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Sammanfattning 

Ägarlägenheter har funnits i Sverige sedan dess lagstiftning infördes i maj år 

2009. Starten för den nya boendeformen var dock trög och många forskare 

menar att landets dåvarande lågkonjunktur i kombination med 

informationsbrist var de största orsakerna till att ägarlägenheter inte bildades i 

samma utsträckning som förväntat.  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur beståndet av ägarlägenheter ser 

ut i Gävle kommun år 2018, om etableringen av ägarlägenheter tagit fart eller 

om det fortfarande anses vara en oetablerad boendeform. En kvalitativ metod 

har använts, där intervjuer via telefon och mail genomfördes med olika 

aktörer på bostadsmarknaden. Intervjuerna återgav aktörernas åsikter om 

ägarlägenheter som bostadsform och dess situation på bostadsmarknaden. En 

kvantitativ metod kompletterade undersökningen genom att studera 

fastighetsregistret och se hur många ägarlägenheter det finns i Gävle kommun 

och i hela Sverige idag.  

Ägarlägenheternas etablering har ännu inte tagit fart i Gävle kommun. 14 st 

ägarlägenheter byggdes år 2011 på Alderholmen i Gävle Strand och är de enda 

ägarlägenheterna som finns i Gävle idag. Spekulationer finns om ett nytt 

ägarlägenhetsprojekt i Gävle men några garantier för att byggandet kommer 

att bli av finns inte. Att ett nytt ägarlägenhetsprojekt initieras är heller inget 

som kan tolkas som att det blivit en framgångsrik upplåtelseform.  

Antalet ägarlägenheter i landet har ökat varje år men stegringen har varit 

varierad. Statistiken visar på en totalsumma på 1204 st registrerade 

ägarlägenheter i Sverige i slutet på år 2017. Det byggs nya ägarlägenheter på 

sina håll men att enbart kunna bilda ägarlägenheter genom nyproduktion är en 

tidskrävande process. En stor kunskapsbrist om upplåtelseformen råder på 

bostadsmarknaden och begränsar ägarlägenheternas etableringsmöjligheter. En 

satsning på att marknadsföra ägarlägenheter och belysa dess fördelar skulle 

krävas för att öka kunskapen och intresset på bostadsmarknaden. Förenklade 

lagkrav som möjliggör ombildning av befintliga bostäder till ägarlägenheter 

skulle också kunna möjliggöra uppkomsten av flera ägarlägenheter. 

Nyckelord: Ägarlägenheter, Gävle kommun, upplåtelseform, 

bostadsmarknad  
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Abstract 

Condominiums have only existed in Sweden since the legislation allowed it in 

May 2009. However, this new form of living did not get the start that was 

anticipated by the government. Researches pinpoints the reason for this slow 

start to the current recession in Sweden in conjunction with lack of 

information about this new form of living. 

The purpose of this study is to investigate the stock/population of 

condominiums in Gävle municipality by the year of 2018. Also, to investigate 

if the population of condominiums is growing faster or if it’s still considered as 

an unestablished form of living. For the study a qualitative method have been 

used, which have consisted of interviews through phone and e-mail with 

different players on the housing market. The interviews reveled the different 

player’s opinions regarding condominiums and its position on the housing 

market. To better the study, a quantitative method by study the cadaster to 

see how many condominiums there are in Gävle municipality and Sweden 

today was also done. 

The establishment of condominiums on the housing market in Gävle 

municipality have not yet been successful. 14 condominiums were built on 

Alderholmen in the Gävle harbor in 2011, and is by todays date the only 

condominiums in Gävle. There are speculations on new projects in Gävle, but 

there are no fixed building plans or guarantees. To have one new project for 

condominiums is in itself not a sign that they are established or a success on 

the housing market in Gävle. 

The number of condominiums in Sweden have been growing every year, but 

the growth has been varying. By the end of 2017, there are 1204 registered 

condominiums in Sweden. New condominiums are being built, but the only 

possibility to create them by building them from scratch and not changing 

from an existing housing form is a time-consuming process. In the housing 

market, there is a large lack of information regarding condominiums which is 

limiting its growth in popularity. An effort in marketing this form of tenure 

and highlights its advantages is needed to increase the knowledge and 

attractiveness on the housing market. Simplified laws which facilitates 

changing existing forms of tenure to condominiums could also increase the 

growth of condominiums in the future.  

Keywords: Condominiums, Gävle municipality, form of tenure, housing 

market  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ägarlägenheter eller ägarlägenhetsfastigheter som det egentligen heter tillhör 

gruppen 3D-fastigheter och avgränsas både horisontellt och vertikalt. 

Ägarlägenheter som boendeform har funnits i Sverige sedan de nya lagreglerna om 

ägarlägenhetsfastigheter infördes i maj år 2009. Sedan dess har det varit möjligt att 

med full äganderätt äga sin lägenhet på samma premisser som för ett radhus och med 

krav på lagfart precis som för en vanlig fastighet (Lantmäteriet, u.å.). Idag är det 

dock många studier som visar på en trög start för den nya boendeformen, trots att 

regeringen i ett betänkande år 2002 förutspått att det skulle bildas 3000–5000 st nya 

ägarlägenheter i Sverige varje år (SOU 2002:21). Vad den tröga starten beror på 

menar både Kindström & Sigfridsson (2010) och Sköld (2011) kan vara en 

kombination av finanskrisen kring införandeåret samt bristande information om den 

nya boendeformen.  

En analys av bostadsmarknaden i Gävleborg som gjorts av Länsstyrelsen Gävleborg 

under år 2017 visar på en stabil årlig ökning av befolkningen i Gävle kommun. Dock 

har bostadsmarknaden haft svårt att hänga med i samma takt vilket har resulterat i 

ett underskott av bostäder i kommunen. Störst bostadsbrist råder i kommunens 

centralorter (Länsstyrelsen, 2017). Analysen visar också att Gävle kommun 

utmärker sig på många parametrar när det gäller fördelning av bostadstyper och 

upplåtelseformer. Gävle kommun har betydligt färre äganderätter och fler bostads- 

och hyresrätter jämfört med övriga länet som har sin tyngdpunkt på äganderätter i 

form av småhus (Länsstyrelsen, 2017). 

1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på om ägarlägenheter har blivit en etablerad 

upplåtelseform i Gävle eller om ägarlägenheter än idag anses som en oetablerad 

boendeform. För att ta reda på det har följande frågeställningar sammanställts: 

• Hur ser ägarlägenheternas aktuella situation ut på bostadsmarknaden i Gävle?  

• Hur ser ägarlägenheternas situation ut i Sverige idag?  

• Hur ser bostadsmarknadens aktörer på upplåtelseformen? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med ägarlägenheter? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har begränsats till att huvudsakligen röra Gävle för att en djupare 

undersökning över ägarlägenheternas bestånd ska kunna utföras. Ett 

sammanställande har dock gjorts för övriga Sverige i frågan om upplåtelseformens 

aktuella bestånd på bostadsmarknaden i landet generellt.  

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Vetenskapliga studier och artiklar 

Tidigare forskning på vetenskaplig nivå har gjorts inom ämnet 3D-fastigheter. Bland 

annat så undersöker Paulsson (2013) anledningarna till införandet av 

tredimensionella egendomsrättigheter i rättssystemet och använder sig av det 

svenska systemet för illustration. Paulsson (2013) hävdar att det finns en del fördelar 

med denna sortens ägande jämfört med andra typer av rättigheter. Några av dessa 

fördelar är säkrare garanti till innehav av fast egendom samt större möjlighet till att 

belåna fast egendom. Paulsson (2013) menar också att 3D-fastigheter bidrar till en 

ökad täthet för privat ägande samt att det är ett praktiskt sätt att utnyttja olika 

utrymmen till olika användningsområden. 

Ekbäck (2011) skriver att behovet av en upplåtelseform som 3D-fastigheter utgör 

alltid har funnits. Dock har övergången till den nya bostadsformen tidigare inte gjort 

sig ekonomiskt rättvis. I sin artikel analyserar Ekbäck (2011) de ekonomiska 

aspekterna för 3D-fastighetsbildning med en översikt över Nordens alternativ av 

3D-rättigheter. Han har gjort en utvärdering över de fördelar samt kostnader som 

3D-fastighetsbildning innefattar. Ekbäck (2011) förklarar att 

transaktionskostnaderna blir lägre med 3D-fastighetsbildning än andra 

användarrättigheter och att förmåner uppstår i samband med överlåtelse, innehav 

och beviljande av rättigheter. Det i sin tur bidrar till ökad chans att värdet av 

fastighetsutnyttjandet säkerställs. Anledningen till att fördelarna idag är större 

menar Ekbäck (2011) främst beror på den ökade efterfrågan på mark i stadsområden 

samtidigt som kostnaderna för byggnation över och under jord har sänkts.  

Paasch och Paulsson (2011) har i sin studie upptäckt att forskare använder olika 

terminologier för begreppet 3D-fastighet i olika länder. De menar att saknaden av 

en generell definition internationellt gör det svårare att få en gemensam förståelse 

för upplåtelseformen. Paasch och Paulsson (2011) analyserar och diskuterar i sin 

studie kring de olika definitionerna och hävdar att inget generellt internationellt 

begrepp finns på grund av att 3D-fastigheter har olika specifika särdrag i varje enskilt 

land. 
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Jensen och Warnquist (2013) redogör i sin artikel kostnader för en bostadsrätt 

jämfört med de kostnader som en ägarlägenhet medför. De gör beräkningar på 

tänkbara utgifter i de både boendeformerna och ställer resultaten mot varandra. 

Jensen och Warnquist (2013) hävdar att det i slutändan blir dyrare att bo i en 

ägarlägenhet mot för en bostadsrätt och att skillnaden är närmare 1000 kr per 

månad. Vidare menar de att prisskillnaden troligtvis kan vara anledning till att 

marknaden ser tveksamt på ägarlägenheter. 

1.4.2 Examensarbeten 

Tidigare forskning inom ämnet ägarlägenheter hittas även i en del examensarbeten. 

Sköld (2011) utreder ägarlägenheternas situation på bostadsmarknaden under 

upplåtelseformens tre första år efter införandet år 2009. Det Sköld (2011) fokuserat 

på var frågeställningar om vad de stora byggföretagen hade för intresse av 

ägarlägenheter då under år 2011 samt varför byggandet inte hade kommit igång. 

Anledningarna till en trög start på byggandet anser Sköld (2011) vara dels Sveriges 

finanskris kring åren då upplåtelseformen infördes men också den brist som fanns i 

Lantmäteriets rekommendationer om vad som skulle klassas som tillbehör till en 

ägarlägenhet. Hon menar att försäkringsbolag och banker inte vågade satsa på 

upplåtelseformen på grund av bristande information vilket resulterade i att få 

byggherrar hade möjlighet att finansiera sina byggprojekt. 

Olsson och Dempwolf (2017) analyserar i sitt examensarbete en jämförelse mellan 

fastighetsbildningsprocessen av ägarlägenheter i Sverige och i Norge. Anledningen 

till jämförelsen var att se om Sveriges fastighetsbildningsprocess för ägarlägenheter 

kan bli mer effektiv genom att ta reda på vad som är grunden till Norges framgång 

av upplåtelseformen. Olsson och Dempwolf (2017) menar att Sverige har hårdare 

regler kring bildandet av ägarlägenheter samt att fastighetsbildningsprocessen kan ta 

längre tid i Sverige än den gör i Norge, något som skulle kunna vara en bidragande 

orsak till att upplåtelseformen är mer framgångsrikt i vårt grannland.  

Kindström och Sigfridsson (2010) utreder etableringsproblem av ägarlägenheter på 

bostadsmarknaden i Karlstad under år 2010. Kindström och Sigfridsson (2010) 

förklarar att de ägarlägenheter som bildades i staden inte såldes som förväntat utan 

istället fick ombildas och försäljas som bostadsrätter. De etableringsproblem som 

hade uppstått menar Kindström och Sigfridsson (2010) berodde på skeptiska 

kreditgivare och osäkra kunder i kombination med den lågkonjunktur som 

bostadsmarknaden infann sig i. De hävdar också att framtiden för ägarlägenheter ser 

ljus ut men att kunskapen om upplåtelseformen måste spridas vidare på 

bostadsmarknaden. 
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Subasic (2012) har studerat varför etableringen inte har slagit igenom i Sverige. Hon 

belyser att det är viktigt att titta på hur de olika boendeformer som finns i Sverige 

förhåller sig till varandra och hur skillnaderna kan påverka befolkningens val. Subasic 

(2012) hävdar att nyproduktion av en ägarlägenhet skulle kosta mer än 

nyproduktion av en bostadsrätt vilket i sin tur bidrar till att fler väljer det billigare 

alternativet. Subasic (2012) menar att ägarlägenheter som boendeform inte funnits 

tillräckligt länge för att befolkningen och bankerna ska känna sig trygga. Oron gör 

det svårare att få ett lånelöfte vilket håller intresset för ägarlägenheter nere. Det är 

enligt Subasic (2012) något som påverkat etableringen av boendeformen mest. 

Bergsten och Hellsten (2015) undersöker i sitt examensarbete hur 

förrättningskostnaderna påverkas av antalet ägarlägenheter, 

gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som bildas vid en 

ägarlägenhetsförrättning. Bergsten och Hellsten (2015) hävdar att ett visst samband 

finns mellan hur många ägarlägenheter som bildas vid förrättningen och 

förrättningskostnaden per ägarlägenhet. Dock är det inget som tyder på att 

kostnaden skulle påverkas av antalet bildade samfällighetsföreningar eller inrättade 

gemensamhetsanläggningar (Bergsten & Hollsten, 2015). 

1.5 Hållbar utveckling 

Denna studie kan relateras till United Nations hållbarhetsmål som togs fram år 

2015. Mål nummer 11 strävar mot att göra städer säkra och hållbara för att 

människor ska kunna trivas och utvecklas samtidigt som bland annat 

resursanvändningen ska förbättras. Städerna ska ge alla människor möjlighet till en 

bra bostad och tillgång till energi, transporter och övriga tjänster (United Nations, 

u.å.). Ägarlägenheter kan anses vara ett hållbart alternativ på bostadsmarknaden. 

Dessa 3D-fastigheter utnyttjar olika utrymmen till olika ändamål på ett praktiskt sätt 

vilket resulterar i ett hållbart utvecklande av både nya och befintliga fastigheter i 

städerna.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Befintliga upplåtelseformer 

Sverige har fyra upplåtelseformer för lägenheter. Det är hyresrätt, bostadsrätt, 

kooperativ hyresrätt och ägarlägenhet. I detta arbete har en jämförelse gjorts mellan 

två av upplåtelseformerna, ägarlägenheter och bostadsrätter. Detta på grund av att 

många bostadsköpare har svårt att förstå skillnaden mellan dem. Här nedan har dock 

alla Sveriges upplåtelseformer för lägenheter kortfattat beskrivits för att få en 

övergripande bild av vad det finns för olika typer av lägenhetsformer. 

2.1.1 Hyresrätt 

Hyresrätt uppkommer när någon hyr en lägenhet eller annat bostadsutrymme av en 

hyresvärd som äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter (Boverket, 2016).  

Lägenheten eller bostadsutrymmet upplåts då genom nyttjanderätt mot ersättning 

enligt avtal. Villkoren regleras i hyreslagen, 12 kap. jordabalken (JB, SFS 1970:994) 

och är tvingande och till förmån för hyresgästen. Hyresrätt utgör en boendeform 

med nyttjanderätt och skapar därför inget ägande för hyresgästen. Uthyrning av 

privata bostäder förekommer också oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller 

en äganderätt. Skillnaden då är att hyresgästen inte innehar samma besittningsskydd 

(Boverket, 2016).  

2.1.2 Bostadsrätt 

Bostadsrätt innebär innehavandet av en nyttjanderätt till en lägenhet på en fastighet 

som en bostadsrättsförening äger. Bostadsrätten innefattar också en andelsrätt och 

medlemskap i bostadsrättsföreningen (Boverket, 2016). För att kunna få köpa en 

bostadsrätt måste personen godkännas av föreningen och som bevis av godkännandet 

utges ett medlemskap i föreningen enligt 1 kap. 3 § bostadsrättslagen (BRL, SFS 

1991:614). Denna typ av upplåtelseform innebär ett indirekt ägande vilket betyder 

att varje medlem i bostadsrättsföreningen äger rätt att, mot ersättning och under en 

obegränsad tid, nyttja en bostadslägenhet enligt 1 kap. 4 § BRL (SFS 1991:614). 

Förutsättningarna för detta indirekta ägande är att medlemmen uppfyller de krav 

som föreningen ställer. Grundregler och bestämmelser om bostadsrätter och 

bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (SFS 1991:614). 
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2.1.3 Kooperativ hyresrätt 

Kooperativ hyresrätt regleras i lagen om kooperativ hyresrätt (SFS 2002:93) och kan 

sägas vara en blandning av hyresrätt och bostadsrätt (Flodin & Victorin, 2016). Vad 

som menas med det är att en förening äger eller hyr en fastighet med 

bostadslägenheter och dessa bostadslägenheter hyrs sedan ut av föreningen till de 

enskilda medlemmarna i föreningen. Vid inflyttning betalar medlemmen en 

deposition till föreningen som sedan återfås vid utflyttning. En sådan lägenhet kan 

alltså inte säljas utan den lämnas tillbaka till föreningen vid utflyttning (Boverket, 

2016). 

2.1.4 Ägarlägenheter 

En ägarlägenhetsfastighet, även kallad ägarlägenhet, är en tredimensionell fastighet 

som avgränsas både horisontellt och vertikalt. Benämningen återfinns i 1 kap. 1 a § 

JB (SFS 1970:994) samt i 1 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen (FBL, SFS 1970:988). 

En ägarlägenhet består vanligtvis av ett lägenhetsutrymme och andel i samfälld 

egendom. Den samfällda egendomen förvaltas av en samfällighetsförening och kan 

vara en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (AL, SFS 1973:1149) och 

en samfällighet enligt FBL (SFS 1970:988) (Julstad, 2015). En ägarlägenhet är en 

fast egendom och innebär ett direkt ägande. Ägaren av denna typ av lägenheten blir 

lagfaren ägare och kan därmed också pantsätta sin egendom (Lantmäteriet, u.å.). 

2.2 Lagstiftning och bildandet av en ägarlägenhet 

2.2.1 Att bilda en ägarlägenhet 

För att bilda en ägarlägenhet krävs ett lantmäteriförrättningsbeslut. Förrättningen 

startar genom att den sökande, vanligtvis markägaren, skickar in en skriftlig ansökan 

till lantmäterimyndigheten. I förrättningsprocessen har den ansvariga 

förrättningslantmätaren kontakt med alla berörda sakägare och genom dialog 

bestäms ägarlägenheternas utsträckning och avgränsning samt vilka av husets delar 

som ska vara gemensam egendom (Lantmäteriet, u.å.). De delar som ska vara 

gemensam egendom är bland annat trapphus, hissar, stamledningar, fasad, yttertak 

med mera. För att den gemensamma egendomen ska kunna skötas och förvaltas 

måste en samfällighet bildas för de gemensamma utrymmen som finns i huset och en 

gemensamhetsanläggning skapas för husets gemensamma anläggningar. Varje 

ägarlägenhet äger sedan en del i de samfälligheter och gemensamhetsanläggningar 

som bildas (Lantmäteriet, u.å.). Alla ägarlägenheter förvaltar samfälligheten och 

gemensamhetsanläggningen tillsammans genom en samfällighetsförening, en 

förening som alla ägare är medlemmar i. Föreningen sköter sedan fondering, 

underhåll och drift för den gemensamma egendomen och kostnaderna fördelas på 

delägarna (Lantmäteriet, u.å.). 
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2.2.2 Villkor för fastighetsbildning 

För att fastighetsbildning av ägarlägenheter ska kunna ske krävs det att ett antal 

villkor uppfylls. Dessa villkor regleras i 1–3 kap. FBL (SFS 1970:988).  

• Ägarlägenheter får, precis som andra tredimensionella fastigheter, endast 
bildas om åtgärden anses som den bäst lämpade åtgärden för att tillgodose 
det avsedda ändamålet enligt 3 kap. 1 § 2 st. FBL (SFS 1970:988).  
 

• Ägarlägenheter ska bildas för bostadsändamål och begränsas till att utgöra en 
enda lägenhet vilket framgår i 1 kap. 1a § 3 p. FBL (SFS 1970:988).  
 

• Ägarlägenheters omfattning nämns i 3 kap. 1b § 2 p. FBL (SFS 1970:988), 
vilket säger att varje ägarlägenhet ska ingå i en sammanhållen enhet om minst 
tre ägarlägenheter.  
 

• Fastighetsbildning för ägarlägenheter får enbart ske genom nyproduktion 
eller att det givna utrymmet inte har använts som bostad under de senaste 8 
åren, enligt 3 kap. 1b § 1 p. FBL (SFS 1970:988). Om affärslokaler ska delas 
in som ägarlägenheter får de endast ske om de samtidigt byggs om till 
bostadslägenheter (Lantmäteriet, u.å.).  
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3 Metod 

För att besvara frågeställningarna i detta arbete och för att uppnå studiens syfte har 

intervjuer genomförts och statistik från fastighetsregistret studerats. Till studien har 

både en kvalitativ och en kvantitativ metod använts. Intervjuerna har genomförts 

genom en kvalitativ studie med olika aktörer på den lokala bostadsmarknaden. Hur 

många ägarlägenheter som finns i Sverige respektive i Gävle har tagits fram genom 

en kvantitativ metod genom statistik från Lantmäteriets fastighetsregister. Biggam 

(2014) menar att en kvantitativ metod används för att besvara frågan hur, samt för 

att visa exempelvis statistik. Den kvalitativa metoden däremot används för att uppnå 

en fördjupning i ämnet och för att svara på frågan varför (Biggam, 2014).  

3.1 Litteraturgranskning 

Arbetet inleddes med en litteraturgranskning inom ämnet ägarlägenheter och 3D-

fastigheter för att skapa en grund för studien och för att få bättre kunskap om vad 

som fastställts i tidigare studier (Backman, 2016). Den litteratur som granskats är 

tidigare examensarbeten, vetenskapliga artiklar, SOU 2002:21. Att äga sin lägenhet 

och böckerna Fastighetsindelning och markanvändning av Barbro Julstad, Rapporter och 

uppsatser av Jarl Backman samt Bostadsrätt: med en översikt över kooperativ hyresrätt av 

Jonny Flodin och Anders Victorin. Den lagstiftning som använts är 

fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), anläggningslagen (SFS 1973:1149), 

jordabalken (SFS 1970:994), lagen om kooperativ hyresrätt (SFS 2002:93) och 

bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Dessa lagar har klargjort såväl reglerna kring 

fastighetsbildning av ägarlägenheter som reglerna kring andra upplåtelseformer. 

Information har även hämtats från hemsidor från svenska myndigheter och 

organisationer. 

3.2 Intervjustudie 

För att få svar på frågeställningarna ”Hur ser bostadsmarknadens aktörer på 

upplåtelseformen?” och ”Vilka för- och nackdelar finns det med ägarlägenheter?” har 

intervjuer hållits med mäklare och byggherrar/entreprenörer i Gävle, en före detta 

lantmäterichef på kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Gävle, en senior 

rådgivare inom fastighetsekonomi på statliga Lantmäteriet i Gävle och 

kommunanställda på olika kommuner runt om i landet. Intervjuerna genomfördes 

till stor del med semistrukturerade frågor. Semistrukturerade frågor bidrar enligt 

Rabionet (2011) till att respondenten själv kan förklara sina åsikter med friare svar 

samtidigt som intervjuaren lättare har möjlighet att ställa uppföljande frågor, vilket 

bidrar till flexibilitet i diskussionen. 
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3.2.1 Urval av intervjupersoner 

3.2.1.1 Före detta lantmäterichef, KLM i Gävle 

För att komma i kontakt med en lämplig person på Gävle kommun som innehar 

kunskap om ämnesområdet, mailades en förfrågan ut till avdelningen mark- och 

exploatering på Gävle kommun. I mailkonversation med en person från avdelningen 

gavs kontaktuppgifter till den före detta lantmäterichefen på kommunala 

lantmäterimyndigheten som också varit ansvarig handläggare för den 

lantmäteriförrättning som gjorts för de ägarlägenheter som finns i Gävle. Han ansågs 

på grund av sina erfarenheter som den lämpligaste kandidaten. 

3.2.1.2 Mäklare 

För att få en inblick i bostadsmarknaden i Gävle valdes 5 mäklarfirmor på orten ut. 

Urvalet föll på några av de största firmorna i orten samt de mäklarfirmor som via 

internetsökning visade hade sålt ägarlägenheter i Gävle tidigare. Detta resulterade i 

SkandiaMäklarna, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, HusmanHagberg, Svensk 

Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån i Gävle.  

3.2.1.3 Byggherrar/entreprenörer 

Avsikten med att genomföra intervjuer med byggherrar/entreprenörer var att få en 

bild av hur de som aktörer på marknaden ser på ägarlägenheter som bostadsform 

samt se om någon byggherre har byggt eller planerar att bygga ägarlägenheter i 

Gävle. För att hitta lämpliga företag i närområdet gjordes ett antal internetsökningar 

på byggföretag i Gävle. Förhoppningen var att hitta något företag som redan byggt 

ägarlägenheter men då inget sådant företag hittades föll valet på 5 av de större 

byggföretagen som verkar i Gävle-området.  

3.2.1.4 Statliga Lantmäteriet i Gävle 

Syftet med en intervju med Lantmäteriet var dels att få en inblick i vilken 

information om ägarlägenheter som finns i fastighetsregistret men även för att höra 

hur Lantmäteriet ser på ägarlägenheter som upplåtelseform. För att hitta en lämplig 

person inom ämnet kontaktades en enhetschef på fastighetsbildningen via mail. Då 

han ansåg att förrättningslantmätarna på sin avdelning hanterar för lite objekt av 

ägarlägenheter så gav han istället ut kontaktuppgifter till sektionen för 

fastighetsekonomi på Lantmäteriet. En förfrågan om intervju skickades via mail till 

sektionschefen på avdelningen.  

3.2.1.5 Kommuner runt om i Sverige 

För att få en bild av hur olika kommuner i Sverige ser på ägarlägenheter som 

boendeform samt för att se hur ägarlägenheternas bestånd ser ut i landet idag 

skickades intervjufrågor ut via mail till några av landets största kommuner. Valet föll 

på 13 kommuner spridda över hela landet.  



 

 
10 

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Förhoppningen var att få möjlighet att utföra de flesta av intervjuerna personligen på 

plats med aktörerna. Irvine och Sainsbury (2013) menar att personliga möten är 

bättre än exempelvis en intervju med frågor via mail. Anledningen till det är att 

personliga möten ofta resulterar till mer utförliga och sanningsenliga svar. På grund 

av både tidsbrist och bristande intresse av aktörerna valdes dock personliga möten 

bort. Istället valdes telefonintervjuer och intervjuer via mail då det tidsmässigt 

passade både aktörerna och intervjuaren bättre. Intervjuerna återfinns i bilaga 1 för 

lantmäterichef, bilaga 2 för mäklare, bilaga 3 för byggherrar/entreprenörer, bilaga 4 

för Lantmäteriet och bilaga 5 för kommuner. 

3.2.2.1 Före detta lantmäterichef, KLM i Gävle 

Den före detta lantmäterichefen på kommunala lantmäterimyndigheten kontaktades 

vid två tillfällen via mail med information om arbetet och en förfrågan om intervju. 

Efter andra förfrågan bokades en telefonintervju in och intervjufrågorna skickades ut 

via mail i god tid innan intervjun för att respondenten skulle få möjlighet att 

förbereda sig. Innan intervjun startade tillfrågades respondenten om samtalet fick 

spelas in, vilket godkändes. Intervjun resulterade i givande svar på frågorna då 

intervjumetoden med semistrukturerade frågor gav respondenten goda möjligheter 

att diskutera friare, framföra sina åsikter och berätta om sina erfarenheter. I en 

mailkonversation med respondenten utgavs även förrättningsakten till de 

ägarlägenheter som existerar i Gävle idag.  

3.2.2.2 Mäklare 

Varje utvald mäklarfirma kontaktades via telefon och information om arbetet 

presenterades. Därefter ställdes en förfrågan om att deltaga i en intervju tillsammans 

med en förklaring på dess syfte. De sammanställda intervjufrågorna mailades sedan 

över till varje kontor för att mäklarna på kontoren skulle få möjlighet att gå igenom 

frågorna och se hur de lättast kunde besvara frågorna. En telefonintervju bokades 

med en mäklare som nyligen sålt två ägarlägenheter i Gävle. Innan intervjun startade 

tillfrågades respondenten om samtalet fick spelas in, vilket godkändes och en 

muntlig överenskommelse gjordes om att intervjumaterialet skulle skickas till 

respondenten för godkännande innan det slutliga arbetet publicerats. Intervjun 

resulterade i mycket givande svar då en dialog uppstod vilket tyder på att en 

semistrukturerad intervjumetod var passande i fallet. Två andra mäklare valde att 

svara på intervjufrågorna via mail. 
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3.2.2.3 Byggherrar/entreprenörer 

Varje företag kontaktades först via mail med en beskrivning av arbetet, en förfrågan 

om intervju och en förklaring till dess syfte. Mailförfrågan resulterade inte i något 

svar från något av företagen så ett andra försök till kontakt gjordes två veckor 

senare, denna gång via telefon. Några av företagen lämnade kontaktuppgifter till 

ansvarig person på företaget. Dessa personer kontaktades sedan både via telefon och 

via mail med information om arbetet och en förfrågan om att deltaga i en intervju. 

Ett av företagen deltog i intervjun med svar via mail och ett annat företag bokade in 

ett telefonmöte som resulterade i en diskussion om ägarlägenheter och 

bostadsmarknaden i Gävle.  

3.2.2.4 Statliga Lantmäteriet, Gävle 

Information om arbetet förklarades i ett mail och intervjufrågor skickades 

tillsammans med en förfrågan om att deltaga i intervjun till sektionschefen på 

avdelningen fastighetsekonomi på Lantmäteriet. Svaren på intervjufrågorna återgavs 

via mail från en senior rådgivare på tidigare nämnd avdelning.  

3.2.2.5 Kommuner runt om i Sverige 

Alla valda kommuner kontaktades via mail antingen via kommunens kundtjänst eller 

direkt till ansvarig avdelning, vilket i de flesta fall var mark- och 

exploateringskontoret. Information om arbetet beskrevs i mailen samt en förfrågan 

om att besvara några intervjufrågor om ämnet. Intervjufrågorna bifogades i alla mail 

för att ge kommunerna en möjlighet att gå igenom frågorna för att kunna bedöma 

vem som lämpligast skulle kunna besvara dem. Några kommuners mark- och 

exploateringskontor skickade svar på frågorna direkt och några kommuner mailade 

tillbaka med kontaktuppgifter till någon annan lämplig person på kontoret. Dessa 

personer kontaktades sedan med samma förfrågan. Responsen var dock låg och få 

svar återgavs.  

3.2.3 Bearbetning av insamlade data 

Intervjuerna som genomfördes via mail sammanställdes med ett svar under varje 

fråga i olika dokument uppdelade på aktörerna. De inspelade telefonintervjuerna har 

lyssnats igenom och svaren på frågorna har sammanställts och skrivits ner i 

respektive dokument. Dokumenten återfinns i bilaga 1–5. 
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3.3 Granskning av fastighetsregistret 

För att få svar på frågeställningarna ”Hur ser ägarlägenheternas aktuella situation ut 

på bostadsmarknaden i Gävle?” och ”Hur ser ägarlägenheternas situation ut i Sverige 

idag?” har fastighetsregistret och en förrättningsakt studerats som komplement till 

intervjuerna. Syftet med arbetet var att se hur etablerad boendeformen 

ägarlägenheter har blivit i Gävle. För att kunna sammanställa ett svar på 

frågeställningarna och kunna dra en slutsats om ägarlägenheter idag är en etablerad 

boendeform har olika metoder tilltagits för att få fram det totala antalet 

ägarlägenheter som finns i Gävle och i hela Sverige idag.  

3.3.1 Genomförande  

För att få tag på statistik om hur många ägarlägenheter som finns idag har flera 

metoder använts. Den första metoden var att genom en intervju med en rådgivare 

på Lantmäteriets avdelning fastighetsekonomi få upplysning om det totala antalet 

ägarlägenheter som finns i Gävle samt i hela Sverige. Då respondenten i intervjun 

läst av fastighetstaxeringsregistret t.o.m. år 2017 återgavs ett svar via mail. 

Den andra metoden för att få fram statistik var att själv studera fastighetsregistrets 

helårsstatistik som publicerats av Lantmäteriet på myndighetens hemsida. Där gick 

att avläsa hur många ägarlägenheter som uppkommit i Sverige årsvis. Det som inte 

framgick av den statistiken var antalet ägarlägenheter som finns i Gävle kommun. 

För att få fram det användes en tredje metod genom personlig kommunikation. 

Kontakt togs med Jesper Paasch som är lärare på Högskolan i Gävle och som innehar 

stor kunskap inom ämnet. Genom Paaschs kontakter på Lantmäteriet återgavs 

antalet ägarlägenheter i Gävle via en mailkonversation.  

Den sista metoden som användes var att studera förrättningsakten 2180K-11/49, 

för de ägarlägenheter som uppkommit på Alderholmen, Gävle Strand. Anledningen 

till att denna metod togs till under arbetets gång var för att se hur många 

ägarlägenheter som uppkommit i det berörda området. 

3.4 Etiska aspekter 

Alla som har deltagit i intervjuer har innan intervjun blivit informerade om dess 

syfte och blivit tillfrågade om de vill presenteras med sitt namn eller vara anonyma i 

rapporten. Respondenterna har också tillfrågats om de vill ta del av det slutliga 

arbetet. Efter sammanställning av intervjuresultat och innan arbetet publicerats har 

återkoppling skett till de respondenter som önskat det för att ge dem möjlighet till 

att godkänna intervjumaterialet och kontrollera att uppgifterna uppfattats rätt. 
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4 Resultat 

4.1 Ägarlägenheter i Gävle idag 

4.1.1 Intervjuresultat 

Nedan redovisas intervjuresultatet av de genomförda intervjuerna med aktörer på 

orten. Uppdelning är gjord efter vad varje lokal aktör anser om ägarlägenheter som 

boendeform och dess situation på bostadsmarknaden i Gävle.  

4.1.1.1 Före detta lantmäterichefen, Kjell Blomberg på KLM i Gävle  

För närvarande har Gävle kommun inga pågående projekt som inkluderar byggandet 

av nya ägarlägenheter. K. Blomberg (personlig kommunikation, 24 april, 2018) 

förklarar att det på sina håll ändå pratas lite löst om ägarlägenheter, som ett 

alternativ till att bygga bostadsrätter. Han menar dock att det inte är något som är så 

konkret att det bestämts eller planerats för något nytt ägarlägenhetsprojekt idag.  

Blomberg har arbetat länge inom lantmäteri och berättar om projektet med 

ägarlägenheter som gick av stapeln under år 2011. 14 st ägarlägenheter upprättades 

då på Alderholmen på Gävle strand och de är även de enda ägarlägenheter som finns 

i Gävle idag. Blomberg förklarar att han som ansvarig lantmätare i den nämnda 

förrättningen tyckte att det var ett riktigt intressant projekt. Något som dock blev 

tydligt under förrättningen var den okunskap som Blomberg ofta möttes av från 

både banker och försäkringsbolag men också från mäklare och intressenter. 

Blomberg fortsätter att förklara att det inte är så lätt att förstå vad en ägarlägenhet är 

för något. Många jämför med vad en bostadsrätt är men det finns även 

bostadsrättsägare som inte vet vad som menas med bostadsrätt heller. Det många 

tror är att det är en form av ägande av en lägenhet, men i själva verket är det inget 

ägande alls. Bostadsrätt innebär ett medlemskap i en bostadsrättsförening där 

föreningen står som ägare för fastigheten. Sedan innehar medlemmen en 

dispositionsrätt vilket innebär att medlemmen har rätt att disponera en lägenhet, 

men medlemmen äger den inte förklarar Blomberg.  
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Någon speciell efterfrågan på ägarlägenheter tycker Blomberg inte riktigt att han kan 

se på bostadsmarknaden i Gävle idag. Han menar att många tror sig veta vad en 

bostadsrätt är och ser att det finns en möjlighet att tjäna mycket pengar på att sälja 

sina bostadsrätter. Det i sin tur gör att många känner sig nöjda med det och blir helt 

enkelt inte intresserade av att undersöka en helt ny bostadsform. Blomberg förklarar 

vidare att det skulle krävas ett riktigt stort intresse från flera av de stora 

byggherrarna i staden för att byggandet av nya ägarlägenheter ska kunna ta fart. Han 

menar att om flera av de stora byggherrarna skulle våga satsa på ägarlägenheter och 

lyfta fram vad skillnaden är mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt samt förklara 

vad äganderätt faktiskt innebär, så skulle en efterfrågan kunna visa sig. I en 

ägarlägenhet kan ägaren få lagfart, ta ut inteckningar som säkerhet för lån och som 

boende i en ägarlägenhet finns inte risken att drabbas av att grannarna inte kan betala 

sina avgifter till sin bostadsrättsförening. Den risken existerar för bostadsrättshavare 

då kostnaden kan slås ut på de andra i huset. 

Blomberg berättar att en lagändring om förenklade regler för byggandet av 

ägarlägenheter har varit på gång länge. Han hävdar att det var lovat politiskt förra 

mandatperioden att det skulle komma en lagändring som kunde möjliggöra 

ombildning av det befintliga bostadsbeståndet till ägarlägenheter. Blomberg menar 

att en sådan ändring gör att det snabbt skulle kunna komma till ett antal nya 

ägarlägenheter. Idag är det en utdragen process där det ska börjas med 

nyproduktion. Det kan ta tid innan en sådan byggnation står klar då byggherrarna 

måste hitta intressenter innan de kan börja bygga. Tidsmässigt är det en stor skillnad 

om det istället skulle gå att utgå från befintliga lägenheter istället för bara 

nybyggnation. Blomberg fortsätter att förklara att det är en politisk fråga om det ska 

accepteras att exempelvis hyreslägenheter görs om till ägarlägenheter. Han menar 

att det har varit en diskussion på vissa håll om att för många hyresrätter har 

ombildats till bostadsrätter. Det skulle därför mycket väl kunna bli samma 

diskussion för ägarlägenheter, vilket förmodligen också var anledningen till att ingen 

vågat gå vidare med något lagförslag berättar Blomberg. Blomberg avslutar med att 

säga att ägarlägenheter sammanfattningsvis är en spännande upplåtelseform och att 

han tror att det finns en framtid för ägarlägenheter men att det kommer att ta tid 

innan det kan anses vara en etablerad boendeform.  
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4.1.1.2 Mäklare 

Trots att det finns så få ägarlägenheter i Gävle så säljs det ändå några då och då. 

Några av de mäklare som sålt ägarlägenheter nyligen är Lena Kock på 

HusmanHagberg och David Töyrylä på SkandiaMäklarna. D. Töyrylä (personlig 

kommunikation, 16 april, 2018) har sålt två ägarlägenheter på kort tid och tycker sig 

se en stor efterfrågan på marknaden. Han förklarar att de två bostadsaffärerna som 

han varit delaktig i skilde sig åt då den ena var en privat affär och den andra såldes 

med full marknadsföring via Internet. Objektet som såldes med full marknadsföring 

visade på en hög efterfrågan då hela 35 sällskap gick på visning. Töyrylä meddelar 

också att försäljningen blev lyckad då objektet såldes som topp 5 dyraste lägenheten i 

Gävles historia. Det som efterfrågas menar Töyrylä är den låga månadsavgiften som 

en ägarlägenhet får då köparen inte behöver betala av en bostadsrättsförenings lån. 

Resultatet av detta är att det blir dyrare att köpa men billigare att bo. Det andra 

objektet som Töyrylä sålde var utan full marknadsföring genom en privat affär. 

Objektet låg i samma hus som den tidigare sålda och säljaren till detta objekt 

kontaktade mäklaren för att höra om det fanns några spekulanter över från den förra 

försäljningen, vilket det fanns. Töyrylä berättar att även den ägarlägenheten såldes 

utan problem då månadsavgiften var densamma. Baserat på den erfarenhet som de 

två lyckade försäljningarna givit mäklaren anser han att det finns en stor efterfrågan 

på ägarlägenheter i Gävle.  

Trots att Töyrylä har goda erfarenheter av ägarlägenhetsförsäljningar så ser han ändå 

ett problem i den okunskap som kretsar kring upplåtelseformen på marknaden. Han 

berättar att det inte bara är bostadskonsumenter som inte vet vad ägarlägenheter 

innebär, även banker har visat osäkerhet i frågan. Töyrylä förklarar att projektet 

med ägarlägenheterna på Alderholmen på Gävle Strand hade problem med 

finansiering vid projektets början. Han menar att det då bara var någon enstaka bank 

som vågade hjälpa till med finansieringen. Idag borde dock läget vara förändrat anser 

Töyrylä, då bankerna kan se att det ägarlägenhetsprojektet har fungerat bra i 6 år. 

En annan osäkerhet som Töyrylä poängterar är förvaltningen av de gemensamma 

delarna i ägarlägenheternas byggnad. Han menar att ägarlägenheter idag är så nytt att 

det förmodligen inte har hunnit uppstå så mycket problem än. Det som dock kan bli 

ett problem senare i tiden är osäkerhet kring vad som är samfällighetens ansvar och 

vad som är det personliga ansvaret. Exempelvis när det behöver göras större 

renoveringar såsom att byta tak och fasadrenovering, då blir det frågetecken kring 

vem som ska göra vad och hur det ska finansieras. Töyrylä förklarar vidare att dessa 

frågor inte har behövts behandlats ännu eftersom alla ägarlägenhetsbyggnader 

fortfarande är så pass nya. Hur dessa problem kommer att lösas i framtiden återstår 

därför att se. 
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Framtiden för ägarlägenheter ser ändå ljus ut menar Töyrylä som själv tycker att det 

är en bra upplåtelseform. Han berättar att han nyligen varit i kontakt med 

byggherrar i Gävle som pratat om att bygga nya ägarlägenhetsradhus. Vilket 

byggföretag det handlar om vill mäklaren inte avslöja då projektet fortfarande är i 

planeringsstadiet. Förhoppningen är dock att projektet ska komma igång någon gång 

i början på sommaren 2018 berättar Töyrylä.  

En annan mäklare som också tror att ägarlägenheter kan öka i framtiden är Lena 

Kock på HusmanHagberg. L. Kock (personlig kommunikation, 12 april, 2018) 

tycker att ägandeformen känns som en tryggare bostadsform än bostadsrätt då 

ägaren inte är beroende av alla andras ekonomi i huset. Hon anser dock att 

efterfrågan inte är så stor då de flesta är skeptiska till boendeformen. Anledningen 

till det är för att många inte vet vad det innebär. Problem uppkommer också då en 

del banker inte heller känner till eller litar på ägandelägenhetsformen vilket 

försvårar hela processen. Trots att okunskapen är stor så finns det ändå intressenter 

på marknaden som frågar efter ägarlägenheter ibland. Kock förklarar att när de säljer 

bostäder till människor från andra länder så har de som mäklare istället svårt att 

förklara och motivera bostadsrätter som boendeform. Kock tror att ägarlägenheter 

kommer att öka i takt med att Sverige blir allt mer globaliserat. Motivet till det är 

att ägarlägenheter är så etablerat i många andra länder och att de utomlands inte 

förstår det svenska kollektiva ägandet som går ut på att varken äga eller hyra.  

4.1.1.3 Byggherrar/entreprenörer 

I dagsläget är det mycket få byggföretag som visat intresse för att bygga nya 

ägarlägenheter i Gävle. En byggherre förklarar i intervjun att den största 

anledningen till att de inte bygger nya ägarlägenheter är bankernas osäkerhet på 

marknadsvärdet. Det finns helt enkelt för lite sådana lägenheter att referera till i 

Gävle-området. Byggherren menar också att det finns nya krav på maximal 

skuldkvot på 4,5 x årsinkomsten, vilket talar för svårigheter för 

ägarlägenhetsköparna att få lånelöfte för köp av ägarlägenhet i nyproduktion. En 

annan bidragande faktor menar han är att byggande av ägarlägenheter medför en 

omfattande fastighetsreglering med gemensamhetsanläggningar, servitut, 

nyttjanderätter med mera, vilket inte är önskvärt så tidigt i projekten. Byggherren 

anser därför att ägarlägenheter inte är något bra alternativ som upplåtelseform i 

nyproduktion. Ägarlägenheternas framtid anser byggherren hänger på hur 

genomförandet stimuleras av regeringen. Dock tillägger han att den största makten 

idag ligger på finansmarknaden och bankerna. Det är långivarna som kan stimulera 

detta scenario med fler ägarlägenheter. Men några signaler om detta från bankerna 

säger sig byggherren ännu inte sett till.  
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4.1.1.4 Senior rådgivare i fastighetsekonomi, Henrik Roos på Lantmäteriet i Gävle 

Anledningen till att det inte byggs fler ägarlägenheter i Gävle säger H. Roos 

(personlig kommunikation, 24 april, 2018) kan ha ett flertal förklaringar. Han 

berättar att Justitiedepartementet hade en hearing om frågan hösten år 2017. Ett 

flertal aktörer pekade då på att bostadsrätt som upplåtelseform anses vara så 

väletablerad att den blivit omtyckt av många samt att dess fördelar överväger vid 

jämförelse med ägarlägenhetsformen. Roos anser dock att ägarlägenheter har ett 

antal delar där den är överlägsen bostadsrätter. Största delen är vid 

säkerhetsaspekter för ägarskap och kreditgivning.  

Efterfrågan på en boendeform som ägarlägenheter anser Roos vara låg. Anledningen 

till det menar han är att byggare och konsumenter föredrar bostadsrätter vid val av 

boende i lägenhet. En annan bidragande faktor är den påverkan som första- och 

andrahandsmarknaden utgör. Roos förklarar att ägarlägenheter ofta uppfattas som 

dyrare än bostadsrätter då hela nettoskulden belastar den enskilda lägenhetens pris. 

En nyproducerad ägarlägenhet som säljs för 40 000 kr/kvm motsvaras av en 

bostadsrätt som säljs för 30 000 kr/kvm med en nettoskuld i föreningen på 10 000 

kr/kvm. Han menar att det senare påverkar årsavgiften men så länge räntorna är 

låga tenderar marknaden att bortse från denna skuld.  

Framtiden för ägarlägenheter ser inte heller speciellt ljus ut enligt Roos. Han menar 

att det kommer att byggas marginellt med ägarlägenheter så länge som bostadsrätten 

framstår som det bästa alternativet och som dessutom både byggare och 

bostadskonsumenter är väl förtrogna med. En annan bidragande faktor anser han är 

att en del i beskattningen skiljer sig åt och talar emot ägarlägenheter. Det som skiljer 

sig är fastighetsavgiften. En ägarlägenhet måste betala mer i skatt än en bostadsrätt 

på grund av transaktionsskatten som infaller för ägarlägenheter. Transaktionsskatten 

innebär 1,5 % av överlåtelsepriset för lagfart och 1 % av pantbrevsbeloppet. 

Motsvarande kostnader för bostadsrätter uppkommer ej. Roos menar att byggandet 

av ägarlägenheter skulle kunna öka om den beskattningen görs mer neutral. Han 

hävdar också att intresset för nybyggda ägarlägenheter skulle kunna öka om 

möjligheten till att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter fanns, något som det 

också funnits utredningar om.  

4.1.2 Totala antalet ägarlägenheter  

Nedan redovisas det totala antalet ägarlägenheter som finns i Gävle idag. Resultatet 

är uppdelat efter det svar som varje delmetod av registerstudien har genererat.  



 

 
18 

4.1.2.1 Senior rådgivare i fastighetsekonomi, Lantmäteriet 

Fastighetsekonomirådgivare Roos (personlig kommunikation, 27 april, 2018) menar 

att det i fastighetstaxeringsregistret finns en typkod för ägarlägenheter, 500-serien. 

Han hävdar att det enligt fastighetstaxeringsregistret t.o.m. år 2017 ska finnas 17 st 

ägarlägenheter i Gävle kommun.  

4.1.2.2 Kontakt på fastighetsregistret, Lantmäteriet 

Enligt Lindborg (personlig kommunikation, 11 april, 2018) finns det 14 st 

ägarlägenheter i Gävle som alla registrerades samtidigt 2011-08-31.  

4.1.2.3 Helårsstatistik från Lantmäteriets fastighetsregister  

Genom att studera statistik från Lantmäteriets fastighetsregister som myndigheten 

publicerat på sin hemsida, kunde det konstateras att det den 31 december 2017 

fanns 34 st ägarlägenheter totalt i Gävleborgs län. Någon statistik för enbart Gävle 

återfanns ej. 

4.1.2.4 Förrättningsakt, Alderholmen i Gävle 

Genom att studera förrättningsakten 2180K-11/49, som är för Alderholmen kunde 

det konstateras att totalt 14 st ägarlägenheter uppkommit på Alderholmen, Gävle 

strand. Förrättningen registrerades 2011-08-31 och enligt aktens berörda 

lantmätare, Kjell Blomberg, ska dessa ägarlägenheter vara de enda existerande 

ägarlägenheterna i Gävle idag. 

4.2 Ägarlägenheter i hela landet 

4.2.1 Intervjuresultat 

4.2.1.1 Kommuner runt om i Sverige 

Nedan redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna med olika kommuner i 

landet. Uppdelningen är gjord efter vad kommunerna svarat på de olika 

frågeställningarna. De kommuner som valt att deltaga är Norrköping, Örebro, 

Umeå, Helsingborg och Gävle. I och med att få kommuner valt att deltaga begränsar 

det möjligheterna att dra generella slutsatser gällande hela Sverige. Intervjuerna i sin 

helhet återfinns i bilaga 5.   

Har er kommun några pågående projekt som inkluderar byggande av ägarlägenheter? 

Av de fem kommunerna som deltagit var det två kommuner som angett att de har 

byggprojekt som innefattar ägarlägenheter. I Norrköping kommun färdigställdes 44 

st nya ägarlägenheter förra året och i Umeå kommun byggs det några bostadsprojekt 

på privat mark som inkluderar ägarlägenheter. De övriga tre kommunerna har 

uppgett att det inte har några ägarlägenhetsprojekt på gång idag.  
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Planeras det att byggas några nya ägarlägenheter i kommunen?  

I denna fråga är det samma kommuner som angett att det även planeras att byggas 

fler ägarlägenheter den kommande tiden. I Norrköping planeras det för att byggas 

ytterligare 20 st ägarlägenheter under året och i Umeå har en ny detaljplan tagits 

fram med planer på ett nytt ägarlägenhetsprojekt en bit ifrån Umeå centrum. I 

projektet är det Umeå kommun som gett exploatören markanvisning att bygga ca 20 

st nya ägarlägenheter i lågenergihus uppdelat på två huskroppar. För att finansiera de 

nya ägarlägenheterna gör Umeå kommun en satsning på att bygga den ena 

huskroppen först och vinsten från de lägenhetsförsäljningarna ska sedan finansiera 

bygget av huskropp nummer två.  

Om ni svarat nej på ovanstående frågor, vad är skälet till att det inte byggs några 

ägarlägenheter i er kommun? 

De tre kommunerna som tidigare angett att det varken byggs eller planeras att 

byggas några nya ägarlägenheter i staden har här fått möjlighet att kommentera 

anledningen till att det inte byggs. Två av kommunerna anger att det inte funnits 

någon efterfrågan från byggaktörerna och att de inte upplevt något intresset från 

marknaden. Den tredje kommunen säger att det gissningsvis hänger på de 

potentiella köparna. Att köparna förmodligen inte är så insatta i vad ägande av en 

ägarlägenhet innebär och att denna kunskapsbrist begränsar efterfrågan på 

ägarlägenheter.  

Hur ser er kommun på ägarlägenheter som boendeform? 

I stort sett alla kommuner hävdar att de ser positivt på ägarlägenheter som 

boendeform. De anser att ägarlägenheter kan vara ett komplement till andra 

boendeformer och de flesta av kommunerna säger sig vilja ha en variation av 

upplåtelseformer i städerna och vill därmed öka utbudet av olika boendeformer. 

Gävle kommun är positiva till mångfald i upplåtelseformer men säger att de som 

markägare hittills inte riktat några åtgärder för att specifikt främja eller styra att 

ägarlägenheter bildas. I Helsingborg behövs det i dagsläget fler bostadsrätter än 

hyresrätter och kommunen menar att ägarlägenheter skulle kunna vara ett alternativ 

till bostadsrätterna i den aspekten.  

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Tre av de fem kommunerna är tveksamma till att det skulle finnas någon större 

efterfrågan på ägarlägenheter i städerna idag. Anledningen till det är att det i 

dagsläget inte byggs eller planeras att byggas några ägarlägenheter i de berörda 

kommunerna. De två andra kommunerna ser mer positivt på frågan. De menar att 

ägarlägenheter kan uppfattas som ett bra alternativ till bostadsrätter och att det kan 

finnas en efterfrågan så länge priserna kan hållas på en rimlig nivå.  
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Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? 

De flesta av kommunerna ser positivt på ägarlägenheternas framtid. De tror att det 

kommer att fortsätta att byggas ägarlägenheter och anser att samhället behöver fler 

upplåtelseformer som passar olika individer och behov. Det som dock begränsar 

framgången är kunskapsbristen om ägarlägenheter som råder på bostadsmarknaden. 

En av de fem kommunerna är dock mer tveksam i frågan. Anledningen till det är att 

ägarlägenheter inte fick den efterfrågan som förväntades när upplåtelseformen 

infördes. Kommunen tror därför inte att det kommer att hända något 

revolutionerande på bostadsmarknaden som gör att ägarlägenheter blir mer 

attraktivt i framtiden heller.  

4.2.2 Totala antalet ägarlägenheter  

Nedan redovisas det totala antalet ägarlägenheter som finns Sverige idag. Resultatet 

är uppdelat efter det svar som varje metod har genererat.  

4.2.2.1 Senior rådgivare i fastighetsekonomi, Lantmäteriet 

Fastighetsekonomirådgivare Roos (personlig kommunikation, 27 april, 2018) menar 

att fastighetstaxeringsregistrets typkod för ägarlägenheter, 500-serien, t.o.m. år 

2017 visar på att det, vid avläsningstillfället, fanns totalt 1117 st ägarlägenheter i 

hela riket. 

4.2.2.2 Helårsstatistik från Lantmäteriets fastighetsregister  

Genom att studera statistik från Lantmäteriets fastighetsregister som myndigheten 

publicerat på sin hemsida, kunde det konstateras att det den 31 december år 2017 

fanns totalt 1204 st ägarlägenheter i hela riket. Det visar på en ökning på 138 st 

ägarlägenheter sedan samma datum år 2016 samt en total ökning på 545 st 

ägarlägenheter sedan 31 december år 2012. Hela tabellen visas i figur 1. 
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Figur 1. Del av Lantmäteriets helårsstatistik (Lantmäteriet, 2017). 
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4.3 Ägarlägenheternas fördelar och nackdelar 

Hyresrätter och bostadsrätter är väletablerade upplåtelseformer på den svenska 

bostadsmarknaden och har därav också blivit populära boendeformer. Tryggheten 

som kretsar kring sådana välkända upplåtelseformer har gjort att många har svårt att 

se fördelen med att prova något nytt. För att belysa vilka olika för- och nackdelar en 

ägarlägenhet kan ha har de olika aktörernas åsikter sammanställts. Resultatet visas 

nedan.  

Ägarlägenheters fördelar: 

• Full rådighet för ägaren 

• Låg månadskostnad  

• Inteckningsmöjligheter 

• Avdragsmöjlighet på räntor 

• Ej betalningsansvar för exempelvis en bostadsrättsförenings lån 

 

Ägarlägenheters nackdelar: 

• Finansieringssvårigheter 

• Hög köpeskilling 

• Osäkerhet kring hantering och förvaltning av gemensamma ytor 

• Kunskapsbrist på marknaden om vad en ägarlägenhet innebär 

• Omfattande fastighetsbildning 

 

De flesta av de intervjuade aktörerna ser ägarlägenheter som ett bra 

boendealternativ och som ett komplement till övriga upplåtelseformer på 

marknaden. Den största fördelen med ägarlägenheter som många respondenter har 

belyst är full rådighet för ägaren. Vad det innebär är att ägaren innehar full 

äganderätt och kan bland annat utan begränsning välja att hyra ut sin lägenhet, få 

lagfart och ta ut inteckningar som säkerhet för lån. En annan fördel som belysts är 

den låga månadskostnaden som uppkommer för en ägarlägenhet. En låg 

månadskostnad uppkommer då köparen av en ägarlägenhet exempelvis inte behöver 

betala av en bostadsrättsförenings lån som köparen hade behövt göra vid köp av en 

bostadsrätt. 

Den största nackdelen med ägarlägenheter menar många av respondenterna är den 

okunskap som råder kring upplåtelseformen. Bristande kunskap om 

upplåtelseformen råder hos såväl bostadsköpare som mäklare, byggherrar och 

banker vilket resulterar i finansieringssvårigheter och därav också en låg efterfrågan.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metodval samt det resultat som framkommit genom 

registerstudien och intervjustudien. Studiens syfte och frågeställningar reflekteras 

genom en personlig analys av det insamlade resultatet. 

5.1 Metod 

5.1.1 Litteraturgranskning 

Genom att starta studien med att undersöka vad som det har forskats på tidigare 

inom ämnet samt genomläsning av relevant litteratur gavs författaren ett bra 

underlag till arbetet. Ur den granskade litteraturen kunde betydelsen av olika 

upplåtelseformer sammanfattas och redogöras för att förtydliga skillnaderna mellan 

de olika boendealternativen och klargöra vad en ägarlägenhet innebär. Därefter 

genomsöktes relevant lagstiftning för att få en bild av vilka regler som gäller för att 

bilda en ägarlägenhet. Informationen gav författaren en bra bild över de krav som 

finns för fastighetsbildning av ägarlägenheter. Informationen kunde sedan användas 

som underlag till några av de intervjufrågor som sammanställts till studien. 

5.1.2 Intervjustudie 

Förhoppningen vid studiens start var att genomföra de flesta av intervjuerna genom 

personliga möten med respondenterna. Möjligheten till det begränsades dock under 

arbetets gång då intresset av att deltaga bland de olika aktörerna var mycket lägre än 

förväntat. De olika aktörerna kontaktades ett flertal gånger både via telefon och mail 

med en förfrågan om att deltaga i en intervju men endast ett fåtal svar erhölls. 

Resultatet av det blev tidsbrist och den nya metoden som valdes var 

telefonintervjuer och intervjuer via mail. Många av intervjuerna kunde genomföras 

med semistrukturerade frågor vilket gav positiva resultat då både respondenterna 

och författaren kunde inledande en dialog. Svaren blev då mer utvecklade och friare 

vilket gav författaren en djupare förståelse för ämnet. Att genomföra alla intervjuer 

med semistrukturerade frågor var dock inte möjligt då en del av respondenterna 

valde att svarade på intervjufrågorna via mail.  

Att undersöka hur andra kommuner runt om i landet ser på ägarlägenheter som 

boendeform var svårare än förväntat. Att finna lämpliga respondenter på de olika 

kommunerna var tidskrävande och borde ha undersökts grundligare redan från start. 

Valet att skicka ut en förfrågan om att besvara intervjufrågor via mail var tänkt att 

spara författaren tid men resulterade istället i en utdragen process då få svar inkom 

inom rimlig tid. Alternativet med att söka efter respondenter direkt via 

telefonsamtal kan i detta fall ha varit ett mer tidseffektivt val att ta till.  
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Intervjusvar från byggherrar eftersträvades under arbetets gång utan någon större 

framgång. Kontakt söktes vid ett flertal tillfällen både via telefon och mail men 

intresset av att deltaga var väldigt lågt. Några av de företag som gick att få kontakt 

med ansåg sig inte vara tillräckligt insatta i ämnet för att kunna besvara de anordnade 

frågorna. Endast ett företag valde att besvara frågorna och bifogade dessa i ett mail. 

Ett annat företag valde att föra en diskussion om bostadsmarknaden i Gävle via ett 

telefonsamtal, dock resulterade diskussionen inte i några svar som kunde bidra till 

det slutliga resultatet. 

5.1.3 Granskning av fastighetsregistret 

Metodvalet för att få fram hur många ägarlägenheter som finns i Gävle och i hela 

Sverige var att studera fastighetsregistret. Statistik över ägarlägenheternas bestånd i 

hela landet gick att få fram via Lantmäteriets helårsstatistik för fastighetsregistret 

som fanns tillgängligt för allmänheten på Lantmäteriets hemsida. Helårsstatistik 

fanns även tillgängligt per län vilket visade hur många ägarlägenheter det finns i hela 

Gävleborg. Det som inte gick att se via helårsstatistiken var antalet ägarlägenheter i 

Gävle kommun. För att få reda på det togs ytterligare en metod till, vilket var att 

söka efter kontakter på Lantmäteriets fastighetsregister. Kontakt återfanns genom en 

lärare på Högskolan i Gävle och antalet existerande ägarlägenheter i Gävle återgavs 

via mailkonversation. Kontakt på Lantmäteriet återfanns samtidigt även på annat 

håll, genom en intervju med en rådgivare inom fastighetsekonomi. Antalet 

ägarlägenheter i Gävle återgavs även här via mailkonversation men med information 

som kontakten inhämtat från fastighetstaxeringsregistret. De olika metoderna 

resulterade i lyckad framgång då svar kunde återfås relativt snabbt. Författaren anser 

därför att en kvantitativ metod, genom att studera statistik var tidseffektivt och ett 

lämpligt val i undersökningen. 
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5.2 Resultat 

5.2.1 Ägarlägenheter i Gävle idag 

5.2.1.1 Intervjuresultat 

Avsikten med intervjuer av olika lokala aktörer var att ta reda på hur aktörerna ser 

på ägarlägenheter som boendeform samt få en uppfattning om hur ägarlägenheternas 

situation på bostadsmarknaden i Gävle ser ut idag. Genom intervjuer med olika 

mäklare i staden gavs en uppfattning om att en viss efterfrågan på denna typ av 

bostadsform finns. Mäklarna menar att utbudet av ägarlägenheter i Gävle är lågt 

vilket gör att få försäljningar görs. Att de existerande ägarlägenheterna sällan är ute 

till försäljning resulterar i att vetskapen om ägarlägenheter som boendealternativ 

hålls fortsatt lågt. Okunskapen har också visat sig tydlig hos andra aktörer. 

Byggherren är en av flera respondenter som uppger att tveksamhet ofta uppstår hos 

bland annat banker på grund av bristande kunskap om upplåtelseformen. 

Finansieringssvårigheter uppstår då vilket försvårar uppförandet av nya 

ägarlägenheter.  

Uppförandet av nya ägarlägenheter begränsas också av de lagkrav som finns. 

Reglerna kräver i stort sett att nya ägarlägenheter enbart ska kunna uppkomma 

genom nyproduktion. Skulle det istället bli möjligt att ombilda exempelvis 

hyresrätter eller bostadsrätter till ägarlägenheter skulle antalet ägarlägenheter kunna 

öka snabbt. En lagändring om att kunna ombilda befintliga bostäder till 

ägarlägenheter har varit på tal tidigare. Dock lades det lagförslaget ner av okänd 

anledning. Många av respondenterna är dock eniga om att en lagändring skulle 

behövas för att utbudet av ägarlägenheter ska kunna öka.  

5.2.1.2 Totala antalet ägarlägenheter 

De olika metodvalen för att få fram det totala antalet ägarlägenheter i Gävle idag 

resulterade i olika svar. Det svar som återgavs genom sökning i 

fastighetstaxeringsregistret av rådgivaren i fastighetsekonomi på Lantmäteriet var att 

det ska finnas totalt 17 st ägarlägenheter i Gävle kommun. Det innebär 3 st fler än 

vad kontakten på Lantmäteriets fastighetsregister uppgav. För att kontrollera vilket 

antal som kan anses vara det mest sannolika studerades förrättningsakten för de 

ägarlägenheter som byggdes på Alderholmen, Gävle Strand år 2011. Genom 

förrättningsakten kunde det konstateras att 14 st ägarlägenheter uppkommit i 

fastighetsbildningen. De är också de enda existerande ägarlägenheter i Gävle 

kommun idag, enligt Gävles kommunala lantmäterimyndighet. Varför det är 17 st 

fastigheter som registrerats som ägarlägenheter i fastighetstaxeringsregistret är dock 

fortfarande oklart och skulle kunna undersökas vidare.  
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5.2.2 Ägarlägenheter i hela landet 

5.2.2.1 Intervjuresultat 

Av de 13 kommuner som tillfrågats om att besvara intervjufrågor var det endast 5 

kommuner som återkopplade med svar inom rimlig tid. Det bör därför poängteras 

att undersökningen inte är avsedd att tolkas som statistik.  

Av resultatet att tolka så hävdar största delen av de deltagande kommunerna att de 

ser positivt på ägarlägenheter som boendeform. De säger att de vill se en variation 

av upplåtelseformer i städerna och beskriver ägarlägenheter som ett bra alternativ 

och komplement till de redan väletablerade upplåtelseformerna som exempelvis 

bostadsrätter. Två av de deltagande kommunerna har nya ägarlägenhetsprojekt på 

gång i staden och menar att framtiden för upplåtelseformen ser ljus ut. De tror att 

det kommer att fortsätta att byggas ägarlägenheter även i kommande tider.  

Varför väljer då inte fler att satsa på ägarlägenheter? Det svar som kan utlysas av 

undersökningen är att det hänger på bristande kunskap om vad en ägarlägenhet 

innebär. Okunskapen leder sedan vidare till en låg efterfrågan av såväl 

bostadskonsumenter som byggherrar vilket i sin tur gör det svårt för etableringen att 

slå igenom.  

5.2.2.2 Totala antalet ägarlägenheter 

Även i denna undersökning visade resultatet av de olika metodvalen olika svar. De 

uppgifter som fastighetsekonomirådgivaren återgav från fastighetstaxeringsregistret 

t.o.m. år 2017 var att det finns 1117 st ägarlägenheter i Sverige. Lantmäteriets 

helårsstatistik för fastighetsregistret år 2017 visade en siffra på 1204 st 

ägarlägenheter. De två registerna skiljer sig om 87 st registrerade ägarlägenheter. 

Vad den skillnaden beror på är oklart men en förklaring skulle kunna vara att alla 

ägarlägenheter som registrerats i fastighetsregistrets allmänna del ännu inte blivit 

taxerade som ägarlägenheter i fastighetstaxeringsregistret.  

Antalet ägarlägenheter i landet har successivt ökat varje år. Statistiken från 

Lantmäteriet visar på en ökning med 138 st ägarlägenheter mellan år 2016 och år 

2017. Störst ökning skedde mellan åren 2013 och 2014 då 155 nya ägarlägenheter 

upprättades. Den lägsta ökning var mellan åren 2015 och 2016 då endast 10 nya 

ägarlägenheter registrerats. Statistiken visar på att det varje år uppkommer nya 

ägarlägenheter i Sverige. Dock finns det ingen tydlig stegring som bevisar att 

byggandet av ägarlägenheter kommer att öka i framtiden.  
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5.2.3 Ägarlägenheternas fördelar och nackdelar 

Att belysa vilka fördelar som finns med ägarlägenheter skulle kunna vara ett bra sätt 

för att få etableringen av bostadsformen att ta fart. De största fördelarna med 

ägarlägenheter som de flesta av de intervjuade aktörerna har angett är en låg 

månadskostnad och full rådighet för ägaren. Att välja en ägarlägenhet som 

boendealternativ gynnar därför köparen då den låga månadskostnaden innebär att 

köparen kan betala mer till sig själv. Vad som menas med det är att köparen av en 

ägarlägenhet exempelvis inte behöver betala av en bostadsrättsförenings lån vilket 

köparen hade behövt göra vid köp av en bostadsrätt. Köparen av en ägarlägenhet 

riskerar inte heller att drabbas av att en bostadsrättsförenings ekonomi går dåligt 

eller att grannarna inte kan betala sina avgifter till bostadsrättsföreningen. Det är en 

risk som finns för bostadsrättsinnehavare, att kostnaden slås ut på alla de andra i 

huset. Istället ger valet av en ägarlägenhet köparen en möjlighet till att kunna göra 

avdrag för räntor på sina egna lån och genom att få lagfart på sin egendom kan 

köparen också göra inteckningar på fastigheten som säkerhet för lånet.  

Full rådighet för ägaren ger större möjligheter till att själv styra över sin bostad. 

Ägaren av en ägarlägenhet kan utan begränsning välja att hyra ut sin bostad och göra 

om sin bostad invändigt utan hinder, något som en bostadsrättsinnehavare inte kan 

göra. Även om en ägarlägenhet innebär stor frihet för ägaren så följer också ett stort 

ansvar med. Ansvar som innebär att alla gemensamma ytor i byggnaden ska skötas 

om. Förvaltningen av de gemensamma delarna är också en av de nackdelar med 

ägarlägenheter som några av de intervjuade aktörerna uppgett. Förvaltningen sägs 

kunna innebära en osäkerhet om vem som ska sköta vad. Även om det är en 

samfällighetsförening som står för förvaltningen av dessa delar så är det fortfarande 

ägarna till ägarlägenheterna i huset som är ansvariga. Varje ägarlägenhet äger en del i 

samfällighetsföreningen vilket gör att alla i huset behöver vara aktiva och gemensamt 

ansvara för byggnadens skötsel och underhåll.  
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Den största nackdelen med ägarlägenheter idag anses dock inte vara upplåtelsens 

form utan snarare den okunskap som råder på bostadsmarknaden. Bristande kunskap 

om vad en ägarlägenhet är, vad det innebär att äga en ägarlägenhet och vad 

äganderätt är. Många bostadsköpare tror sig veta vad som menas med begreppet 

äganderätt. En del bostadsrättshavare tror exempelvis att de äger sin lägenhet vilket 

egentligen inte är sant. Bostadsrättshavaren har, som medlem i en 

bostadsrättsförening, en dispositionsrätt vilket innebär rätten att disponera en 

lägenhet på en fastighet som bostadsrättsföreningen äger. En bostadsrätt är således 

inte samma som äganderätt vilket många bostadsköpare tror. Följden av denna 

missuppfattning gör det svårt för bostadsköpare att förstå skillnaden på en 

bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet. Kunskapsbristen kan skapa förvirring och 

att lägga en större köpeskilling på en ägarlägenhet än en bostadsrätt kan därför 

uppfattas som obefogat.  

Bristande kunskap om ägarlägenheter råder på hela bostadsmarknaden. Banker och 

försäkringsbolag är enligt de intervjuade aktörerna fortfarande osäkra på 

upplåtelseformen och resultatet av det är finansieringssvårigheter för både 

bostadsköpare och byggherrar. Finansieringssvårigheterna leder till en låg 

efterfrågan på ägarlägenheter och begränsar därför också möjligheten till 

uppkomsten av nya ägarlägenheter.  
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6 Slutsats 

Har ägarlägenheter blivit en etablerad upplåtelseform i Gävle kommun?  

Den analys som författaren gjort på det åstadkomna resultatet är att etableringen av 

ägarlägenheter ännu inte tagit fart i Gävle kommun. De 14 ägarlägenheter som 

byggdes år 2011 på Alderholmen i Gävle Strand är de enda ägarlägenheterna som 

finns i Gävle idag. Även om det spekulerats om ett nytt ägarlägenhetsprojekt i Gävle 

så finns det inga garantier för att byggandet kommer att bli av. Att ett nytt 

ägarlägenhetsprojekt initieras är heller inget som kan tolkas som att det är en 

framgångsrik upplåtelseform.  

Efterfrågan på ägarlägenheter är generellt sett låg både i Gävle och i de övriga 

undersökta kommunerna. Ökningen av antalet ägarlägenheter i landet har varit 

varierad mellan åren och statistiken visar på en totalsumma på 1204 st registrerade 

ägarlägenheter i Sverige i slutet på år 2017. Idag byggs det nya ägarlägenheter på 

sina håll men det råder fortfarande stor kunskapsbrist om upplåtelseformen vilket 

begränsar ägarlägenheternas etableringsmöjligheter. Intresset av att undersöka en ny 

bostadsform anses av olika aktörer vara lågt hos bostadsköpare. Många är nöjda med 

de väletablerade upplåtelseformerna som finns på marknaden, som exempelvis 

bostadsrätter. Att våga prova ett nytt alternativ kan därför uppfattas som riskfyllt. 

Okunskapen sägs också vara den största nackdelen med ägarlägenheter idag. En rejäl 

satsning på att marknadsföra upplåtelseformen och belysa dess fördelar skulle därför 

vara nödvändigt enligt författaren för att öka kunskapen och intresset på 

bostadsmarknaden.  

De fördelar som framkommit av undersökningen är främst att en ägarlägenhet ger 

köparen full rådighet över sin lägenhet och även en låg månadskostnad vilket 

attraherar många bostadsköpare. Full rådighet innebär ett fritt ägande av sin bostad 

och tillåter ägaren att bland annat få lagfart och en möjlighet till att söka 

inteckningar som säkerhet för lån.  
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Många av undersökningens respondenter ser ägarlägenheter som en bra 

upplåtelseform och tror att byggandet kommer att öka i framtiden. En av 

anledningarna till att byggandet skulle kunna öka är att Sverige blir allt mer 

globaliserat. Ägarlägenheter är en välfungerande boendeform i många andra länder 

och borde därför kunna bli en etablerad boendeform även i Sverige. De deltagande 

kommunerna beskriver ägarlägenheter som ett bra komplement till de redan 

etablerade upplåtelseformerna och vill gärna se en variation av boendeformer i 

städerna. Något som dock begränsar framfarten av byggandet är de omfattande 

lagkrav som finns för fastighetsbildning av ägarlägenheter. Att enbart kunna 

producera ägarlägenheter genom nyproduktion är en tidskrävande process. Att 

förenkla lagkraven och tillåta att ägarlägenheter skapas genom ombildning av 

befintliga bostäder skulle därför möjliggöra en snabbare tillväxt av upplåtelseformen 

på den svenska bostadsmarknaden.  

6.1 Förslag på vidare studier 

Att undersöka vad som ligger till grund för bankernas och långivarnas tveksamma 

inställning till ägarlägenheter vore en intressant vidare studie. Detta för att se om 

det är brist på kunskap om ägarlägenheter som begränsar eller om tveksamheten 

grundar sig på något annat.  

Ett annat forskningsspår skulle kunna vara att undersöka vad riksdagen och 

lagstiftaren anser om att förenkla lagreglerna kring bildandet av ägarlägenheter. En 

fråga som skulle kunna ge ägarlägenheter bättre etableringsmöjligheter.  
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Bilaga 1 Intervju med lantmäterichef 

Intervju med Kjell Blomberg, före detta lantmäterichef, KLM i Gävle 

Har er kommun några pågående projekt som inkluderar byggande av ägarlägenheter? 

Om ja, beskriv gärna projektet/projekten så utförligt som möjligt. 

Svar: Nej inga pågående. 

Planeras det att byggas några nya ägarlägenheter i kommunen? Om ja, beskriv gärna 

projektet och vilka förutsättningar som ligger till grund för att bygget ska kunna 

genomföras. 

Svar: Nej men det pratas ju ibland lite löst om ägarlägenheter som ett alternativ till 

att bygga bostadsrätter. Men det är ingenting som är så konkret att jag har hört att 

det är bestämt att det skulle bli någonting sådant.  

Om ni svarat nej på ovanstående frågor, vad är skälet till att det inte byggs några 

ägarlägenheter i er kommun? 

Svar: - 

Hur ser er kommun på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: Om jag pratar utifrån KLM (kommunala lantmäterimyndigheten) så har jag 

jobbat länge inom lantmäteri. Jag tycker att det projektet vi hade med 

ägarlägenheter i Gävle Strand var ett riktigt intressant projekt. Jag märkte dock att 

jag ofta mötte en okunskap hos banker, försäkringsbolag och även hos mäklare och 

intressenter. Det är inte så lätt att förstå vad en ägarlägenhet är för något. Många 

jämför med vad en bostadsrätt är och ska man vara riktigt ärlig så är det kanske 

många av dom som både köper och säljer bostadsrätter som inte riktigt förstår vad 

en bostadsrätt är heller. Man tror ofta att det är en form av ägande av en lägenhet 

men det är egentligen inget ägande. Man är ju med i en bostadsrättsförening och det 

är föreningen som äger allting. Sen har man en dispositionsrätt som medlem vilket 

innebär att man disponerar en lägenhet, men man äger den inte.  

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar. 
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Svar: Det känns som att många har ett intresse av att en bostadsmarknad går ganska 

så snabbt. Nu har det varit en lång högkonjunktur som kanske håller på att mattas av 

sen ett antal månader tillbaka. I en högkonjunktur, många tycker att dom vet vad 

bostadsrätter är för något och dom ser att många har tjänat rätt mycket pengar på att 

sälja sina bostadsrätter och är då väldigt nöjda med det. Dom är inte intresserade av 

att undersöka något helt nytt. Så det skulle krävas ett riktigt stort intresse av flera av 

dom riktigt stora byggherrarna. Skulle dom våga satsa mer på ägarlägenheter och 

lyfta fram vad skillnaden är, vad äganderätt är, att du kan få lagfart och ta ut 

inteckningar som säkerhet för lån och du riskerar inte att drabbas om dina grannar 

inte kan betala sina avgifter till sin bostadsrättsförening. Det finns en risk där att 

kostnaden slås ut på de andra.  

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? 

Svar: Jag tror att det säkert blir mer etablerat i samhället på en längre sikt. Det är ju 

något som mer eller mindre finns i många andra länder både i Europa och kanske 

även utanför Europa också. Men det klassas ju fortfarande som ganska så nytt i 

Sverige. Räntenivån är också en faktor som spelar in. Det är väldigt låga räntor idag. 

Vi som har varit med ett tag vet att räntorna har legat högt i långa perioder och då 

kan det rent ekonomiskt vara stor skillnad om du kan ta helt egna lån för en 

ägarlägenhet som gör att du kan få göra avdrag för dina räntor, till skillnad för om 

det ligger ett ganska så stort lån hos bostadsrättsföreningen. Det är en del av den 

månadskostnad som du som medlem i en bostadsrättsförening får betala till 

föreningen men den räntan som du betalar där har du ingen möjlighet att få göra 

något avdrag för.  

Jag tror att det kommer att öka med ägarlägenheter men jag tror inte att det 

kommer gå fort. Jag tror att det kommer bli en långsam ökning. Sen kan det hända 

något speciellt på bostadsmarknaden med bostadsrätter som drabbar folk 

ekonomiskt, exempelvis att en bostadsrättsförening går omkull och det drabbar 

väldigt många av dom som bor där. Det får mycket publicitet och då kanske det 

kommer en jämförelse med ägarlägenheter och så säger man att ’riktigt såhär illa 

hade det inte blivit om det istället hade varit ägarlägenheter’. Någon sådan händelse 

skulle ju kunna göra att det plötsligt blir mycket populärare med ägarlägenheter. 

Annars tror jag att det kommer bli en ganska så långsam, positiv utveckling.  

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter. 
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Svar: För att sammanfatta fördelarna igen så äger du ju ägarlägenheten på ett helt 

annat sätt än en bostadsrätt. Du får ju en lagfart och du kan ta ut inteckningar som 

säkerhet för lån och du har avdragsmöjligheter på räntor som gör att det blir 

billigare att låna pengar. Det finns en större tydlighet vad ägarlägenhet är jämfört 

med en bostadsrättsförening förutsatt att man har den kunskapen så att man förstår 

de här sakerna. Ägarlägenheter borde då på sikt kunna ha ett lite större värde på 

bostadsmarknaden. Om folk förstår de här sakerna så borde en ägarlägenhet vara 

värd lite mer än en bostadsrätt. En annan fördel är ju också det att du inte riskerar 

att drabbas av dina grannars obetalda räkningar som det finns en viss risk för i en 

bostadsrättsförening.  

En nackdel eller en svårighet är ju den okunskapen som jag nämnde förut. Det är 

svårt att diskutera med banker och försäkringsbolag och kanske till och med, med 

vissa mäklare. Att inte dom heller riktigt vet vad en ägarlägenhet är, att man känner 

sig lite osäker. Det finns också en omfattande gemensamhetsanläggning för det här 

med bärande stomme, tak, gemensamma ledningar, trapphus, förråd osv. Det ska 

man vara medveten om att trots att du äger din lägenhet så får du ett omfattande 

ansvar för det som ägs gemensamt. Det kanske inte är en nackdel men man ska vara 

medveten om att man inte bara har ansvar för sin lilla lägenhet utan har också ett 

ansvar för de gemensamma delarna.  

Men som sagt så är okunskapen en nackdel att det fortfarande är så okänt. Att det 

kan vara svårt att sälja en ägarlägenhet när det inte är så många som vet vad det 

innebär. Men det försvinner ju om ägarlägenheter blir mer vanligt på 

bostadsmarknaden. 

Följdfråga: Skulle en lagändring kunna öka byggandet av ägarlägenheter? Exempelvis 

om reglerna för bildandet skulle förenklas? 

Svar: Ja det här var ju på gång väldigt länge. Det var lovat politiskt förra 

valet/mandatperioden, då sa man att innan valet så skulle det komma en lagändring 

som gjorde att det skulle gå att göra om det befintliga bostadsbeståndet till 

ägarlägenheter. En sådan ändring gör att det snabbt skulle kunna komma till ett antal 

ägarlägenheter. Idag är det rätt komplext om du ska börja med en nybyggnation och 

få dit intressenter och sen ska det byggas. Det kan ta tid innan det blir klart. 

Tidsmässigt är det en stor skillnad om du istället skulle kunna utgå från befintliga 

lägenheter. Men det är en politisk fråga om man är beredd att acceptera att 

exempelvis hyreslägenheter görs om. Det har varit en diskussion på vissa håll om att 

lite väl många hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter. Då skulle det ju kunna bli 

samma diskussion för ägarlägenheter. Det var antagligen därför man inte vågade gå 

vidare med något lagförslag.  
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Övriga kommentarer: Sammanfattande är det en spännande upplåtelseform och jag 

tror att det finns en framtid för det men det kommer att ta lite tid.  
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Bilaga 2 Intervju med mäklare 

Intervju med Lena Kock, HusmanHagberg i Gävle 

Hur ser marknaden ut idag för ägarlägenheter i Gävle? Säljs det några ägarlägenheter 

i Gävle kommun just nu?  

Svar: Vi har få ägarlägenheter i Gävle men de säljs då och då. Jag ser att en såldes i 

januari, vi har inte någon ute nu. 

Har ni sålt några ägarlägenheter i Gävle kommun tidigare? 

Svar: Jag sålde en ägarlägenhet förra året. 

Hur ser ni på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: Ägandeformen känns som en tryggare form än bostadsrätt eftersom man inte 

är beroende av alla andras ekonomi i huset. I och med att man själv står ansvarig för 

sin bostad precis som om det är ett friköpt radhus. 

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar.  

Svar: Det finns de som frågar efter ägarlägenheter men, de flesta är skeptiska 

eftersom de inte vet vad det innebär. Säljer vi till människor från andra länder har vi 

svårt att förklara och motivera bostadsrätten som ägandeform. Tyvärr kan vi se att 

en del banker inte heller litar på /känner till ägandelägenhetsformen vilket försvårar 

det hela. 

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? Förklara gärna så 

utförligt som möjligt. 

Svar: I takt med att vi blir allt mer globaliserade tror jag att äganderättsformen 

kommer att öka. I princip alla andra länder har ägandelägenheter och förstår inte 

vårt kollektiva ägande som innebär att man varken äger eller hyr… 

Skulle en lagändring kunna öka byggandet av ägarlägenheter? Exempelvis om 

reglerna förenklades? Förklara gärna så utförligt som möjligt. 

Svar: Jag skulle önska att reglerna förändrades så det befintliga bostadsbeståndet 

kunde få omvandlas till äganderätter.  

Det är också ett problem med låntagande eftersom man räknar på maxbelåning á 

85% av den privata skulden utan att ta hänsyn till vad föreningen har för lån som 

påverkar månadsavgiften 
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Vet ni om det finns något byggföretag som i dagsläget bygger eller planerar att bygga 

ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Nej jag vet inte. 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter. 

Svar: Fördelar med ägarlägenhet är att man inte kan riskera att gå i konkurs på grund 

av att föreningen inte sköts ordentligt. Lika så att de som bor i en ägarlägenhet inte 

blandar ihop det med hyresrätt vilket jag upplever att många bostadsrättsinnehavare 

gör. Du kan dessutom fatta fler beslut utan att fråga föreningen. Nackdelen kan vara 

att köpeskillingen blir högre och att det kan bli svårare att få lån även om den totala 

månadskostnaden skulle bli den samma. 

Har ni märkt av några problem eller svårigheter när det gäller kreditgivning och 

finansiering för ägarlägenheter? Utveckla gärna ert svar. 

Svar: Ja när jag sålde förra året var det endast SEB som beviljade lån till ägarlägenhet 

 

Intervju med David Töyrylä, SkandiaMäklarna i Gävle 

Hur ser marknaden ut idag för ägarlägenheter i Gävle? Säljs det några ägarlägenheter 

i Gävle kommun just nu? 

Svar: Det finns ägarlägenheter, jag tror att det finns ca 18 st i Gävle i ett och samma 

hus på Gävle Strand. Det är de enda som finns. Därför säljs det inte så oerhört ofta, 

vilket gör att utbudet är väldigt lågt. Men med tanke på den erfarenhet jag har så är 

efterfrågan väldigt hög.  

Följdfråga: Vad är det som gör att du anser att efterfrågan är så hög? 

Svar: Om jag utgår då från de som jag har sålt, så har jag sålt en via att gå ut på 

mäklaren och via Hemnet med full marknadsföring och en via en privataffär då jag 

har pratat med spekulanter på sidan. Men med den som vi gick ut med via Hemnet 

så testade vi marknaden vilket visade att efterfrågan var väldigt hög. Objektet var en 

fyra på 109 kvm och på visningen kom det 35 sällskap, och det blev den fjärde eller 

femte dyraste lägenheten i Gävles historia. Det som efterfrågades, eller det som 

sades på visningen var att avgiften i månaden blir så låg eftersom man inte behöver 

betala av någon bostadsrättsförenings lån så blir avgiften betydligt lägre vilket gör att 

det blir dyrare att köpa men ändå billigare att bo. Det är det som folk efterfrågar.  

Har ni sålt några ägarlägenheter i Gävle kommun tidigare?  
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Svar: Ja, jag har sålt två stycken. Den senaste var ca en månad sen och den andra var 

ca tre eller fyra månader sen, så det var rätt nyligen.  

Hur ser ni på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: Jag ser det som en bra grej. Du betalar mer till dig själv, vilket gör att det 

också attraherar folk och att det blir ju som sagt billigare att bo. Jag tror att det blir 

väldigt attraktivt just för det. Men nu är ägarlägenheter så pass nytt så tror jag att det 

inte har uppstått så mycket problem än, men det som kan bli problem med dem sen 

är vad som blir samfällighetens ansvar och vad som blir det personliga ansvaret. 

Exempelvis när det i ett lägenhetshus ska bytas tak och när det ska göras en 

fasadrenovering, då blir frågan vem som ska göra vad. Eftersom alla byggnader nu är 

så nya så kommer inte det på tal än förrän om 20–30 år kanske. Därför är det väldigt 

svårt att säga vad utfallet blir i de fallen, det är väl det som är min tanke. Men just 

nu ser man nästan bara positiva saker egentligen. Jag tror på ägarlägenheter och dess 

form och jag tror att jag har lyckats formulerat det hyfsat bra i alla fall.  

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar.  

Svar: Ja jag har sett en efterfrågan, i alla fall på dem som jag har sålt. Den ena var det 

ju väldigt många som kom på visning på och den andra som jag sålde var det en 

person i samma hus som jag haft kontakt med tidigare som frågade om jag hade 

några spekulanter över, och det hade jag, så jag tog några spekulanter därifrån även 

fast det var en helt annan lägenhet. Men det var samma avgift i månaden till 

samfälligheten och det var några som ville ha den lägenheten med och då sålde jag 

två i ett svep kan man säga. Så en efterfrågan finns det.  

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? Förklara gärna så 

utförligt som möjligt. 

Svar: Vi har lite kontakter med olika byggherrar också förstås. Jag tror att det 

kommer att öka. I oattraktiva områden så blir det enklare att bygga ägarlägenheter 

för då kan du bara bygga dem i etapper och sälja dem en för en, om man ska bygga 

en lägenhet. Men ska du bygga och bilda en bostadsrättförening så måste du ha ett 

visst antal objekt sålda för att byggarna ska kunna sätta igång. Därför blir det 

betydligt enklare för byggföretag att kunna finansiera för att bygga och sälja 

ägarlägenheter än att sälja i bostadsrättsföreningsform. Och därav finns det vissa här 

i stan som har planer på att bygga just ägarlägenhetsradhus istället för att bygga 

bostadsrättsföreningar men det är inget som har kommit upp ännu men det är saker 

som är på tal.  
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Skulle en lagändring kunna öka byggandet av ägarlägenheter? Exempelvis om 

reglerna förenklades? Förklara gärna så utförligt som möjligt. 

Svar: Jag har inte koll till 100% på lagstiftningen runt just ägarlägenheter för att jag 

inte har bildat några själv utan säljer ju mest bara. Det blir därför en svår fråga att 

svara på såhär på rak arm. Men det är väl i sådana fall att kunna ombilda gamla 

bostäder, att det skulle vara mer fördelaktigt istället för att bygga helt nytt. Men jag 

tror också att det ligger längre fram i tiden, med tanke på att på äldre hus behövs det 

eller har det säkert redan skett tak- eller fasadrenoveringar så då är det kanske 

svårare från det hållet att bilda därifrån, men jag vet inte det är som sagt en svår 

fråga för mig att svara på såhär direkt i alla fall.  

Vet ni om det finns något byggföretag som i dagsläget bygger eller planerar att bygga 

ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Jag vet att det finns planer på att bygga. Men det blir mer 

avstyckningskostnader och sådana saker som spelar in, så därför är det under arbete. 

Men jag vet att det finns byggherrar här i Gävle som planerar för att vilja göra det 

just för att driftskostnaden blir så sjukt låg. Jag har suttit med på lite möten också 

där vi har diskuterat det fram och tillbaka och jag tror att det kan bli riktigt bra.  

Följdfråga: Vill du avslöja vad det är för byggföretag?  

Svar: Nej inte i dagsläget. Och det är för att jag inte vet hur pass den här 

undersökningen kommer ut utåt och om han vill avslöja det till konkurrenter eller 

så. Därför håller jag det hemligt.  

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter.  
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Svar: Jag skulle säga att ägarlägenheter har en större fördel mot bostadsrätter när det 

gäller boendekostnaderna. Du bor ju i en lägenhet i båda och du har fortfarande 

ansvar innanför väggarna både i en bostadsrätt och i en ägarlägenhet och utanför så är 

det ju mer någon annans ansvar. Det som blir mer fördelaktigt med just en 

ägarlägenhet är att du inte behöver betala av något lån som en bostadsrättsförening 

har på saker som de har gjort utan du betalar ju mer till dig själv. Därför blir 

boendekostnaden lägre och det blir attraktivare helt enkelt på det viset. Nackdelen 

som jag också har varit inne på är när det kommer till de större renoveringar som 

tillslut kommer att behöva göras på byggnaderna. Vad som finansierar de och hur 

samfällighetens ekonomi ser ut i ägarlägenhetssamfälligheter och hur de kan 

finansiera till exempel tak osv eller ska alla gå in med en insats var på sidan. Man har 

inte kommit dit än så det är lite svårt att säga. Men det är väl det som kan bli 

nackdelen, att man i sådana fall kanske tillslut måste höja samfällighetsavgiften så att 

den blir lika hög som en månadsavgift till en bostadsrättförening och då blir det i 

princip samma sak de två emellan, förutom att du måste betala lagfartsavgift och 

sådana saker på en ägarlägenhet. Men de blir ju mer och mer lika varandra ju högre 

den avgiften blir, och det är ju de som skiljer dem ifrån varandra idag. Det är också 

det som har gjort ägarlägenheterna så attraktiva, att ha en lägre månadskostnad.  

Har ni märkt av några problem eller svårigheter när det gäller kreditgivning och 

finansiering för ägarlägenheter? Utveckla gärna ert svar. 

Svar: Jag vet att vissa banker inte har velat lånat ut för att det har känts lite riskabelt. 

Jag vet att det var lite problem när de skulle finansiera det från början. Byggnaden 

här i Gävle uppgavs 2012 och då från början var det väl bara någon bank i stan som 

vågade ta tag och hjälpa till med finansiering. Men nu är det fler som har hakat på 

när dem har sett att det har fungerat i 6 år men jag vet inte riktigt anledningen till 

varför de inte valt att hjälpa till med finansieringen så. Det är väl att de ser någon 

slags risk men just den bankfrågan får jag nog hänvisa vidare till en banktjänsteman 

som förmodligen kan svara på den bättre. Jag vet dock att vissa banker inte har velat 

lånat ut i alla fall så mycket vet jag. Men anledningen vet jag inte. Det kan vara ett 

tips att undersöka vidare om du får tag på någon bankman som kan svara på den.  

Följdfråga: Har ni märkt av svårigheter med att folk inte vet vad ägarlägenheter är 

och innebär? Är det fortfarande mycket frågetecken?  
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Svar: Nej jag fick mycket frågor på visningen vad det innebär, för folk har inte hört 

talas om det osv. Då har jag svarat på det på samma vis som jag har gjort här, att det 

liknar en bostadsrättförening som samfälligheten är men att du har ett större eget 

ansvar. Du äger luften brukar man också kunna säga. Du betalar alla kostnader 

precis som för en villa, du behöver inte betala av något lån till en 

bostadsrättsförening utan du äger bara den här lägenheten och har inget ansvar för 

resterande delen av huset utan det har samfälligheten som man också är med i. Det 

blir ju som en liten styrelse i säg i samfälligheten men det blir mer eget ansvar. 

Ägarlägenhet är en liten halvluddigform även om den är klar så, men det är så jag 

har förklarat den och de flesta har förstått. De flesta frågorna som uppkommit har 

varit om man stör sig på grannar eller liknande, var vänder man sig då? Och det är ju 

i sådana fall till samfälligheten man vänder sig. Det är ju fortfarande en fastighet så 

det blir inte på samma ansvarsätt som i en bostadsrättsförening. Man har väl 

ordningsregler i en samfällighets styrelse också skulle jag tro.  

Övriga kommentarer: Jag hoppas att det kommer fler ägarlägenheter. Sen så vet jag 

att det är på gång så jag hoppas att det projektet kommer igång. Vi har som mål att 

det ska komma igång i maj så det är väl en liten pik i fall du håller på med arbetet 

även då. Det är i alla fall vårat mål sen får vi se intresset på det då, så du får hålla 

utkik på det då. Men jag hoppas att det kommer fler och det ska bli intressant att 

följa utvecklingen också och se hur man löser de här potentiella hindren som jag har 

nämnt tidigare. Jag bor inte i en ägarlägenhet själv så jag är inte helt insatt på hur 

exakt det sätts av och vilken ekonomi man har samt hur man tänker kring de här 

grejerna för jag har inte suttit med på något sådant styrelsemöte. Men hur man löser 

just den biten ska bli intressant att följa i framtiden.  

 

Intervju med Jonas Östblom, Svensk Fastighetsförmedling i Gävle 

Hur ser marknaden ut idag för ägarlägenheter i Gävle? Säljs det några ägarlägenheter 

i Gävle kommun just nu? 

Svar: Nej. 

Har ni sålt några ägarlägenheter i Gävle kommun tidigare? 

Svar: Ja. 

Hur ser ni på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: Bra, men svårt att få kunderna att förstå vad det är. 

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar.  
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Svar: Både ja och nej. Bra boendeform men svårt att få marknaden att veta vad det 

är.  

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? Förklara gärna så 

utförligt som möjligt. 

Svar: Tror det kommer finnas kvar, men tror inte det kommer byggas så många de 

närmsta åren.  

Skulle en lagändring kunna öka byggandet av ägarlägenheter? Exempelvis om 

reglerna förenklades? Förklara gärna så utförligt som möjligt. 

Svar: Vet ej.  

Vet ni om det finns något byggföretag som i dagsläget bygger eller planerar att bygga 

ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Inte vad jag vet. 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter. 

Svar: Bra med det alternativet, högre insats - lägre avgift.  

Har ni märkt av några problem eller svårigheter när det gäller kreditgivning och 

finansiering för ägarlägenheter? Utveckla gärna ert svar. 

Svar: Bankerna kan vara okunniga om detta, därav tveksamma. 

 

  



 

C1 

Bilaga 3 Intervju med byggherrar/entreprenörer 

Intervju med Urban Öhman, Prenova  

Har ni några pågående projekt som inkluderar byggande av ägarlägenheter? Om ja, 

beskriv gärna projektet/projekten samt varför ni bygger just ägarlägenheter. 

Svar: Nej 

Har ni några planerade projekt som inkluderar byggandet av nya ägarlägenheter? 

Om ja, beskriv gärna projektet och vilka förutsättningar som ligger till grund för att 

bygget ska kunna genomföras. 

Svar: Nej 

Om ni svarat nej på ovanstående frågor, varför bygger inte ni nya ägarlägenheter? 

Svar: I första hand är det nog bankernas osäkerhet kring marknadsvärdet på 

ägarlägenheter, då det inte finns så många sådana lägenheter att referera till i Gävle-

området. Med de nya kraven på max. skuldkvot på 4,5 * årsinkomsten, talar detta 

också för svårigheter för lägenhetsköpare att få lånelöfte för köp av lägenhet i 

nyproduktion. En omfattande fastighetsreglering med 

gemensamhetsanläggningar/servitut/nyttjanderätter m.m. är inte heller något 

önskvärt tidigt i projekten. 

Hur ser ert företag på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: I dagsläget är det inget bra alternativ som upplåtelseform i nyproduktion. 

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar. 

Svar: Inte i Gävleregionen för närvarande iallafall. 

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? 

Svar: Allt beror på hur genomförandet stimuleras av regering/boverket i framtiden, 

men framför allt så är det finansmarknaden/banker/långivare som kan stimulera 

detta scenario med fler ägarlägenheter. Ser dock inte dessa signaler idag från 

bankerna. 

Vet ni om det finns andra byggföretag som i dagsläget bygger eller planerar att bygga 

ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Vet ej 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter. 
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Svar: Se svar tidigare frågor. 

Har ni märkt av några problem eller svårigheter när det gäller kreditgivning och 

finansiering för ägarlägenheter? Utveckla gärna ert svar. 

Svar: Se svar tidigare frågor. 
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Bilaga 4 Intervju med Lantmäteriet 

Intervju med Henrik Roos, senior rådgivare i fastighetsekonomi, Lantmäteriet 

Hur många avslutade förrättningar med ägarlägenheter finns det i Sverige idag? 

Svar: Här behöver vi ta fram statistik ur Fastighetsregistret. Du får vänta ett tag på 

svaret om det är viktigt. Avslutade förrättningar likställer vi med bildade fastigheter 

som registrerats i FR. 

Hur många pågående förrättningar med ägarlägenheter finns det i Sverige idag? 

Svar: Inte säker på att vi kan få fram statistik om detta. Har ställt frågan vidare i 

organisationen. 

Hur många avslutade förrättningar med ägarlägenheter finns det i Gävle kommun 

idag? 

Svar: Se ovan, 1. 

Hur många ägarlägenheter har kommit till i Gävle kommun respektive i Sverige per 

år de senaste åren? (Senaste fem åren). 

Svar: Se ovan, 1. 

Hur ser marknaden ut idag för ägarlägenheter? Finns det några aktuella projekt i 

Gävle kommun just nu som ni vet om? 

Svar: Vi har inte kännedom om de lokala marknaderna på det sättet. Mitt råd är att 

du kontaktar Gävle kommun och/eller mäklare på orten, t.ex. Fagergren. 

Om ni svarat nej på ovanstående fråga, vad tror ni är anledningen till att det inte 

byggs några nya ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Det finns säkerligen ett flertal förklaringar. Justitiedepartementet hade en 

hearing om frågan hösten 2017 och ett flertal aktörer pekade på förhållandet att 

upplåtelseformen med bostadsrätt är väletablerad och omtyckt samt att dess fördelar 

överväger vid jämförelse med ägarlägenhetsformen. 

Hur ser ni på ägarlägenheter som boendeform? 

Svar: I ett antal delar är den överlägsen bostadsrätten. Framförallt när det gäller 

säkerhetsaspekter för ägarskap och kreditgivning. 

Anser ni att det finns en efterfrågan på ägarlägenheter och denna typ av boendeform? 

Utveckla gärna ert svar. 
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Svar: Idag är efterfrågan låg på grund av att byggare och konsumenter föredrar 

bostadsrätter för ”ägande” av lägenheter. Även första- och andrahandsmarknaderna 

påverkar då bostadsrätterna uppfattas som dyrare då hela nettoskulden belastar den 

enskilda lägenhetens pris. 

Hur tror ni att ägarlägenheternas framtid ser ut? Exempelvis finns det några faktorer 

som tyder på att byggandet kommer att öka eller försvinna helt? Förklara gärna så 

utförligt som möjligt. 

Svar: Det kommer byggas marginellt med ägarlägenheter så länge som bostadsrätten 

framstår som det bästa alternativet och som dessutom både byggare och 

bostadskonsumenter är väl förtrogna med. 

Skulle en lagändring kunna öka byggandet av ägarlägenheter? Exempelvis om 

reglerna förenklades? Förklara gärna så utförligt som möjligt. 

Svar: Det har funnits utredningar som tittat på möjligheten att tillåta ombildning av 

hyresrätter till ägarlägenheter. Om det genomfördes skulle intresset för nybyggda 

ägarlägenheter även öka. En del i beskattningen skiljer sig åt och talar emot 

ägarlägenheter. Görs den mer neutral kan det öka byggandet. 

Vet ni om det finns något byggföretag som i dagsläget bygger eller planerar att bygga 

ägarlägenheter i Gävle kommun? 

Svar: Vet ej, se ovan 5. 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ägarlägenheter tycker ni? 

Jämförelse kan göras med exempelvis bostadsrätter. 

Svar: Det finns ett flertal jämförande studier där du kan se vilka faktorer som 

framhålls och som skiljer dem åt. Något som det pratas mer om idag är vad som 

händer när räntorna går upp och det står klart för de som bor i nyproducerade 

bostadsrättslägenheter att föreningarnas nettoskulder kan vara betydande. Med de 

senaste årens låga räntenivåer innebär nettoskulder på 10 000 kr/kvm och mer inte 

någon stor påverkan på årsavgifterna men det blir mer kännbart om räntorna går 

upp ett par procentenheter. Det här är som sagt mer transparent för ägarlägenheter 

men också en nackdel då de framstår som dyrare att förvärva än en motsvarande 

bostadsrätt. 
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