
ägarlägenheter bildats ska uppgift om  fastighetsbildning, fastighetsbestämning och 
särskild gränsutmärkning föras in i den allmänna delen enligt Lantmäteriet (2017). 
Uppgiften om fastighetsbildningen ska föras in snarast möjligt efter avslutad 
förrättning då domstolens avgörande vunnit laga kraft enligt FBL 19 kap. 3§. I 
fastighetsregistret ska det också bland annat införas andelstal i eventuella 
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter för ägarlägenheten, vem som är 
lagfaren ägare och om det finns inteckningar på fastigheten. (Lantmäteriet, 2017)    

2.5.2 Villkor för fastighetsbildning 

Ägarlägenheter kan endast bildas om den fastighetsbildning som krävs för denna kan 
anses som lämpligare än annan fastighetsbildning. En ägarlägenhet är en 
tredimensionell fastighet och bestämmelsen ovan framgår i FBL 3 kap. 1§ 2 st. 
Intentionen med bestämmelsen är att tredimensionell fastighetsbildning ska vara en 
subsidiär åtgärd som ska vara befogad när den väl genomförs (Prop. 2008/09:91). 

2.5.2.1 Ändamål 

En ägarlägenhet begränsas till att utgöra en enda lägenhet som endast ska bildas för 
bostadsändamål, detta framgår i FBL 1 kap. 1a§ 3 p. Anledningen till detta beskrivs i 
proposition 2008/09:91 som ett förfarande som hindrar en mer problematiserad och 
komplicerad fastighetsbildning som bildning av ägarlägenheter med syftet att användas 
som affärslokal eller liknande skulle medföra. Även begreppet ägarlägenhet skulle 
kunna missuppfattas om dessa skulle kunna bildas för annat än bostadsändamål. Att en 
ägarlägenhet endast ska kunna omfatta en bostadslägenhet och inte flera, motiveras 
med att kunna likställa användningsområdet för en ägarlägenhet till en bostadsrätt som 
även den utgör endast en bostadslägenhet. Samtidigt så finns det ingen begränsning i 
möjligheten att äga flera ägarlägenheter i samma byggnad. (Prop. 2008/09:91) 

2.5.2.2 Omfattning 

Varje ägarlägenhetsfastighet skall genom fastighetsbildningen ingå i en sammanhållen 
enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter enligt FBL 3 kap. 1b§ 2 p. Att bilda 
enstaka ägarlägenheter skulle öka risken för en mer problematisk och komplex 
fastighetsindelning. Enhetligheten bidrar dessutom en god boendemiljö och det blir 
enklare att skapa en hållbar samverkan mellan ägarlägenheterna. (Prop. 2008/09:91) 
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2.5.2.3 Områdesföreskrifter 

Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Mindre avvikelser är i vissa fall möjliga då syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas enligt FBL 3 kap. 2§.  

2.5.2.4 Ombildning 

Utrymmet som efter fastighetsbildningen kommer att utgöra ägarlägenhetsfastighet 
får ej inom de senaste åtta åren ha använts till bostadsändamål enligt FBL 3 kap. 1b§ 
1 p. Ägarlägenheter som bostadsform är obeprövad, och att omvandla befintliga 
hyresrätter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter är ett steg 
som behöver mer beredningsunderlag innan det blir en verklighet på den svenska 
bostadsmarknaden. Åttaårsgränsen syftar till att förhindra kringgående av 
bestämmelsen som förhindrar ombildning av hyres- och bostadsrätter. Ett exempel 
som framförs på detta är att hyresvärdar skulle, utan åttaårsgränsen, kunna avhysa alla 
sina hyresgäster, och sen ansöka om fastighetsbildning för ägarlägenheter då 
lägenheterna inte längre utgör någon bostad. De åtta åren ansågs vara tillräckligt länge 
för att risken för sådana kringgåenden ska vara obetydande, samtidigt som det inte 
begränsar bildning av ägarlägenheter i kontors- och lagerlokaler som använts till 
bostadsändamål för länge sedan. (Prop. 2008/09:91) 

Ett förslag på ändringar i lagen för ägarlägenheter framställdes år 2014 (SOU 
2014:33). Lagförändringen syftar till att göra det möjligt att omvandla hyresrätter till 
ägarlägenheter från och med 1 januari 2016. Denna lagförändring har dock inte skett. 

2.5.2.5 Krav på standard 

Det finns ingen paragraf som specifikt berör standarden på en ägarlägenhet. Dock är 
en ägarlägenhet avsedd att bilda en enda bostadslägenhet enligt FBL 3 kap 1§ 3p. För 
att en bostad ska vara lämplig för det avsedda ändamålet måste kraven på att bostaden 
i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn, vila, samvaro, matlagning, 
måltider, hygien och förvaring uppfyllas enligt Plan- och byggförordningen 17§ (SFS 
2011:338). 

2.6 Eierseksjoner 

En eierseksjon innebär ägande av en andel i en fastighet där varje andel har egenrätt 
till en bostadslägenhet eller till en lokal (Innst. O. nr. 57, 1996-1997). Detta avsnitt 
behandlar regleringen av eierseksjoner i Norge. 

2.6.1 Lagstiftning 

År 1983 trädde den första lagen om eierseksjoner i kraft som sedan ersattes av en ny 
lag 1997, Lov om eierseksjoner (LOV nr 31, 23/05/1997), hädanefter benämnd 
ESL.  
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2.6.1.1 Förvaltning av gemensam egendom 

Utrymmen som ägs gemensamt, som i Sverige utgörs av gemensamhetsanläggningar 
och samfälligheter, kallas i Norge för fellesareal. Förvaltningen av fellesareal sker 
genom ett styre med minst tre medlemmar som valts ut av alla de som äger en 
eierseksjon i fastigheten, styret ansvarar för den löpande förvaltningen av de 
gemensamma utrymmena. (LOV nr 31, 23/05/1997) 

ESL 23§ reglerar fördelningen av felleskostnader och fellesintäkter, vilket innebär 
regleringen av fördelningen av de gemensamma utrymmenas kostnader och intäkter. 
Kostnader som inte tillhör den enskilda bostaden ska fördelas mellan alla andelsägare 
av fastigheten efter andelstal. Om det finns särskilda skäl att fördela kostnaderna efter 
nyttan för den enskilda bostaden, regleras det i stadgarna för fastigheten. Intäkterna 
som gäller för hela fastigheten fördelas mellan delägarna. Varje delägare står för sina 
egna kostnader, något solidariskt betalningsansvar gäller inte.       

2.6.1.2 Överlåtelse, uthyrning och panträtt 

ESL 22§ reglerar vilka rättigheter som gäller för en ägare av en eierseksjon. Den 
enskilda delägaren står som ägare för sin seksjon, andel. Det är inte möjligt att äga 
mer än två eierseksjoner om det inte är fritidsbostäder, i samma byggnad. Ägaren av 
eierseksjonen har rätt att sälja och låna ut sin andel om det inte finns begränsningar 
gällande detta i styrets stadgar. Om det fastställt i stadgarna att en köpare eller 
hyresgäst måste godkännas av styret får godkännande endast vägras om det finns 
rimliga skäl. Det är även tillåtet att pantsätta andelen enligt ESL 25§.  

2.6.2 För- och nackdelar med eierseksjoner  

Norske Boligbyggeslags Landsförbund (2011) har tagit upp fördelarna med att bygga 
eierseksjoner i Norge framför att bygga bostadsrätter. Fördelarna som tagits upp är 
att Norge efterfrågar många olika typer av organisationer, det är lättare att sälja en 
eierseksjon än en bostadsrätt, en bostad med äganderätt är mer attraktiv än en bostad 
med nyttjanderätt, det innebär större flexibilitet för köpare genom uthyrning.   

Nackdelarna med eierseksjoner kan vara oenigheten om hanteringen av fellesareal, 
majoritetsbeslut, stadgar, kostnader och intäktsfördelning samt underhållsansvar 
(Eiendomsadvokater, u.a). 

2.7 Bildning av eierseksjoner 

Detta avsnitt behandlar den norska bildningen av eierseksjoner, vilken benämns 
seksjonering (Ot prp nr 33, 1995-1996). Med fast egendom i detta avsnitt menas fast 
eiendom i Norge.  
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2.7.1 Seksjonering 

Seksjonering innebär att fast egendom delas upp i andelar, där ägaren till varje andel 
även har en egen nyttjanderätt knuten till en bruksenhet i den fasta egendomen. 
Seksjonering sker på begäran av lagfaren ägare, i Norge hjemmelshavere, till fast 
egendom. (Kartverket, u.å.a.). Vid seksjonering så kan även mark delas upp och 
tilldelas de olika eierseksjonerna, denna uteareal gäller då med exklusiv bruksrätt för 
innehavaren av seksjonen (Oslo kommun, u.å.). Kommunen upprättar 
dokumentation för avgränsning av bruksenheterna, utrymme som ska vara samägt och 
utrymme som ska tillhöra ett sektionsnummer tilldelas varje enhet.  

Ansökande får dokumentation med placering av eierseksjoner och fördelning av 
samägandet och ett matrikkelbrev (Follokom, u.å). Ett matrikkelbrev är ett intyg på 
registrerade upplysningar om en konkret fastighet vid ett givet datum. (Kartverket, 
u.å.b.).  

Reseksjonering innebär att samägarna av seksjonerna önskar ändra fördelningen av areal 
och göra andra bruksändringar i fastigheten. Detta är exempelvis aktuellt när när 
lägenheter ska slås samman eller en kontorslokal ska göras om till en lägenhet, eller 
omfördelning av parkeringsplatser, förråd och liknande. (Kartverket, u.å.c.)  

2.7.1.1 Ansökan 

Ansökan skickas in till den kommun där seksjoneringen ska genomföras. Ansökan 
består av ett formulär där den sökande får ange önskade åtgärder och sina uppgifter. 
Tillsammans med ansökan ska det skickas in hur den sökande önskar att gränserna ska 
vara dragna. Bland annat framgår också vilka villkor som ska vara uppfyllda för att 
seksjoneringen ska gå att genomföra genom en checklista. Till ansökan ska bifogas: 

− Karta 

− Ritningar över alla våningar inklusive källare och vind. Gränsdragning för alla 
bruksenheter och förslag på sektionsnummer ska vara tydliggjorda i ritningarna 

− Lista med namn och adress på alla eventuella hyresgäster i byggnaden som ska 
seksjoneras. 

− Stadgar som ska gälla för samägandet. 

− Samtycke från panthavare 

(Oslo kommune, u.å.) 

2.7.1.2 Handläggningstid  

Handläggningstiden uppges vara 3 månader i Trondheim kommun (u.å), 3 månader i 
Olso kommun (u.å) och 2-4 månader i Bergen kommun (u.å). H. Torgersen 
(personlig kommunikation, 4:e maj 2017) på Statens Kartverk uppger att 
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handläggningen hos Kartverket tar ca 1-2 månader normalt sett. Handläggingen för 
eierseksjoner tar därav runt 1-4 månader.  

2.7.1.3 Gemensamma utrymmen och anläggningar 

De gemensamma utrymmen som inte ingår i de enskilda bruksenheterna kallas för 
fellesareal. Fellesarealen fastställs i samband med seksjoneringen av fastigheten och kan 
inte ägas enskilt av någon samägare utan förvaltas gemensamt med en styrelse. (Innst 
O nr 57, 1996-1997). 

2.7.1.4 Fastighetsgränser 

Fastighetsgränserna, m.a.o. gränserna för den fasta egendomen ändras inte vid en 
seksjonering. Istället fastställs bruksgränser för eierseksjoner och fellesareal. 
Bruksgränserna och gränserna mellan bruksenheter och fellesareal uppritas och 
tydliggörs i byggnadsritningar av den som ansöker om seksjoneringen. 
Rekommendationerna är att gränserna tydliggörs med olika färger eller streckningar. 
Dessa ritningar godkänns sedan av kommunen, och därefter av kartverket. 
Avgränsningen mellan sektionerna sker också genom uppdelning av bruksenheter, 
tilldelning av sektionsnummer och enheternas andelar i samägandet. (Ot prp nr 33, 
1995-1996). En bruksenhet definieras i (NS 3940:2012) kapitel 3.16 som ett rum 
eller en samling rum och en öppna ytor som tillsammans används med ett bestämt 
ändamål av en nyttjare. Nyttjaren kan vara ägare, hyresrättsinnehavare eller annan 
nyttjanderättshavare.  

För markyta, uteareal, som fördelas vid en seksjonering upprättas koordinatbestämda 
bruksrättsgränser, dessa kan även markeras ut med gränsmarkeringar (Oslo kommun, 
u.å.).  

2.7.1.5 Fastighetsregistrering  

När sektioner bildats ska detta föras in i Matrikkelen och Grunnboken. Matrikkelen är ett 
register över faktiska upplysningar för fastigheten och Grunnboken ett register över de 
rättsliga upplysningarna. I Grunnboken ska uppgifter finnas om varje enskild sektion. 
Kommun och stat ansvarar inte för eventuella fel i Matrikkelen men i Grunnboken. När 
överklagandetiden är ute ska kommunen föra in seksjoneringen i matrikkelen och skicka 
nödvändig dokumentation för upprättelse av grunnboksblad för att registrera varje 
seksjon i Grunnboken enligt ESL 11§.     

Ritningar på fastigheten ska finnas i tre exemplar när seksjoneringen är fastställd. En 
ritning som är godkänd utifrån byggritningen över byggnadens golv, källare och vind 
och  även ritningar på alla byggnader som fastigheten består av. Även en namnlista på 
alla boende i varje byggnad, listan ska också innehålla namn och adress på alla 
hyresgäster av bostäderna på fastigheten.  

(Fellokom, u.å) 
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2.7.2 Villkor för seksjonering 

2.7.2.1 Ändamål 

Ur ESL 6§ framgår att det ska fastställas vad varje enskild seksjon ska användas till, 
antingen bostad, eller till lokal. Syftet ska vara i enlighet med gällande 
markanvändningsändamål om det inte finns någon annan användning för plan- och 
bygglagstiftningen. Till varje sektion ska även andelstal bestämmas. 

2.7.2.2 Omfattning 

Seksjoneringen ska omfatta alla bruksenheter i fastigheten. I det fall då fastighet bara 
delvis ska användas till bostadsföremål är bestämmelsen inte ett hinder för att alla 
bostäder utgör en samlad sektion eller/och att övriga bruksenheter utgör en samlad 
sektion, enligt ESL 6§. Om seksjoneringen inte skulle innefatta alla bruksenheter i 
fastigheten, utan en eventuell partiell seksjonering skulle förekomma skulle detta 
kunna innebära att ägandet blir oklart. (Innst O nr 57, 1996-1997).   

2.7.2.3 Områdesföreskrifter  

Seksjonering får inte ske på planlagt område utan kommunens tillåtelse eller innan det 
finns bygglov enligt plan- og bygningsloven. I befintlig byggnad kan endast 
seksjonering ske om bruksenheterna är helt färdiga. (ESL 6§). Detta gör att 
kommunen kan överväga om seksjonering ska tillåtas för fastigheter som är aktuella i 
stadsförnyelse. Ett av målen med förnyelsen är att de boende i de gamla hyreshusen 
också kan ändra ägarformen till bostadsrätt eller eierseksjoner, dock kan seksjonering 
innan förnyelsen avslutats hindra renoveringsarbeten (Innst O nr 57, 1996-1997). 
Kommunen har rätt att neka seksjonering inom sex månader från det att ansökan 
inkommit om fastighet som ska seksjoneras ligger på ett planlagt område, eller om 
det är ett område som är förbjudet att seksjonera fastighet på, enligt plan- og 
bygningsloven 1-13§, som det hänvisas till i ESL  8§.   

2.7.2.4 Ombildning 

För ombildning av tidigare bostadslägenheter till eierseksjoner föreligger ingen 
tidsgräns, utan seksjonering kan ske utan hinder av den tidigare användningen av 
utrymmet. Seksjonering är möjlig även då det varit bostadslägenheter på fastigheten 
innan. Vid seksjonering av en fastighet har den som hyr en bostad på fastigheten rätt 
att köpa seksjonen efter att den skrivits in matrikkelen. Med undantag för hyresgäst 
med hyresavtal,  innehållande villkor om att avtalet ska upphöra utan förvarning innan 
avtalet pågått i två år, andrahandshyresgäster, hyresgäst som nämns i Husleieloven 
11§ eller låntagare av vaktmästarbostad som är fellesareal, ESL 14§. Enligt ESL 18§ 
har hyresgäst som inte vill eller kan köpa seksjonen rätten att bo kvar enligt villkoren 
i hyresavtalet.  



 

15 
 

2.7.2.5 Krav på standard 

Seksjonen som ska användas som bostad ska ha egen ingång, eget kök och eget badrum 
med toalett. ESL 6§. Det uppfyller då på bästa sätt de allmänna kraven på 
byggnadsstandarden som anges i enlighet med plan og bygningsloven enligt (Innst O 
nr 57, 1996-1997). 
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3 Metod 

För att svara på frågeställningarna i detta arbete genomfördes intervjuer och en 
jämförelse av fastighetsbildningen av ägarlägenheter och seksjoneringen av 
eierseksjoner. Till arbetet användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 
Biggam (2014) beskriver att en kvalitativ metod används för att fördjupa sig i ämnet 
och svara på frågan varför, medan en kvantitativ metod används vid exempelvis 
statistik och svarar på frågan hur. Murray och Hughes (2008) förklarar att en induktiv 
ansats innebär att information samlas in, analyseras och därefter dras en slutsats, till 
skillnad från en deduktiv ansats där en slutsats dras och sedan undersöks dess validitet. 
Valet av en induktiv ansats vid analysering av kvalitativa data ger med stor 
tillförlitlighet ett giltigt resultat genom det enkla och systematiska förfarandet som en 
induktiv ansats medför (Thomas, 2006).  

3.1 Jämförelse 

En komparativ analysmetod har använts, d.v.s. att en jämförelse har genomförts. En 
komparativ analysmetod undersöker egenskaper där minst två fall sätts i relation till 
varandra. Komparativa studier har använts tidigare inom samhällsvetenskapliga ämnen 
och varit ett viktigt komplement för att utveckla kunskap och pröva teorier. (Denk, 
2012). 

3.1.1 Genomförande 

Till en början genomfördes en inledande studie av litteratur, den litteratur som 
studerades var svensk och norsk lagstiftning och förarbeten berörande ägarlägenheter 
och eierseksjoner, förrättningsakter för ägarlägenheter, samt vetenskapliga artiklar 
och tidigare examensarbeten inom samma område. Information hämtades också från 
hemsidor för svenska och norska myndigheter och föreningar, vid osäkerhet 
kontaktades även dessa via telefon och e-post, för att säkra att den information vi 
hämtat var uppdaterad och korrekt.  

Den litteratur som studerades och gav upphov till det färdiga resultatet var: 
Fastighetsbildningslagen, Anläggningslagen och Eierseksjonsloven, Ot prp nr 33, 
1995-1996. Om lov om eierseksjoner, proposition 2008/09:91. Ägarlägenheter, SOU 
2002:21. Att äga sin lägenhet och 2015 års utgåva av Fastighetsindelning och 
markanvändning av Barbro Julstad. 

Den information som inhämtades från litteratur och hemsidor på norska bearbetades 
först själv av författarna, utifrån den liknelse som det norska språket har med det 
svenska. Vid behov användes översättningstjänster på internet och ordböcker, där 
beaktning togs på att dessa direktöversättningar kan vara bristfälliga.  Vår handledare 
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på Högskolan i Gävle kunde också bidra med hjälp genom liknelser med det danska 
språket. 

Studie av litteratur genomfördes, förutom med inriktning på fastighetsbildningen för 
ägarlägenheter i Sverige, och bildningen av eierseksjoner i Norge, även på de olika 
lägenhetsformerna i Sverige och Norge mer generellt. Detta för att få en helhetsbild, 
och för att senare kunna förstå varför vissa skillnader i själva fastighetsbildningen finns. 

För att kunna göra en jämförelse med bildning av eierseksjoner i Norge behövdes 
kunskap och underlag för ägarlägenhetsförrättningar i Sverige. En lista på alla 
ägarlägenheter i Sverige framställdes med hjälp av en kontaktperson på Lantmäteriets 
kundcenter, därefter inhämtades och studerades förrättningsakter för fem 
ägarlägenhetsförrättningar. Akterna erhölls genom ett telefonsamtal med 
lantmäteriets kundcenter. En beställning av akter hos Lantmäteriet är begränsad till 
att beröra fem fastigheter, efter det måste en ny beställning genomföras. Avsikten var 
att studera fem förrättningsakter åt gången, och om det behövdes, göra en ny 
beställning. Efter att de fem förrättningsakterna studerats, ansåg vi att vi hade 
tillräcklig förståelse i hur en akt för en ägarlägenhetsförrättning är utformad och 
varför. De förrättningar som studerades valdes ut med beaktning på ägarlägenheternas 
lägen i Sverige, för att få en geografisk spridning med olika förutsättningar valdes 
objekt från olika kommuner i Sverige. De fem förrättningsakter som valdes ut var 
upprättade i samband med förrättningar som genomförts i Härjedalen, Gävle, 
Sandviken, Stockholm och Malmö. Två av dessa förrättningar, de som genomfördes i 
Gävle och Sandviken, valdes ut med avseende på den handläggande 
förrättningslantmätarens närhet till studieorten Gävle. Detta för att, inom den 
tidsram som satts för att utföra arbetet, förenkla möjligheten att genomföra kvalitativa 
intervjuer “ansikte mot ansikte”, med personer som har kunnighet inom 
fastighetsbildningen av ägarlägenheter. Samtidigt som vi fick mer insikt i just den 
förrättning som förrättningslantmätaren handlagt. Senare inhämtades dock alla 
förrättningsakter för att kunna undersöka handläggningstiden för fastighetsbildningen 
av ägarlägenheter. 

Genom kontakt med vår intervjuperson Helge Onsrud, som beskrivs närmare i 
intervjuavsnittet, fick vi kontakt med Kartverket. Kartverket kunde bidra med 
slumpmässigt utvalda utdrag ur Matrikkelen och Grunnboken berörande seksjonering, 
dessa studerades och gav författarna bättre förståelse för hur bildningen av 
eierseksjoner går till. 

All information skrevs ned under rubriker i kapitel 2, teoretisk bakgrund, vilket sedan 
reviderades, tills det att författarna hade fått med allt som ansågs väsentligt. 
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3.1.2 Presentation av insamlad data 

Den insamlade datan presenteras genom en jämförelse av varje rubrik under avsnitt 
2.5 Bildning av ägarlägenheter, och 2.7 Bildning av eierseksjoner. Avsnitten har även 
sammanställts i en tabell som enkelt sammanfattar de gällande rådigheterna. De olika 
underrubrikerna i de olika avsnitten anpassades till att fungera ihop, vilket även bidrog 
till att information valdes och sållades ut på nytt. 

3.2 Intervjuer 

Fokus låg på att genomföra intervjuer för att få en bättre insyn i själva processen för 
ägarlägenhetsförrättningar och seksjonering ur ett yrkesmässigt perspektiv. Parallellt 
söktes även kontakt med exploatörer för att få en uppfattning om deras syn på 
fastighetsbildningen för ägarlägenheter.  

Intervjuerna genomfördes till större delen med en kvalitativ semistrukturerad 
intervjumetod. En semistrukturerad intervjumetod innebär att ett ämnesområde och 
en lista på intervjufrågor finns, men att alla inte behöver ställas i den ordning som är 
uppställd och att intervjufrågorna kan ändras beroende på vilken väg intervjun tar. 
Semistrukturerade intervjuer har också en möjlighet att ge svar på frågor som inte 
inledningsvis var tänkta att ställas, då de öppnar upp för intervjupersonen att komma 
med egna åsikter och värderingar. (Gray, 2004). 

3.2.1 Urval  

Förrättningslantmätare, Sverige 

Strategin för att komma i kontakt med intervjupersoner som var kunniga inom 
ämnesområdet: fastighetsbildning för ägarlägenheter, var att undersöka vilka 
förrättningar som har skett i närheten av studieorten Gävle, och sedan kontakta de 
handläggande förrättningslantmätarna. De personer som har störst kunskap inom 
området ansågs vara de som har utfört en ägarlägenhetsförrättning. Planen var att 
genomföra intervjuer “ansikte mot ansikte” för att själva kunna förstå bättre vad 
intervjupersonen vill förmedla och kunna föra en dialog. I samband med urvalet av 
förrättningsakter observerades att två av dessa förrättningar genomförts i närhet till 
Gävle.  

Eiendomskonsult, Norge  

För att komma i kontakt med en person som är kunnig inom seksjonering kontaktades 
först Oslo kommun och sedan Kartverket i Norge utan framgång. Båda 
myndigheterna kontaktades via telefon. Oslo kommun handlägger ansökan och är den 
myndighet i Norge som genomför alla seksjoneringar, därmed ansågs det vara den 
instans som kan ge mest användbar information inom området seksjonering. 
Kartverket är den myndighet som erbjuder utdrag ur det norska registret för 
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gränsdragning av fast egendom, matrikkelen, och de ansågs därmed också kunna bidra 
med användbar information. Då detta inte gav någon utdelning, blev nästa steg att 
kontakta Helge Onsrud, författaren av “Making Laws for 3D Cadastre in Norway”, en 
vetenskaplig artikel som studerats tidigare, och berör en del om eierseksjoner. 
Författaren ansågs, enligt vad som kunde utläsas i artikeln, vara kunnig inom området, 
och då författaren även har forskat själv fanns en tilltro att denne förstår betydelsen i 
att få svar av en sakkunnig person. 

Anställd på Kartverket, Norge 

Kartverket kontaktades först genom att ringa Kartverkets kundtjänst där det var svårt 
att få tag i någon som kunde agera sakkunnig intervjuperson. Genom vår kontakt med 
Helge Onsrud fick vi dock tips om en sakkunnig anställd på Kartverket som nåddes 
via e-post.   

Exploatörer 

Anledningen till att genomföra intervjuer av exploatörer som har upprättat 
ägarlägenheter, var att få en bild av fastighetsbildningen av ägarlägenheter för någon 
som, inte är lika insatt som tjänsteperson på lantmäteriet, men samtidigt har intresse 
i att fastighetsbildningen är så effektiv som möjligt. Att genomföra intervjuer med 
exploatörer av ägarlägenheter var dock inte lika högt prioriterat som intervjuer med 
förrättningslantmätare i Sverige, och sakkunniga personer i Norge. Exploatörerna 
återfanns genom att undersöka vilka som ansökt om ägarlägenhetsförättningar i 
uthämtade förrättningsakter, genom att studera tidigare examensarbeten berörande 
ägarlägenheter, och genom sökningar på internet efter exploatörer av ägarlägenheter. 
Sökning skedde på artiklar berörande ägarlägenhetsfastighetens utveckling i Sverige, 
då dessa vissa gånger, enligt egna iakttagelser, innehåller uttalanden från exploatörer 
som satsat på bostadsformen. Avsikten från början var att få tag i ungefär fem 
exploatörer som kunde svara på frågor berörande fastighetsbildningen av 
ägarlägenheter. 

3.2.2 Genomförande 

Frågeformuleringarna för de olika intervjuerna återfinns för intervjuerna med 
förrättningslantmätarna i bilaga 1, för intervjun med eiendomskonsulten i bilaga 2 och 
för intervjuerna med exploatörerna i bilaga 3. 

Förrättningslantmätare, Sverige 

Den handläggande förrättningslantmätaren för respektive förrättning kontaktades via 
telefon och tillfrågades om de ville medverka i en intervju gällande 
fastighetsbildningen för ägarlägenheter. De tillfrågade förrättningslantmätarna gick 
med på att ses för intervju på deras respektive arbetsplats. Innan intervjuerna av 
förrättningslantmätarna, bestämdes muntligt, att sammanställningen av respektive 
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intervju skulle skickas till dom för godkännande. Båda respondenterna blev, innan 
intervjun, tillfrågad om det var godkänt att spela in samtalet, vilket blev godkänt vid 
båda tillfällena. Under intervjun togs anteckningar, och frågeställningarna resulterade 
till viss del i att en dialog uppstod istället för direkta frågor och svar. 

Då arbetet ämnar att utreda möjligheter till effektivisering av fastighetsbildningen för 
ägarlägenheter ansågs särskilt förrättningslantmätarens egna åsikter och värderingar 
vara ett bra tillskott till arbetet, varpå den semistrukturerade intervjumetod som 
användes var passande.  

Eiendomskonsult, Norge 

Författaren kontaktades via e-post där han tillfrågades att besvara ett antal frågor om 
seksjonering, då denne var positiv till deltagande skickades frågorna i gensvar. 
Lokman (2016) beskriver intervjuer via e-post som ett, i många fall, lika 
genomförbart alternativ vid kvalitativa intervjuer, även fast blandade metoder är att 
föredra. I valet att genomföra intervjun via e-post fanns en bakomliggande tanke att 
det norska språket skulle vara enklare att förstå i text, än i tal. Metoden gav också 
upphov till att vi kunde söka ordförståelse, utan större tidspress, efter att vi fått 
svaren, och vid behov enkelt ställa följdfrågor.  

Anställd på Kartverket, Norge 

Kartverket kontaktades först genom att ringa Kartverkets kundtjänst där det var svårt 
att få tag i någon som kunde agera sakkunnig intervjuperson. Genom vår kontakt med 
Helge Onsrud fick vi dock tips om en sakkunnig anställd på Kartverket som nåddes 
via e-post.   

Den anställde kontaktade själv författarna via e-post efter att denne blivit kontaktad 
av Helge Onsrud. Den anställde tillfrågades att besvara ett antal frågor om 
seksjonering, vilket gav ett positivt svar och därefter skickades ett antal 
frågeställningar. Dessa besvarades och vid behov skickades ytterligare frågor.    

Exploatörer av ägarlägenheter 

Intervjuer med exploatörer som upprättat ägarlägenheter eftersträvades under arbetet 
utan framgång. I första hand eftersöktes exploatörerna via telefon där de tillfrågades 
att svara på ett antal frågor berörande fastighetsbildningen för de upprättade 
ägarlägenheterna. Kontakt via telefon försökte etableras tre gånger på olika dagar, 
sedan skickades ett mejl där de tillfrågades att svara på de efterföljande frågorna. De 
exploatörer som var tillgängliga via telefon tillfrågades muntligt och därefter skickades 
frågorna ut via e-post. Valet att skicka frågorna via e-post grundades i att ge 
exploatörerna mer tid att tänka efter, och större möjlighet att avsätta tid till att svara 
på intervjufrågorna. 
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3.2.3 Bearbetning av insamlad data 

Ljudmaterialet för de inspelade intervjuerna lyssnades igenom och hela samtalet 
transkriberades till text. För att intervjuerna skulle bli lätt överskådliga i arbetet 
sammanställdes de under respektive frågeställning, som återfinns i bilaga 1. 

Intervjuerna som genomfördes via e-post översattes från norska till svenska och 
därefter sållades det väsentliga ut och sammanställdes.   

3.3 Etiska aspekter 

Material som inhämtats via intervjuer har sammanställts och skickats till respektive 
intervjuperson för godkännande. 
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4 Resultat 

4.1 Jämförelse mellan fastighetsbildningen för 
ägarlägenheter och seksjonering av eierseksjoner 

I detta avsnitt har en jämförelse av avsnitt 2.5 Bildning av ägarlägenheter, och 2.7 
Bildning av eierseksjoner genomförts. Avsnitten har även sammanställts i en tabell, se 
tabell 1. 

 

Jämförelse av bildningen av 
ägarlägenheter och 

eierseksjoner 

Fastighetsbildning av 
ägarlägenheter 

Seksjonering av eierseksjoner 

Villkor   

Ändamål Får endast utgöra en 
lägenhet, som ska användas 

för bostadsändamål 
(FBL 1 kap. 1a§ 3 p.) 

Varje sektion kan användas 
till antingen bostadsändamål 

eller lokal (ESL 6§) 

Omfattning Varje ägarlägenhet ska ingå i 
en sammanhållen enhet om 

minst tre ägarlägenhets- 
fastigheter 

(FBL 3 kap. 1b§ 2 p.) 

Seksjoneringen ska omfatta 
alla bruksenheter i fastigheten 

(ESL 6§) 

Ombildning Utrymme som ombildas till 
ägarlägenheter får ej ha 

använts som bostad under 
de senaste åtta åren 

(FBL 3 kap. 1b§ 1 p.) 

Ingen tidsgräns för ombildning 
av utrymme finns (ESL 6§). 

Möjligt att ombilda utrymme 
som använts som bostad till 

eierseksjoner. 

Standard Ska utgöra bostadslägenhet 
enligt FBL 1 kap. 1§ 3 p. och 

därmed gäller kraven för 
bostad 

Varje bostadssektion skall 
ha egen ingång, 

eget kök och eget badrum 
med toalett (ESL 6§) 

Områdesföreskrifter Fastighetsbildning får inte ske 
i strid mot detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, 
mindre avvikelser är i vissa 
fall möjliga (FBL 3 kap. 2§) 

 
 
 
 
 
 
 

Seksjonering får ej ske inom 
planlagt område utan 

kommunens tillåtelse, ej heller 
innan det finns bygglov 

(ESL 6§) 

Tabell 1. Egentillverkad 
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Jämfärelse av bildningen av 
ägarlägenheter och 

eierseksjoner 

Fastighetsbildningen av 
ägarlägenheter 

Seksjonering av 
 eierseksjoner 

Bildningsprocessen   

Ansökan Skriftlig ansökan. Ägare eller 
lagfaren ägare kan ansöka om 

förrättning. 

Skriftlig ansökan. Ansökan sker 
av lagfaren ägare 

(hjemmelshavere) 

Handläggningstid ½-20 månader 1-4 månader 

Handläggande myndighet Lantmäteriet Kommunen 

Beslutsfattande myndighet Lantmäteriet Kartverket 

Fastighetsgränser Tredimensionella fastighets- 
gränser. Den normala 
avgränsningen av en 

ägarlägenhetsfastighet är att 
lägenhetens avskiljande 

ytskikt 
mot andra lägenheter och 
bärande väggar, samt mot 

golv- och takbjälklag, ingår i 
fastigheten. 

Fastighetsgränserna ändras inte 
vid seksjonering, istället 

fastställs bruksgränser för 
eierseksjoner och fellesareal. 
Avgränsningen sker genom 

uppdelning av bruksenheter, 
tilldelning av sektionsnummer 

och enheternas andelar i 
samägandet. För mark som 
fördelas vid en seksjonering 

upprättas koordinatbestämda 
bruksrättsgränser 

 

4.1.1 Ansökan 

Både vid ansökan av bildning av ägarlägenheter och eierseksjoner fylls det i ett 
formulär, som finns elektroniskt på Lantmäteriets/Kommunens hemsida. Skillnad 

Gemensamma utrymmen och 
anläggningar 

För gemensam markyta 
inrättas samfälligheter och 

för gemensamma 
anläggningar och utrymmen 

bildas 
gemensamhetsanläggningar. 
Vid förrättningen bildas även 

vid behov en 
samfällighetsförening som ska 

ansvara för förvaltningen. 

I samband med att en fastighet 
blir seksjonerad bildas 

automatiskt en förening där 
alla samägare är medlemmar. 
Samägarna utser ett styre som 

förvaltar de gemensamma 
utrymmena, fellesareal, som 

inte ingår i de enskilda 
bruksenheterna. 

Fastighetsregistrering Sedan förrättningen avslutats 
och den har vunnit laga kraft 

ska den registreras snarast 
möjligt i fastighetsregistrets 

allmänna del. 

När överklagandetiden är ute 
ska kommunen föra in 

seksjoneringen i matrikkelen 
och skicka nödvändig 

dokumentation för upprättelse 
av grunnboksblad för att 
registrera varje sektion i 

Grunnboken. 
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förekommer, där det i formuläret för seksjonering bland annat finns en checklista som 
grundar sig i villkoren, vilket gör att den sökande är tvungen att själv klargöra om 
dessa villkor är uppfyllda. Den sökande ska också själv fylla i vilka sektioner som ska 
bildas och deras respektive seksjonsnummer, samt själv tydliggöra gränsdragningen 
mellan enheterna i bilaga. En annan skillnad är att formuläret för fastighetsbildning av 
ägarlägenheter är samma formulär som också fylls i för andra typer av 
lantmäteriförrättningar medan formuläret för seksjonering endast berör 
seksjonering/reseksjonering. 

4.1.2 Handläggningstid 

Handläggningstiden för fastighetsbildningen av ägarlägenheter kan vara så lång som 20 
månader medan handläggningstiden för seksjonering uppges vara upp till 4 månader. 
Dock så finns också en större variation i handläggningstiden för ägarlägenheter som 
även kan vara så kort som ½ månad. 

4.1.3 Gemensamma utrymmen och anläggningar 

För  de gemensamma utrymmena för ägarlägenheter inrättas 
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i samband med avstyckningen av 
ägarlägenheterna genom anläggningsförrättning och fastighetsreglering. Även 
bildandet av samfällighetsförening som ska förvalta de gemensamma utrymmena sker 
i samband med förrättningen där andelsantal för varje lägenhet fastställs. För 
eierseksjoner inrättas inga samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar utan de 
gemensamma utrymmena, fellesarealen samägs av alla efter det att seksjoneringen 
registrerats. En förening bildats automatiskt där varje lägenhet är medlem och 
medlemmarna utser en styrelse som förvaltar fellesarealen. 

4.1.4 Fastighetsgränser 

Gränserna mellan ägarlägenheterna och gränserna mellan eierseksjonerna skiljer sig, i 
det faktum att, gränserna mellan ägarlägenheterna är koordinatbestämda 
fastighetsgränser och gränserna mellan eierseksjonerna är bruksgränser. 
Fastighetsgränsen på den fastighet som seksjoneras kvarstår därmed medan den det 
bildas nya fastighetsgränser på en fastighet med ägarlägenheter. Se figur 1. 
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Figur 1. Fastighetsgränser för 1. Ägarlägenhetsfastigheter och 2. Fastighet med eierseksjoner 

4.1.5 Fastighetsregistrering  

Fastighetsregistreringen för ägarlägenheter och eierseksjoner sker på liknande sett. 
När förrättningen avslutats och överklagande tiden är ute ska registrering ske snarast 
möjligt. Ägarlägenheterna ska föras in i fastighetsregistret och eierseksjonerna i 
matrikkelen och grunnboken.  

4.1.6 Ombildning 

I eierseksjonsloven finns till skillnad från fastighetsbildningslagen, inget villkor som 
hindrar ombildning av andra bostadsformer till eierseksjoner. Vid bildning av 
ägarlägenheter finns för närvarande krav på att utrymmet som ska utgöra ägarlägenhet 
inte får ha använts till bostadsändamål under de senaste åtta åren. Detta omöjliggör 
ombildning av exempelvis hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter i Sverige, 
medan det i Norge är möjligt att ombilda exempelvis hyresleiligheter eller 
andelsleiligheter till eierseksjoner. I det fall en hyresleilighet ombildas får hyresgästen 
antingen förköpsrätt till seksjonen eller rätt att bo kvar i lägenheten enligt villkoren i 
hyresavtalet.  

4.1.7 Villkor för fastighetsbildning 

De grundvillkor som finns för att ägarlägenheter ska kunna bildas skiljer sig från de 
som finns för eierseksjoner.  

4.1.7.1 Ändamål 

En av skillnaderna mellan villkoren för bildning av den svenska ägarlägenheten och 
den norska eierseksjonen, är att medan en ägarlägenhet endast kan bildas för 
bostadsändamål, så kan en eierseksjon bildas för antingen lokal- eller bostadsändamål. 
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4.1.7.2 Omfattning 

I både fastighetsbildningslagen och eierseksjonsloven beskrivs villkor som berör 
omfattningen för ägarlägenheter respektive eierseksjoner. Skillnaden ligger i att 
villkoret för att kunna bilda ägarlägenheter berör ett minsta antal enheter, medan 
villkoret för att det ska vara möjligt att bilda eierseksjoner, är att hela fastigheten som 
berörs ska seksjoneras, oavsett antal. 

4.1.7.3 Områdesföreskrifter  

För både ägarlägenheter och eierseksjoner finns villkor för bildning som berör 
närområdet, dessa bestämmelser får i stort sett samma utfall. För seksjonering inom 
detaljplanelagt område krävs kommunens tillåtelse, medan fastighetsbildning av 
ägarlägenheter inom detaljplanelagt område inte får strida mot planen, i vilken 
kommunen bestämt vad som ska vara tillåtet. 

4.1.7.4 Ombildning  

Tidsgräns för ombildning är ett villkor endast för ägarlägenheter som innebär att 
utrymme som ska ombildas till ägarlägenhet inte får ha använts till bostadsändamål de 
senaste åtta åren. Eierseksjoner är möjligt att bilda från hyresrätt eller bostadsrätt.  

4.1.7.5 Standard  

Standardkravet återfinns endast som ett villkor i eierseksjonsloven, dock så ska en 
ägarlägenhet utgöra bostadslägenhet enligt fastighetsbildningslagen och därmed gäller 
kraven för bostad, vilket resulterar i att den enda skillnaden, är att standardkravet på 
ägarlägenheter är lite mer diffus.  
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4.2 Intervjuer 

Hela intervjuerna återfinns i bilaga 4 

Intervjuer förrättningslantmätare 

Hur ser fastighetsbildningsprocessen ut för ägarlägenheter i Sverige? 

Det båda intervjuerna belyste angående fastighetsbildningsprocessen för 
ägarlägenheter, är att just bildningen av de gemensamhetsanläggningar som ska nyttjas 
av fastighetsägarna, är en stor del av processen. I början av 
fastighetsbildningsprocessen påbörjas en dialog med den som ansökt om 
avstyckningen för att klargöra vad som ska utgöra ägarlägenheter, och vad som ska 
vara gemensamma utrymmen. Det är en viktig dialog, men den beskrevs också som 
lång och omständig, och den krävs för att förrättningslantmätaren ska kunna få svar 
på dessa frågor. Lantmäteriet har ju vissa grundprinciper men det är ju fortfarande 
upp till sökanden att komma med yrkanden och önskemål. Det framgick dock av 
intervjuerna att det inte alltid var lätt för fastighetsägaren att avgöra hur det skulle se 
ut med gemensamma utrymmen och anläggningar, och svara på de frågor 
förrättningslantmätaren hade. Under fastighetsbildningsprocessen upprättas ett 
protokoll, i  protokollet berättas det lite allmänt om planförhållanden och  
byggnadstyp, samt motiveras för varför de lagstiftade villkoren för bildning av 
ägarlägenheter är uppfyllda. I en gränsdragningsbeskrivning beskrivs hur gränserna för 
ägarlägenheterna dragits, där det är viktigt att vara noggrann med vilken fastighet som 
“urholkar” vilken fastighet.  

Hur bildas gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i samband med 
ägarlägenhetsförrättningar? 

De båda intervjuerna förklarade bildandet av samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar.  Samfällighet bildas för den mark som blir kvar av 
stamfastigheten efter avstyckningen av ägarlägenhetsfastigheter. 
Gemensamhetsanläggningar bildas för ledningar, rör och trapphus etc, vanligtvis 
bildas flera gemensamhetsanläggningar eftersom att alla rör inte hör till alla 
fastigheter. Ett markområde som ingår i en gemensamhetsanläggning kan omfatta träd 
och andra saker som finns på marken och sträcker sig uppåt. En samfällighet är något 
som ägs gemensamt men som är väldigt lite reglerat om hur det ska underhållas och 
hur driften ska upprätthållas medan det definieras väldigt tydligt vad en 
gemensamhetsanläggning ska bestå av. Grundtanken är att sakägarkretsen måste 
definieras utifrån ändamål och nytta till viss specifik fastighet. Bildning av 
gemensamhetsanläggning kan antingen ligga som en punkt under 
fastighetsbildningsbeslutet eller som ett separat beslut.  
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Är det något eller några moment som gör ägarlägenhetsförrättningar mer 
tidskrävande än andra förrättningar? 

Av båda intervjuerna framgick att det mest tidskrävande momentet var bildning av 
gemensamma utrymmen och anläggningar. Detta bl.a. på grund av den långa dialogen 
som krävs med den sökande, vid en av förrättningarna efterfrågades ofta mer 
information om anläggningar och vilka fastigheter de var tänkta att tillgodose. En 
annan faktor sades vara att gemensamhetsanläggningarna som bildas vid en 
ägarlägenhetsförrättning är väldigt omfattande, det är inte bara tak och ytterväggar, 
utan allt från ledningsdragning till trapphus, hissar och utrymningsvägar. Dragningen 
av fastighetsgränserna inuti byggnaden skiljer sig också från avstyckning av en 
“tvådimensionell” fastighet där rör slås ner i marken. Istället handlar det om att kunna 
förstå en ritning och läsa texter om bjälklag för att kunna bestämma var gränserna ska 
gå. Dialog med panträttshavare innebar också vid en av förrättningarna, en längre 
handläggningstid, för dessa var det oklart vad en ägarlägenhet innebär och hur det ser 
ut med försäkringsfrågor.  

Har du några egna ideér på hur förrättningsprocessen skulle kunna effektiviseras? 

Den första intervjupersonen gav ett förslag om att det i ett inledande skede kanske 
skulle kunna underlätta om det fanns någon typ av checklista som är tydlig för den 
sökande. En checklista med vad som är bra att tänka på innan de kommer till 
lantmäterimyndigheten, vilka tillstånd som behövs, och där de kan börja fundera på 
gränsdragningsbeskrivningen. Förrättningslantmätaren tror inte att man måste ha 
lantmätarkompetens till detta utan kan göra mycket själv eller ha ett förslag att utgå 
ifrån. Det konstateras dock att den ena förrättningen inte behöver se ut som den 
andra. Men att det är bra om sökande hunnit fundera på vilka konsekvenser det får att 
skriva exempelvis fönster inkl karmar, smygare och foder ingår men inte utvändigt 
ytskikt. Då får man komma ihåg det till gemensamhetsanläggningen, för att säkerställa 
att den ena lägenheten inte blir gul utvändigt medan den andra blir grön etc. Några 
vill ha plåttak. Det gäller att förstå helheten, hur ska det fungera i den miljön som 
byggnaden befinner sig i. Ett bra genomarbetat underlag från sökanden spar tid och 
pengar! 

I den andra intervjun framkom det att fastighetsprocessen av ägarlägenheter fungerar 
ganska bra och att de är ofrånkomligt att inte ha den noggranna utredningen av 
gemensamhetsanläggningar kontra ägarlägenheter. När frågan om en checklista skulle 
kunna underlätta, konstateras det att det säkert skulle kunna bidra till att de får en 
insikt i att det är ganska många saker att fundera på.  
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Intervju,  norsk eiendomskonsult  

Hur förvaltas de gemensamma utrymmena för eierseksjoner? 

De gemensamma utrymmena, fellesarealen förvaltas av styrelsen i samägandet. Styret 
väljs på samägarmötet där den enskilda andelsägaren har rösträtt efter sin andel. 
Styrelsen beslutar inte om alla saker, vissa saker fastställs på samägarmötet. 

Är det något moment som gör seksjonering mer tidskrävande än andra förrättningar? 

Intervjupersonen förklarar att seksjonering oftast går fortare än andra typer av 
förrättningar. Då det inte krävs någon uppmätning av lägenheterna förutom de 
seksjoner som ska ha eget uteareal. Personen nämner också att uteareal är aktuellt för 
radhus och för friliggande enheter som är upprättade som eierseksjoner. 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det med eiersekjoner? 

Intervjupersonen diskuterar vilka fördelar och nackdelar det finns med eierseksjoner. 
Det som framgår vara den största fördelen med eierseksjoner är att den kan lånas ut 
på obegränsad tid, vilket inte går att göra med en borettslag. Investerare kan äga ett 
obegränsat antal eierseksjoner i samma samägande. Medan det för en borettslag har 
många skattemässig fördelar istället som te x att det är en stämpelskatt på 2,5 % av 
köpeskilling vid förvärv som inte behöver betalas. En annan väsentlig synpunkt är att 
en ägare av en seksjon har andel i samägande och är inte fri att göra alla typer av 
strukturella förändringar. 

Intervju, anställd på Kartverket 

Ungefär hur lång tid tar seksjonering för en fastighet? Från det att ansökan 
(seksjoneringsbegjaeringen) kommit in till och med det att seksjoneringen vunnit laga kraft? 

Intervjupersonen beskriver att många anser att seksjoneringen tar alltför lång tid vid 
kommunens ärendebehandling. Ett enkelt ärende behandlas i ungefär 2-3 dagar på 
Kartverket. Totalt sätt, där inräknat både kommunens- och kartverkets 
ärendebehandling, tar ett ärende ca 1-2 månader. 

Upprättas det någon förening i samband med seksjoneringen som ska förvalta fellesarelen? 

Samägarna själva utgör föreningen, det bildas automatiskt en förening när fastigheten 
blir seksjonerad. Någon eierseksjonssameie stiftas inte som det gör för exempelvis 
stiftning av ett aktiebolag. Samägandet blir automatiskt etablerat när Kartverket 
registrerar seksjoneringen. Styret i samägandet förvaltar fellesarealen, ofta så är det 
samägarna gemensamt som beslutar vad som ska ske med fellesarealen. Så blir det 
styrets uppgift att utföra de som samägarna bestämt.  

Hur bestäms gränser för fellesareal som inte är uteareal i samband vid seksjonering?   
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Det är ägaren som bestämmer vad som ska vara fellesareal, både ute och inne. Ägaren 
kan vara en stor entreprenör (Skanska AB). Skanska bygger och upprättar seksjoner 
och bestämmer därefter vad som ska vara fellesareal. Därefter säljer Skanska 
sektionsnummer 1 till en enskild ägare, 2 till annan ägare och 3 till ytterligare annan 
ägare. När dessa köper eierseksjonerna är allas fellesareal definierat. 

Är det något moment som gör seksjonering mer tidskrävande än andra förrättningar? 

Seksjonering kan vara mer tidskrävande än andra förrättningar för det är mer juridik 
involverat, och en liten kommun har inte tillräckligt med kunskap om seksjonering. 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det med eierseksjoner?  

Fördelar med eierseksjoner är att de är mer självständiga och har större rättigheter än 
en motsvarande som bor i borettslag. En seksjon får vid försäljning normalt mer betalt 
än om en borettslagsandel säljs. De flesta föredrar nog en eierseksjon framför 
borettslagsandel. 

En nackdel kan vara att en person som motsätter sig i ett eierseksjonssameie kan i 
större grad än en som motsätter sig i ett borettslag få sina önskningar igenom.   
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metodval, och resultatet av jämförelsen och intervjuerna. 

5.1 Metod 

5.1.1 Jämförelse  

Den komparativa metoden var mer problematisk att genomföra än förväntat. 
Problematiken låg i hur stor skillnaden mellan bildningen av de två olika 
bostadsformerna var. Texten och rubrikerna i avsnitt 2.5 och 2.7 i den teoretiska 
bakgrunden behövde ändras i omgångar under den tid då jämförelsen genomfördes. 
Detta, för att i samband med att jämförelsen utfördes, så insåg författarna att att vissa 
delar inte var direkt jämförbara. Så tid som kunde ha lagts på annat, gick åt till att 
anpassa innehållet i den teoretiska bakgrunden, endast för att kunna genomföra 
jämförelsen. 

En annan svårighet låg i att resultatet av jämförelsen inte skulle vara en upprepning i 
den teoretiska bakgrunden, samtidigt som det var viktigt att den information som 
fanns i resultatet framgick i den teoretiska bakgrunden för att ge resultatet en 
tillförlitlighet med tydliga referenser.  

Dock, på grund av den tid som lades ned på att sammanställa all information, så fick 
författarna mer kunskap i området, vilket gör att författarna känner sig mer 
övertygade i att ett bra resultat uppnåtts. 

5.1.2 Intervju 

Semistrukturerade intervjuer har möjlighet att ge svar på frågor som inte inledningsvis 
var tänkta att ställas, då de öppnar upp för intervjupersonen att komma med egna 
åsikter och värderingar. (Gray, 2004). Genom att inte genomföra alltför 
strukturerade intervjuer utan istället öppna upp för dialog fick författarna själva mer 
förståelse och intervjupersonerna fick själva möjlighet att svara utifrån eget tycke. 

Valet av intervjuer ansikte mot ansikte med förrättningslantmätare, och det faktum 
att de genomfördes i ett tidigt skede, gav ett gott resultat. Författarna fick mycket bra 
insikt i själva fastighetsbildningen och skapade en förståelse som, enligt författarna 
själva, hade varit svår att bilda endast via studie av litteratur. Särskilt förståelsen för 
skillnaden i hur samfälligheter och gemensamhetsanläggningar bildas, förbättrades.  
Denna förståelse gjorde det enklare att bearbeta den data som sedan inhämtades för 
att kunna göra en jämförelse mellan fastighetsbildning och seksjonering. Svaren som 
erhölls gav också upphov till möjligheter att effektivisera fastighetsbildningen av 
ägarlägenheter. Att genomföra fler intervjuer med förrättningslantmätare hade 
förmodligen inte gett författarna mer underlag till själva jämförelsen som 
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genomfördes, men det hade kunnat ge upphov till fler ideér till effektivisering av 
fastighetsbildningen utifrån lantmätarens egna perspektiv. 

De intervjuer som genomfördes med personer i Norge genomfördes senare än önskat. 
Detta på grund av att det var svårt att få tag i personer med stor kännedom i 
seksjonering, då de kontakter som erbjöds, vid kontakt med Oslo kommun och 
Kartverket, var med personal som vanligtvis besvarar mer generella kundfrågor. Ett 
felaktigt antagande, att det är en person med motsvarande befattning till Sveriges 
förrättningslantmätare som handlägger en seksjonering av eierseksjoner, försvårade 
också sökandet efter en sakkunnig person. Hade inte det antagandet gjorts, så kunde 
den tid som nu lades på att hitta en person som genomför norska 
lantmäteriförrättningar, istället ha lagts på annat. Lokman (2016) beskriver intervjuer 
via e-post som ett, i många fall, lika genomförbart alternativ vid kvalitativa intervjuer, 
även fast blandade metoder är att föredra. Detta togs i beaktning när frågorna 
skickades ut och då det norska språket var enklare, för författarna, att tolka i text än 
tal så ansågs det också som det lämpligaste alternativet. 

Från de exploatörer av ägarlägenheter som gav positiv respons till medverkande via 
telefon erhölls inget svar via e-post, trots ytterligare förfrågan, och detsamma inföll 
bland de exploatörer som ej gick att nå via telefon. Totalt kontaktades tio exploatörer, 
tanken var att kontakta fler exploatörer allt eftersom svar erhölls, tills det att fem 
intervjuer besvarats. Genom att vänta in svar från några respondenter låg en 
förväntan, hos författarna, att det genom svaren kunde utläsas nya frågeställningar 
som hade missats i inledningen av arbetet. Alla frågar skickades via e-post, dock så 
skulle eventuellt en intervju direkt via telefon, när kontakt etablerades, ha kunnat leda 
till bättre svarsutdelning. Att frågeställningarna behandlade i stort sett bara 
fastighetsbildningen av ägarlägenheter, något som alla inte är så insatta i, och att den 
anses ganska komplicerad, antas ha varit en bidragande faktor till att ingen exploatör 
medverkade i intervjun.  

5.2 Resultat 

5.2.1 Skillnader mellan bildning av ägarlägenheter och eierseksjoner 

Den jämförelsevis mer komplexa och omfattande fastighetsbildningen av 
ägarlägenheter, är troligtvis en av anledningarna till att handläggningstiden för 
fastighetsbildningen av ägarlägenheter kan vara längre än handläggningstiden för 
seksjonering av eierseksjoner. Hultman och Hallman (2013) beskriver 
ägarlägenhetens låga genomslagskraft i Sverige som en möjlig konsekvens av en 
komplicerad fastighetsbildning, huruvida handläggningstiden kan kopplas till detta är 
oklart, men det skulle kunna vara en bidragande faktor. 
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Att ansökningsformuläret om fastighetsbildning av ägarlägenheter omfattar alla olika 
möjligheter till fastighetsbildning medan formuläret för seksjonering endast omfattar 
seksjonering, skulle det kunna leda till att seksjoneringsansökan i jämförelse tar 
kortare tid att hantera. Detta då mer specifik information kring exploatörens 
önskemål möjligtvis kommer in med ansökan av seksjonering, och inte behöver 
begäras i efterhand. 

Ombildningsmöjligheten som framgår av ESL 14§ av tidigare bebodda lägenheter, 
utan tidsgräns, som finns för eierseksjoner, men inte för ägarlägenheter, skulle kunna 
vara en anledning till att fler eierseksjoner upprättas än ägarlägenheter. 

Lagstiftningen skiljer sig då det finns en specifik lag för eierseksjoner, Lov om 
eierseksjoner (LOV nr 31 23/05/1997), som reglerar bildandet av eierseksjoner, 
vilka villkor som ska uppfyllas, hur de gemensamma utrymmena ska skötas etc vilket 
tydliggör vad som gäller för just eierseksjoner. Vad som gäller för ägarlägenheter finns 
i flera olika lagar, Jordabalken (SFS 1970:994), Fastighetsbildningslagen (SFS 
1970:988), Anläggningslagen (SFS 1973:1149) och Lag om förvaltning av 
samfälligheter (SFS 1973:1150). Vilket gör att det inte framgår lika tydligt hur 
ägarlägenheter regleras, detta kan göra det mer komplicerat för en person som vill 
investera i ägarlägenheter att förstå lagstiftningen. Att fylla i en ansökan skulle således 
kunna ta längre tid och lättare misstolkas. Samtidigt kan det även försvåra för den 
person som ska handlägga ärendet, vilket skulle kunna fördröja handläggningstiden 
ytterligare.  

Att koordinatbestämma fastighetsgränser för ägarlägenheter är förmodligen mer 
tidskrävande att upprätta än att endast godkänna bruksgränserna för seksjoneringen 
som skickas in av exploatören med ansökan. De gemensamma utrymmena för 
eierseksjoner är också något exploatören redan fastställt i ansökan och underlättar 
ytterligare handläggningstiden. Men ägarlägenhetens 3D-fastighetsgränser, som är 
starkare rättsligt gentemot eierseksjonens bruksgränser, och ägarlägenhetens 
tydligare gränsdragning och beskrivning av gemensamma utrymmen och anläggningar 
kan medföra att oenigheter mellan grannar undviks. Pantsättning av en 
tredimensionell fastighet innebär också en större säkerhet för panthavaren. 

Att seksjoneringen av eierseksjoner och fastighetsbildningen för ägarlägenheter skiljer 
sig i hur mycket ansvar som ligger hos exploatören, och i hur mycket 
självbestämmande denne har, kan vara en bidragande faktor till att det finns fler 
eierseksjoner än ägarlägenheter. Eierseksjoner har funnits under längre tid än den 
svenska ägarlägenheten, men det krävs att det upprättas fler ägarlägenheter per år, 
om den på samma antal år som eierseksjonen haft på sig att utvecklas, ska uppgå till 
lika stort antal som antalet eierseksjoner. En seksjonering av en fastighet med 
borettslag innebär ofta en värdeökning enligt H. Torgersen (personlig 
kommunikation, 4:e maj 2017) på Norges Kartverk. Möjligheten att ombilda 
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hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter skulle på samma sätt förmodligen 
också oftast innebära en värdeökning av fastigheten, för detta krävs ju dock att det på 
bostadsmarknaden finns ett intresse av att köpa ägarlägenheter. 

Fastighetsregistreringen sker på liknande sett och någon ändring skulle inte innebära 
en effektivisering av fastighetsbildningen för ägarlägenheter. Villkoren för 
ägarlägenheter och eierseksjoner är väldigt liknande. Villkoret gällande ändamål  för 
eierseksjoner, att både lokaler och bostäder är möjligt att bilda vid seksjonering, kan 
jämföras med att det för lokaler i Sverige bildas 3D-fastigheter och för bostäder 
ägarlägenheter.  

Villkoret angående omfattning där det endast krävs en sammanhållen enhet om tre 
lägenheter för att bilda ägarlägenheter gör det till en mindre komplicerad åtgärd än 
om hela fastigheten skulle vara tvungen att ombildas. Att ändra om villkoret till det 
villkor som gäller för eierseksjoner skulle förmodligen göra att ännu färre 
ägarlägenheter bildas. Områdesföreskrifterna om att fastighetsbildning och 
seksjonering endast får ske enligt planbestämmelserna och/eller genom tillstånd från 
kommunen är liknande och någon ändring skulle inte innebära någon väsentlig 
skillnad. Likaså gäller för villkoret gällande standarden där kraven för en 
bostadslägenhet är ungefär densamma i Norge och Sverige.  

5.2.2 Effektivisering av fastighetsbildningen för ägarlägenheter 

Då skillnaderna för bildningen mellan de två bostadsformerna är markant i hur 
gränserna upprättas så skulle en tillämpning av Norges bruksgränser för eierseksjoner 
i fastighetsbildningen för ägarlägenheter innebära att en helt ny lagstiftning skulle 
behöva upprättas. Istället vore det kanske mer intressant, och enklare att 
implementera viss hantering av ansökan för seksjoneringen av eierseksjoner. 

Fastighetsbildningen skulle kunna effektiviseras genom att exploatören får fylla i en 
checklista, för de gemensamma utrymmena, som skickas in tillsammans med ansökan. 
Det framgår som förslag i en av intervjuerna. Den sökande får då bättre koll på vad 
som faktiskt behandlas i en ägarlägenhetsförrättning, och en tydligare bild av den 
sökandes önskemål erhålls av Lantmäteriet. Ansökan för fastighetsbildning av 
ägarlägenheter skulle också likt seksjoneringsansökan kunna vara ett separat formulär, 
specifikt för just den berörda bildningsprocessen och inte omfatta alla 
fastighetsbildningsåtgärder. Ett sådant formulär skulle då kunna täcka upp all den 
information som önskas av Lantmäteriet som är specifik för fastighetsbildning av 
ägarlägenheter. 

Att implementera hanteringen av de gemensamma utrymmena såsom den hanteras 
för eierseksjoner skulle kunna vara ett sätt att effektivisera själva fastighetsbildningen 
för ägarlägenheter. Där det utrymme som inte utgör bostadslägenheter automatiskt 
blir fellesareal. Dock så skulle det innebära ett mer delat ansvar som kanske inte är så 
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uppstyrt, och heller kanske inte lika önskvärt, i förhållande till hur uppdelningen av 
gemensamma utrymmen för närvarande ser ut för ägarlägenheter.    

Att ombilda tidigare bostadslägenheter till ägarlägenheter skulle förmodligen inte 
direkt bidra till att fastighetsbildningen skulle effektiviseras men det skulle troligtvis 
öppna upp för fler möjligheter och fler ägarlägenheter skulle vara möjliga att bilda. 
Genom att fler ägarlägenheter bildas skulle kunskapen om ägarlägenhetsförrättningar 
öka och fastighetsbildningen skulle förmodligen effektiviseras på grund av det.     

5.2.3 Intervjuresultat 

Intervjuerna som har genomförts har både tillfört en djupare förståelse för ämnet och 
stärkt fakta som författarna har bearbetat under arbetet. Intervjuerna har även bidragit 
till att helt ny information erhållits, information som har kunnat användas i 
jämförelsen mellan de två bostadsformerna. Då informationen erhållits av personer 
som själva har hanterat ämnet i fråga så anses informationen trovärdig, dock så 
utesluter det inte att det finns flera olika sanningar. Exempelvis kan hanteringen av 
fastighetsbildningen för ägarlägenheter skilja sig beroende på var i Sverige den sker. 

Intervjun med Yvonne Mickels, som tidigare har handlagt en 
ägarlägenhetsförrättning, gav också upphov till att författarna upprättade ett förslag 
till en checklista, som kan fyllas i av den sökande av en ägarlägenhetsförrättning. 
Förslaget på denna checklista återfinns i bilaga 5. 
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6 Slutssats 

Hur skiljer sig fastighetsbildningen av Sveriges ägarlägenheter mot bildningen av 
Norges  eierseksjoner? 

Skillnaderna blir tydliga i hur gränserna mellan bostadslägenheter och gemensamma 
utrymmen hanteras, där ägarlägenheter upprättas med fastighetsgränser och 
eierseksjoner med bruksgränser. Gränsdragningen av gemensamma utrymmen är 
också mer reglerad för ägarlägenheter än eierseksjoner. Detta gör att, det vid 
ägarlägenheter är mer självklart vem som äger vad, och hur ansvar för underhåll ska 
fördelas. Villkoren för bildning av de båda bostadsformerna har en del liknelser, dock 
så finns det inte samma möjligheter att inrätta ägarlägenheter som för eierseksjoner 
då det det finns en tidsgräns på åtta år, för ombildning av tidigare bebodda utrymmen 
till ägarlägenheter, något som inte gäller för eierseksjoner. Ansökan sker på liknande 
sätt, genom ett formulär som skickas in till den handläggande myndigheten, men den 
sökande får mer ansvar för det slutgiltiga resultatet i en seksjonering av eierseksjoner 
än i fastighetsbildningen av ägarlägenheter. 

Hur skulle fastighetsbildningen av ägarlägenheter i Sverige kunna effektiviseras? 

Fastighetsbildningen av ägarlägenheter skulle kunna effektiviseras genom att 
implementera viss hantering av ansökan för seksjoneringen av eierseksjoner. Det 
skulle kunna vara ett separat formulär, specifikt för just den berörda 
bildningsprocessen och inte omfatta alla fastighetsbildningsåtgärder, en checklista för 
vad som ska ingå i de gemensamma utrymmena skulle även kunna skickas in med 
ansökan.    

Att implementera hanteringen av de gemensamma utrymmena såsom den hanteras 
för eierseksjoner skulle kunna vara ett annat sätt att effektivisera själva 
fastighetsbildningen för ägarlägenheter. Dock så skulle det innebära ett mer delat 
ansvar som kanske inte är så uppstyrt, och heller kanske inte lika önskvärt, i 
förhållande till hur uppdelningen av gemensamma utrymmen för närvarande ser ut 
för ägarlägenheter.    

Genom dessa studier och inom studiens avgränsningar framkommer det att bildningen 
av eiersekjsoner skiljer sig väsentligt mot fastighetsbildingen av ägarlägenheter. 
Därför anser författarna att fastighetsbildningen inte kan effektiviseras på så många 
fler sätt utifrån den norska seksjoneringen än ovan nämnda. Utifrån dessa studier tar 
seksjonering i regel inte så lång tid, vilket kan vara en bidragande faktor till varför 
bostadsformen är så väletablerad i Norge, i Sverige kan fastighetsbildningen ta längre 
tid. Ny lagstiftning skulle krävas för att ägarlägenheter skulle kunna bildas på precis 
samma sätt som eierseksjoner bildas i Norge. 
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6.1 Förslag till fortsatta studier  

Det skulle kunna vara av intresse att gör ytterligare en jämförelse, då mellan 
Danmarks ejerlejligheder och Sveriges ägarlägenheter, då bostadsformen är 
väletablerad och har funnits länge i Danmark. Detta för att undersöka bildningen av 
bostadsformen i Danmark, och om Sverige skulle kunna effektivisera 
fastighetsbildningen med hjälp av bildningen av ejerlegligheder i Danmark. 

  



 

38 
 

7 Referenser 

Andersson, S., Johannesson, L. & Johansson, J. (2010). Ägarlägenheter - genomslaget som bromsas av 
bruksvärdeshyran. Examensarbete: Högskolan i Halmstad 

Bergen kommune. (u.å.). Seksjonering. Hämtat från: 
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/bolig-og-
eiendom/eiendom/seksjonering/seksjonering-av-eiendom-med-bestaende-bygg 

Bergsten, L. & Hellsten, S. (2015). Ägarlägenhetsförrättningar ur ett kostnadsperspektiv: Hur utvalda 
faktorer påverkar förrättningskostnaden och den framtida förvaltningen. Examensarbete: Högskolan Gävle 

Biggam, J. (2015). Succeeding with your Master’s Dissertation. (3rd edition).Berkshire: McGraw-Hill 
Education. 

Brattström, M. (1999). Läga: Lägenhet med äganderätt. Uppsala: Iustus förlag 

Denk, T. (2012). Komparativa analysmetoder. Lund: Studentlitteratur AB 

Eiendomsadvokater. (u.å.). Eierformer. Hämtat från: 
http://www.eiendomsadvokater.no/eierformer/ 

Fellokom. (u.å.). Seksjonering Hämtat från: http://follokom.com/geodata/seksjonering.html 

Gray, D. E. (2004). Doing Research in the Real World. 1st edition. London: Sage Publications. 

Heller, J. (1961). Catch-22. USA: Simon & Schuster. 

Hultman, E. & Hallman, A. (2013). Ägarlägenheter - Varför har lagstiftarens förväntningar inte infriats? 
Examensarbete: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap. 

Innst O nr 57, 1996-1997. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om eierseksjoner. Norge: 
Kommunalkomiteen. 

Julstad, B. (2015). Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik AB. 

Kartverket. (u.å.a.). Hjemmelshaver. Hämtat från: 
http://www.kartverket.no/systemsider/ordbok/h/hjemmelshaver/ 

Kartverket. (u.å.b.) Matrikkelbrev Hämtat från:  
http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelbrev/ 

Kartverket. (u.å.c.). Seksjonering og reseksjonering. Hämtat från: 
http://www.kartverket.no/eiendom/borettslag-og-eierseksjoner/seksjonering-og-
reseksjonering/ 

Lantmäteriet. (u.å.a.). Ägarlägenheter. Hämtat från 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/broschyrer-och-
produktblad/agarlagenheter_webb.pdf 

Lantmäteriet. (u.å.b.). Ansökan om lantmäteriförrättning. Hämtat från: 
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Ansok-om-lantmateriforrattning/ 

Lantmäteriet. (2016). Fastighetsregistret - Halvårsstatistik år 2016. Gävle. Hämtat från 
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Statistik-



 

39 
 

och-rattsverkan-for-Fastighetsregistret/Statistik-for-objekt-i-fastighetsregistret-och-
samfallighetsregistret/ 

Lantmäteriet. (2017). Handbok FBL https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-
lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-fbl_2017-04-
01.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Handbok+fastighetsbildning&_t_tag
s=language%3asv%2csiteid%3a1292803d-1ca5-4868-94c0-
8fa376e6f130%2candquerymatch&_t_ip=130.243.13.84&_t_hit.id=LMSE_DataAbstraction_Med
ia_GenericMedia/_37433f96-a6eb-4cef-8ed1-41be62dd6475&_t_hit.pos=6 

Lokman, I. M. (2006) E-Mail Interviewing in Qualitative Research: A Methodological Discussion. 
Jornual of the American Society Information Science and Technology, 57(10) 1284–1295. doi: 10.1002/asi 

LOV nr 17 26/03/1999. Lov om husleieavtaler. Norge: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

LOV nr 31 23/05/1997. Lov om eierseksjoner. Norge: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

LOV nr 39 06/06/2003. Lov om burettslag. Norge: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

LOV nr 44 13/06/1997. Lov om aksjeselskaper. Norge: Nærings- og fiskeridepartementet. 

Melin O. (2013). Värdering av ägarlägenheter. Examensarbete: Högskolan i Gävle. 

Murray, N. och Hughes, G. (2008) Writing up Your University Assignments and Research Projects. 
Maidenhead: McGraw-Hill Education 

Norsk Boligbyggeslags Landsförbund. (2011). Eierseksjoner. Norsk Boligbyggeslags   

Landsförbund. Hämtat från: http://www.nbo.nu/bdh_filearea/Agarlagenheter/Norge.pdf 

Norsk regjeringen. (2016). Ny eierseksjonslov styrker forbrukernes sikkerhet. Hämtat från: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-eierseksjonslov-styrker-forbrukernes-
sikkerhet/id2524584/ 

NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger  

Onsrud, H. (2003). Making a Cadastre law for 3D properties in Norway. Computers, Environment 
and Urban Systems, 27, 375-382. doi: 10.1016/S0198-9715(02)00037-6 

Oslo kommun. (u.å.). Seksjonering og reseksjonering. Hämtat från: 
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/seksjonering-deling-og-
oppmaling/seksjonering-og-reseksjonering/ 

Ot prp nr 33, 1995-1996. Om lov om eierseksjoner. Norge: Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Paasch, J. M. & Paulsson, J. (2013). 3D property research from a legal perspective. Computers, 
Environment and Urban Systems, 40, 7–13. doi:10.1016/j.compenvurbsys.2012.11.004 

Paulsson, J. (2013). Reasons for introducing 3D property in legal system – Illustrated by the 
Swedish case. Land Use Policy, 33, 195–203. doi: 10.1016/j.landusepol.2012.12.019  

Persson, L. & Rasmusson, C. (2012). Ägarlägenheter - Marknaden idag. Examensarbete: Lunds 
Tekniska Högskola. 



40 

Proposition 2008/09:91. Ägarlägenheter. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtat från: 
https://data.riksdagen.se/fil/031ECFA9-FA11-47FA-AA70-EED449AAD6EA 

SFS 1970:988 Fastighetsbildningslagen. Stockholm: Justitiedepartmentet. 

SFS 1970:994.  Jordabalk. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1973:1149.  Anläggningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1973:1150. Lagen om förvaltning av samfälligheter. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1991:614. Bostadsrättslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2002:93. Lagen om kooperativ hyresrätt. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 2011:338 Plan- och byggförordningen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SOU 2002:21. Att äga sin lägenhet. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtat från 
http://www.regeringen.se/49bb97/contentassets/543eeeec6bda4ada8df060dc3024f62f/att-aga-
sin-lagenhet 

SOU 2014:33. Från hyresrätt till ägarlägenhet. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtat från 
http://www.regeringen.se/49bb85/contentassets/a0cd6d133b9f4ca2a4463013135cf108/fran-
hyresratt-till-aganderatt-sou-201433 

Testoni, K. (2015). Valet av ägarlägenhet: En studie som omfattar vilka preferenser som ligger till grund för 
köpet. Examensarbete: Högskolan i Gävle.  

Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. 
American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246. doi:10.1177/1098214005283748 

Tibblin, K. (2016). Ägarlägenheter: En studie om relationen mellan fasta och löpande kostnader i 
förhållande till bostadsrätten. Examensarbete: Högskolan i Gävle.  

Trondheim kommun. (u.å.). Seksjonering. Hämtat från: 
https://www.trondheim.kommune.no/seksjonering/ 

Victorin, A. & Flodin, J. (2011). Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt (3:e uppl.). 
Uppsala: Iustus Förlag AB 



 

Bilaga 1 Intervjufrågor till förrättningslantmätare 

Hur ser fastighetsbildningsprocessen ut för ägarlägenheter i Sverige? 

Hur bildas gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i samband med 
ägarlägenhetsförrättningen? 

Är det något eller några moment som gör ägarlägenhetsförrättningar mer 
tidskrävande än andra förrättningar? 

Har du några egna ideér på hur förrättningsprocessen skulle kunna effektiviseras? 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor till Norge 

Hur har utvecklingen av eierseksjonerna sett ut? Hur såg det ut i början? 

Hur ser seksjoneringen ut för eierseksjoner i Norge? 

Hur förvaltas de gemensamma utrymmena för eierseksjoner? 

Är det något moment som gör seksjonering mer tidskrävande än andra förrättningar? 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det med eiersekjoner? 

Går det att pantsätta en eierseksjon? 

Varför vill byggherrar investera i eierseksjoner istället för borett i Norge? 



 

Bilaga 3 Intervjufrågor till exploatörer 

Varför ägarlägenheter istället för bostadsrätter? 

Hur mycket kontakt hade ni med Lantmäterimyndigheten i samband med 
fastighetsbildningen? 

Hur mycket insyn fick ni i själva fastighetsbildningsprocessen? 

Hur ser ni på fastighetsbildningsprocessen för ägarlägenheter? 

Tog fastighetsbildningen kortare/längre tid än förväntat? 

Blev kostnaden för fastighetsbildningen billigare/dyrare än förväntat? 

Har upprättandet av ägarlägenheter levt upp till era förväntningar? 

Har ni några egna ideér på hur fastighetsbildningsprocessen skulle kunna 
effektiviseras? 



 

Bilaga 4 Intervjuer 

Intervju med Yvonne Mickels, Stadsingenjör, Sandvikens kommun 

Hur ser fastighetsbildningsprocessen ut för ägarlägenheter i Sverige? 

Den stora skillnaden mellan en ägarlägenhetsförrättning och en vanlig avstyckning är 
att man behöver vara noggrann när man tar reda på de gemensamma nyttigheter som 
finns. Det är inte lätt för fastighetsägaren att veta vad som ska utgöra gemensamma 
utrymmen. Det är en lång och omständig dialog som krävs för att få fram vilka delar 
som ska vara gemensamma och för vilka fastigheter. Dialogen är A och O. I 
gränsdragningsbeskrivningen måste man vara noggrann med vilken fastighet som 
urholkar vilken fastighet. Det är mer arbete än en “vanlig” förrättning, större 
detaljeringsnivå.. Bildning av gemensamma utrymmen är ett moment som följer med 
under hela fastighetsbildningsprocessen. 

Hur bildas gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i samband med 
ägarlägenhetsförrättningar? 

Samfällighet bildas för den mark som blir kvar av stamfastigheten efter avstyckningen 
av ägarlägenhetsfastigheter. Gemensamhetsanläggningar bildas för ledningar, rör och 
trapphus etc, vanligtvis bildas flera gemensamhetsanläggningar eftersom att alla rör 
inte här till alla fastigheter. Grundtanken är att sakägarkretsen måste definieras utifrån 
ändamål och nytta till viss specifik fastighet. 

Är det något eller några moment som gör ägarlägenhetsförrättningar mer 
tidskrävande än andra förrättningar? 

Gemensamma utrymmen är det mest tidskrävande. Lång dialog med 
panträttshavarna, inte riktigt klart för dessa vad ägarlägenheter var, hur ser 
försäkringsfrågorna ut osv? Efter det så är det i princip som en annan avstyckning. 

Har du några egna ideér på hur förrättningsprocessen skulle kunna effektiviseras? 

Det är väl i ett inledande skede om det skulle finnas någon typ utav checklista som var 
tydlig för den som söker, vad kan dom fundera på innan de överhuvudtaget kommer 
till lantmäterimyndigheten, vilka tillstånd behövs, och fundera på 
gränsdragningsbeskrivningen. Man måste inte ha lantmätarkompetens till detta, tror 
jag, utan detta skulle man till stor del kunna göra själv, eller haft ett förslag att utgå 
ifrån. Kanske skulle man kunna hjälpa dom med ett exempel, så här har man gjort i 
andra ärenden. Den ena behöver förrättningen dock inte se ut som den andra. Att 
dom har hunnit fundera på vilka konsekvenser det får att skriva exempelvis fönster 
inkl karmar, smygare och foder ingår men inte utvändigt ytskikt. Då får man komma 
ihåg det till gemensamhetsanläggningen, för att säkerställa att den ena lägenheten inte 



 

blir gul utvändigt medan den andra blir grön etc. Några vill ha plåttak. Det gäller att 
förstå helheten, hur ska det fungera i den miljön som byggnaden befinner sig i. Ett bra 
genomarbetat underlag från sökanden spar tid och pengar! 

Intervju med Kjell Blomberg, Lantmäterichef, Kommunala Lantmäteriet i Gävle 

Hur ser fastighetsbildningsprocessen ut för ägarlägenheter i Sverige? 

Många känner till väldigt lite om ägarlägenheter. Det var ju lite problem med 
försäkringsbolag i första hand. Ägarlägenheter kan beskrivas lite som ett radhus på 
höjden. Det finns lite rekommendationer hur man sk hantera ägarlägenheter. 
Sökanden fick i det här fallet presentera ritningar där vi sen kunde förtydliga och vissa 
gränsdragningen i. På lantmäterimyndigheten så har vi ju dels förrättningslantmätare 
och sen mätningsingenjörer som gör mycket av det tekniska arbetet och sedan 
mätningsarbetet. I den här förrättningen fick mätningsingenjören jaga fram 
ritningarna och ibland kom det ju fram ritningar som inte riktigt höll måttet. I 
protokollet berättar man lite om planförhållanden och talar lite allmänt om vad det är 
för typ av hus, sen finns det vissa villkor som måste uppfyllas för att man ska kunna 
använda sig av lagstiftningen för ägarlägenheter. Då ska man motivera varför man 
tycker att dessa villkor är uppfyllda. Bildning av gemensamhetsanläggning kan 
antingen ligga som en punkt under fastighetsbildningsbeslutet eller som ett separat 
beslut. Man talar också om hur fastighetsgränserna för ägarlägenheterna dras.  

Hur bildas gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i samband med 
ägarlägenhetsförrättningar? 

Dels så bildar man en ga men man bildar ju också en samfällighet. Ett markområde 
som ingår i en gemensamhetsanläggning kan omfatta träd och andra saker som finns 
på marken så den kan sträcka sig ex 20 meter upp i luften. I en 
gemensamhetsanläggning går man mer in och definierar tydligt vad det är som den 
består av, det kan vara en byggnad, en ledning eller en utfartsväg. En samfällighet är 
ju något man äger gemensamt men det är väldigt lite reglerat hur allt ska underhållas 
och driften upprätthållas. I en gemensamhetsanläggning går man steget längre. Det 
som tas i anspråk i en gemensamhetsanläggning är också det utrymme som finns i ex 
trapphus. 

Är det något eller några moment som gör ägarlägenhetsförrättningar mer 
tidskrävande än andra förrättningar? 

De gemensamma utrymmena är ju det kluriga, du innehar en ägarlägenhet men 
samtidigt är du beroende av gemensamma anläggningar. Det är inte bara tak och 
ytterväggar utan allt ifrån ledningsdragning, trapphus, hissar, utrymningsvägar, så det 
blir ju en omfattande gemensamhetsanläggning. Här tydliggörs det ju på ett annat sätt 



 

än i en bostadsrätt, där tror ju många människor att dom äger saker och att det är 
självklart att vi ska samarbeta om det och det. Här måste man vara tydlig i besluten 
och i beskrivningen om vad som ingår i samfälligheten. 

Gemensamhetsanläggningar tar ju helt klart mycket tid, det blev mycket diskussioner 
om: ska det ingå eller inte? Vissa grundprinciper har ju vi med oss från lantmäteriet 
sen är det ju också klart att byggherren har ju rätt att komma med önskemål och 
yrkanden. Framförallt efterfrågade vi ofta mer information, hur ser det ut, hur är det 
kopplat? Är det bara en fastighet som det tillgodoser eller tillgodoser det flera 
fastigheter? Även om det ibland kanske kan gå in ex. en ledning i en fastighet sen att 
det går vidare ja då ska det ju vara en gemensamhetsanläggning men om den bara är 
på väg in i en av lägenheterna ja då ska det ju inte ingå i gemensamhetsanläggningen. 
Det andra kluriga är att få en bra redovisning av hur fastighetsgränserna i byggnaden 
ska gå till, det är skillnad från när man är ute och mäter ut en tvådimensionell fastighet 
och slår ner rör, då kan man ju mäta in en koordinat med hög noggrannhet, men man 
är ju inte inne och mäter i huset när man bildar tredimensionella fastigheter. Det är 
mer att man måste förstå en ritning och läsa texterna om bjälklag; om vad som ingår 
och inte ingår.  

Har du några egna ideér på hur förrättningsprocessen skulle kunna effektiviseras? 

Jag tycker att fastighetsbildningsprocessen som den är redan fungerar rätt så bra. Det 
har inte varit så mycket diskussioner kring ägarlägenheter sen den här förrättningen 
genomfördes 2011, så jag har inte funderat på det. Det är ofrånkomligt att man måste 
ha den här noggranna utredningen av gemensamhetsanläggningar kontra 
ägarlägenheter, det kommer man aldrig ifrån.  

Lantmäteriet har ju i dagsläget en ganska hög timtaxa och problemet ibland när 
privatpersoner försöker förbereda mycket, är att de tänker att, så länge jag gör så 
mycket som möjligt själv så kommer det kosta så lite som möjligt. Vet du vad du gör 
så kan du säkerligen få ner kostnaden en del, förstår du inte riktigt vad du håller på 
med men fortfarande lägger ner en massa timmar så kan det ibland till och med 
försvåra vårt arbete. Då får vi ju en sakägare som tycker att dom är experter och sen 
sitter vi där och säger att det inte går att göra som de vill.  

Intervju med Helge Onsrud, Norsk eiendomskonsult 

Hur har utvecklingen av eierseksjonerna sett ut? Hur såg det ut i början?  

I årene før eierseksjonsloven kom i 1983, hadde det utviklet seg to ulike måter for å 
sikre eierskap og lån i leiligheter; (i)en gammel ordning med  såkalt aksjeleilighet hvor 
hele eiendommen er registrert som et aksjeselskap og at det til hver aksje fulgte rett 
til en leilighet. (dette tilsvarer vel den gjeldende ordningen i Finland) . Styring av 



 

selskapet var da regulert i aksjeloven. (ii) hele eiendommen opprettet som sameie, og 
der rettighet til de enkelte leiligheter var registrert som andeler i sameiet 
(sameiandel). Styring av sameiet fulgte reglene i sameieloven. 

Særlig ordningen med sameie førte til mye usikkerhet, særlig mht til belåning. I 1983 
kom det derfor ny lov, der tidligere ordninger ble forbudt. Gamle aksjeleiligheter er 
likevel opprettholdt, men det kan ikke opprettes nye.    

Den nye loven viderefører ordningen med sameie: Hele eiendommen er eiet av et 
sameie, som er delt i sameieandeler, der den enkelte andel gir rett til en leilighet. 
Andelens størrelse er vanligvis beregnet ut fra leilighetens størrelse i m2. 

Hur ser seksjoneringen ut för eierseksjoner i Norge? 

Dette går i sin helhet fram av loven om eierseksjoner: Initiativtaker (utbygger eller 
den/de som søker om seksjonering av eksisterende bygning) sender først 
seksjonsbegjæring til kommunen, med  byggetegninger som angir den fysiske 
plasseringen. Dersom lovens vilkår er oppfylt, registrerer kommunen seksjonene i 
matrikkelen og sender begjæringen med tegningene til tinglysing. Dersom seksjonen 
skal omfatte uteareal, skal grensene for utearealet måles opp i oppmålingsforretning 
etter reglene i matrikkelloven (lik grenser for andre eiendommer) og «tomten» 
registreres i matrikkel og i matrikkelkartet.  

Hur förvaltas de gemensamma utrymmena för eierseksjoner? 

Fellesarealene, herunder tomten, forvaltes av styret i sameiet. Styret velges av 
sameiermøte der den enkelte andelseier har stemmerett etter sin andel. Styret har 
ikke all myndighet, Visse saker må vedtas på sameiermøte.  

Är det något moment som gör seksjonering mer tidskrävande än andra förrättningar? 

Seksjoneringer går vanlig raskere enn forretning for andre typer eiendommer. Det 
kreves ingen oppmåling av leilighetene, bare dersom seksjoner skal ha eget uteareal. 
Eget uteareal er aktuelt for radhus og for frittliggende boliger eller fritidshus, 

opprettes om eierseksjoner. 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det med eierseksjoner? 

 I forhold til andel i borettslag , regnes det som en fordel at eier ikke selv må bo i 
seksjonen og at seksjon kan leies ut for ubegrenset tid. Investorer kan eie et ubegrenset 
antall seksjoner. I borettslag har medlemmer forkjøpsrett – det gjerer ikke i 
seksjonssameie. Ellers gjelder stort sett de samme begrensninger som for andel i 
borettslag. Andeler i borettslag har noen skattemessige fordeler; Det betales ikke 
dokumentavgift på 2,5 % av kjøpepris ved kjøp av andel i borettslag. Finansiering av 
borettslag kan også ordnes slik at det er billigere for den enkelte kjøper av andel ved 
at deler av lånet er tatt opp av borettslaget og tilbakebetalt gjennom husleien. Merk 



 

at eier av seksjon har andel i et sameie og ikke står fritt til å gjøre alle slags 
bygningsmessige forandringer. 

Går det att pantsätta en eierseksjon? 

Ja, lånet registreres som heftelse på den enkelte seksjon. Merk at det samme gjelder 
for andel i borettslag. 

Varför vill byggherrar investera i eierseksjoner istället för borett i Norge? 

En del kjøpere er ute etter investeringsobjekter. De ønsker ikke selv å bo i leiligheten, 
men leie den ut og eventuelt selge etter noen år.  Det har vært fantastisk prisstigning 
på leiligheter i Oslo og andre byer de siste ti årene, bare i 2016 på over 20 % i Oslo. 
Et stort antall nye seksjoner (over 30 %) kjøpes opp av investorer uten tanke på å 
bebo leilighetene.  

Intervju med Hugo Torgersen, Kartverket  

Ungefär hur lång tid tar seksjonering för en fastighet?  

Från det att ansökan (seksjoneringbaeringen) kommit in till och med det att 
seksjoneringen vunnit laga kraft? 

En seksjonering kan ta lang tid ved kommunens saksbehandling.  Altfor lang tid, 
mener mange.  En ordinær (enkel) sak kan bli behandlet i Kartverket på 2-3 dager. 
Totalt  sett kan en sak ta både 1 og 2 måneder (kommunal saksbehandling + 
Kartverkets saksbehandling).   

Upprättas det någon förening i samband med seksjoneringen som ska förvalta 
fellesarelen? 

Sameierne selv utgjør «foreningen».  Man blir automatisk en «forening» når 
eiendommen blir seksjonert.  Man stifter (etablerer) ikke et eierseksjonssameie, slik 
man for eksempel gjør ved stifting av et aksjebolag.  Sameiet blir automatisk etablert 
når Kartverket tinglyser seksjoneringsdokumentasjonen.  Styret i sameiet forvalter 
fellesarealet.  Ofte er det sameiermøtet = generalforsamlingen som bestemmer hva 
som skal skje med fellesarealet.  Så blir det styrets oppgave å utføre det som 
sameiermøtet har bestemt. 

Hur bestäms gränser för fellesareal som inte är uteareal i samband vid seksjonering?  

Det er eieren som bestemmer hva som skal være fellesareal, både inne og ute.  Eieren 
kan f.eks være en stor entreprenør (Skanska AB).  Skanska bygger ut og oppretter 
seksjoner og bestemmer hva som skal være fellesareal.  Dernest selger Skanska snr 1 



 

til Olivia, snr 2 til Simon og snr 3 til Hugo.  Når vi kjøper, er allerede fellesarealene 
definert.  

Är det något moment som gör seksjonering mer tidskrävande än andra förrättningar? 

Seksjonering kan være mer tidkrevende enn andre forretninger fordi det nok er mer 
juss (juridik) involvert, og en liten kommune f.eks ikke har tilstrekkelig kunnskap om 
seksjonering. 

Vilka fördelar/ nackdelar finns det med eiersekjoner?  

Fordel:  En seksjonseier er nok mer selvstendig og har større rettighet enn en 
tilsvarende som bor i et borettslag (kooperativ).  En seksjonseier får da ved salg 
normalt mer betalt enn om en tilsvarende bolig i et borettslag (kooperativ) ville blitt 
solgt.  Folk flest synes nok bedre om en eierseksjon enn en borettslagsandel. 

Ulempe/nackdel:  En kverulant i et eierseksjonssameie kan i større grad enn en 
kverulant i et borettslag trenere flertallets ønske/beslutning. 

Det finnes mange fordeler og ulemper, og langt fra alle seksjoner har formålet 
«bolig». 

Eierseksjonsloven setter ikke frister for kommunenes behandling av 
seksjoneringssaker. I kapittel 13 redegjør departementet for forslaget om å innføre 
tidsfrister for kommunens behandling av seksjoneringssøknaden. Departementet er 
enig med utvalget i at det ikke kan aksepteres at sakene ligger ubehandlet hos 
kommunen i flere måneder. Dette fører til unødvendige merkostnader for utbygger 
som veltes over på kjøperne, og det skaper uforutsigbarhet i prosjektet. 



 

Bilaga 5 Checklista 

Ansökan om fastighetsbildning för ägarlägenheter 
Checklista – För gemensamma utrymmen 

Fyll i denna och ta med till första mötet med din förrättningslantmätare 

Deltagande fastigheter: 

Byggnad              Kommentarer  

Grundläggning    

Byggnadsstomme    

Ytterfasader    

Yttertak   

Trappor   

Entrédörrar   

Balkongstommar   

Balkongtak   

Hängrännor   

Stuprör   

Fönster    

Balkongdörrar   

Ytterdörrar    

Garageportar   

Handikappramp   

Övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 

Utrymme inom byggnad 

Trapphus   

Sophus    

Cykelförråd   

Källarförråd   

Vindsförråd   

Teknikrum/undercentral  



 

Övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 

Ledningar 

Värmeledningar (till‐ och returledningar)   

Kall och varmvattenledningar (inkl. varmvattencirkulation)    

Huvudmätare och undermätare för vatten   

Spillvattenledningar   

Dagvattenledningar   

Dräneringsledningar   

Elförsörjning   

Ledningsschakt    

Optokabel (Ledningar för tv, datakommunikation och telefoni)   

Övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 

Övriga installationer  

Hiss   

Belysning   

Porttelefon   

Kodlås   

Solfångare   

Övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 

Anläggningar  

Parkering   

Förråd  
Bastu  
Gym  
Festutrymme  
Övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 



 

För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar som 
vägar, garage eller vatten- och avloppsanläggningar utanför den egna fastighetens 
gränser. Det är inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har 
liknande behov. Dessa behov kan tillgodoses genom att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god 
samverkan med grannarna. 

En gemensamhetsanläggning bildas genom en slags lantmäteriförrättning som kallas 
anläggningsförrättning. När förrättningen görs beslutas om regler för hur fastigheterna 
ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då 
tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras. 

Vid uppdelning av fastigheter i höjd- och djupled, så kallad tredimensionell 
fastighetsbildning, är det särskilt viktigt att ta ställning till vilka anläggningar som ska 
skötas gemensamt, såsom trapphus, hissar och ledningar. 

Instruktioner  

Du som sökande fyller i checklistan för varje gemensamhetsanläggning som du vill ska 
bildas. Kryssa i de gemensamma ytor som du vill ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 


