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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att beskriva de kostnadsskillnader som föreligger mellan 

ägarlägenhetsfastigheter och bostadsrätter. Studien kommer att belysa de löpande kostnaderna 

samt de engångskostnader som ett bostadsköp innebär för respektive boendeform. Då 

ägarlägenheten är den nyaste boendeformen på den svenska marknaden undersöks 

andrahandsöverlåtelser av dessa i förhållande till aktuell prisutveckling på bostadsrätter. 

Slutligen sker en undersökning av de påverkansmöjligheter en samfällighetsförening för 

ägarlägenheter har gällande de löpande kostnaderna av gemensamma ytor. 

Genom att studera främst skattemässiga förhållanden har en beräkning genomförts som visar 

kostnadsskillnaderna mellan ägarlägenheter och bostadsrätter. En utvärdering av genomförda 

andrahandsöverlåtelser för ägarlägenheter har gjorts efter material som behandlar överlåtelser 

av ägarlägenheter i Sverige. Två intervjuer har genomförts med representanter för 

samfällighetsföreningar för ägarlägenheter. Under intervjuerna diskuterades olika 

tillvägagångssätt för att minska kostnaderna för de gemensamma ytorna. 

Inköpspriset för en ägarlägenhet är högre än för bostadsrätten medan månadskostnaden är 

lägre för ägarlägenheten. Främsta anledningen till kostnadsskillnaderna är de cirka 33 procent 

av kostnaderna för att producera en bostadsrätt som lånas upp av bostadsrättföreningen. För 

ägarlägenheter är produktionskostnaderna lika höga fast inga lån upptas inom 

samfällighetsföreningen vilket gör att inköpspriset är cirka 33 procent högre. De 

andrahandsöverlåtelser som undersökts visar en positiv prisutveckling för ägarlägenheter. 

Huruvida detta är kopplat till boendeformen eller inte är svårt att utvärdera då 

prisutvecklingen på samtliga bostäder ökat kraftigt de senaste åren.  

Intervjuerna rörande förvaltning av gemensamma ytor för ägarlägenheter visade att 

kostnaderna kan sänkas genom engagemang, leverantörsbyte samt omförhandlingar av vissa 

avtal. 

Nyckelord: Ägarlägenhet, bostadsrätt, förvaltning, andrahandsöverlåtelser  



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the cost differences, which exist between owner-

occupied apartments and condominiums. The study will describe the current costs for housing 

and the non-recurrent costs for purchasing. Current resale prices on the transfer of owner-

occupied apartments have been studied in relation to the current price trend of condominiums. 

Finally, there is a study about the influence a joint property management association for the 

owner-occupied apartments have on the current costs for the joint areas. 

By studying mainly fiscal conditions, a calculation that present differences in costs between 

the owner-occupied apartments is presented. An evaluation of completed secondary transfers 

for condominiums and owner-occupied apartments is also presented. Two interviews has been 

conducted with representatives of joint property management association belonging to owner-

occupied apartments. The interviews shows different approaches to reduce costs for 

maintaining the joint areas. 

Calculations of the cost differences show that the purchase price of an owner-occupied 

apartment is higher and that the monthly cost is higher for condominiums. The main reason 

for the cost differences is the mortage of the condominium associations resulting in 

approximately 33 percent higher current costs for condominiums. For owner-occupied 

apartments, the loans is with the owner of the apartment, making the purchase price about 33 

percent higher. The joint property management association for the owner-occupied apartments 

has no mortgage. Prices for secondary transfers show a positive trend for owner-occupied 

apartments. Whether this is connected to the form of housing or something else is difficult to 

clarify since the prices of residential in Sweden has increased in recent years. 

Interviews regarding the management and maintenance of the common areas associated to the 

owner-occupied apartments shows that costs can be reduced by better procurement, in 

example better negotiations evaluations and choice of supplier. 

Keywords: Owner-occupied apartments, condominiums, facility management, sub-let  



 
 

Förkortningar och begrepp

AL: Anläggningslagen 

BrL: Bostadsrättslagen 

EFL: Lag om ekonomiska föreningar 

FBL: Fastighetsbildningslagen 

JB: Jordabalken

SFL: Lag om förvaltning av samfälligheter 

Bruksvärdesprincipen: Hyran bestäms efter hur likvärdiga lägenheter i samma område har 

sin hyressättning. Vissa förmåner samt genomförda renoveringar kan ge skäl till en viss 

höjning av hyran enligt JB 12:55. 

Andrahandsöverlåtelse: Då bostad säljs för andra, tredje, fjärde gången och så vidare, det 

vill säga alla gånger utom den första. 

Andrahandsuthyrning: Då en bostadsrättsinnehavare hyr ut sin lägenhet i andra hand. 

Kostnadsbaserad hyra: Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt mycket högre än 

uthyrarens årliga kostnader. Driftskostnaderna omfattar avgifter till föreningen, el, bredband 

etc. Eventuellt möbelslitage kan tilläggas om lägenheten hyrs ut möblerad (Hyresnämnden, 

2015a). 

Belåningsgrad: Innebär hur mycket lån du har på din bostad jämfört med marknadsvärdet. 

Dispositionsrätt: Rätten att disponera något trots att man inte äger det. 

Kommersiell fastighet: En fastighet som används för olika affärsdrivande verksamheter. 

Hypotekslån: Har tidigare benämnts som bottenlån vid bolån. 

Privatlån: Har tidigare benämnts som topplån vid bolån. 
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1. INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

Ägarlägenhetsfastigheter, även benämnt som ägarlägenheter, infördes i svensk lagstiftning 

maj år 2009. Regeringens förhoppning var att den nya boendeformen skulle stimulera 

bostadsmarknaden genom ett ökat byggande med fler privata hyresaktörer på marknaden. 

Till skillnad från bostadsrätten, medför ägarlägenheten en äganderätt och kan därmed hyras ut 

och försäljas utan särskilda begränsningar. Vid uthyrning och försäljning av bostadsrätter 

krävs bostadsrättsföreningens medgivande. Byggandet av ägarlägenheter har inte fått det 

genomslag som förväntades i förarbetena. I Sverige mars månad år 2015 hade endast 1008 

ägarlägenheter bildats (Lantmäteriet, 2015). 

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som är avsedd att rymma en bostadslägenhet 

(Paulsson & Paasch, 2012). Dessa får endast bildas genom lantmäteriförrättning i samband 

med nyproduktion eller i befintliga byggnader som inte använts för bostadsändamål under de 

senaste åtta åren. Vid nybildande av ägarlägenheter ska en sammanhållen enhet av minst tre 

ägarlägenheter bildas. För att sköta förvaltningen av trapphus, fasader och andra 

gemensamma anordningar bildas en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 

samfällighetsförening där fastigheten har andel i (prop. 2008/09:91). 

I SOU 2002:21 framgår att införandet av ägarlägenheter kunde påverka bostadsbyggandet och 

minska bostadsbristen. Genom att erbjuda individen större valfrihet vid valet av boende 

skapas en friare dispositionsrätt då uthyrning av en ägarlägenhet inte är särskilt begränsad 

(Julstad, 2016). Detta förväntades öka rörligheten på bostadsmarknaden. I utredningar kring 

ägarlägenheter har en oro diskuterats över att en ny boendeform kan skapa förvirring bland 

konsumenterna. Remissvar utrycker att den fria dispositionsrätten kan skapa en oprofessionell 

andrahandsmarknad (SOU 2002:21). Remissvaren på förslaget om införande av 

ägarlägenheter visar en osäkerhet om ägarlägenheterna skulle få det förväntade genomslaget 

som antyddes. Osäkerheter presenterades huruvida ägarlägenheterna skulle stimulera 

bostadsmarknaden, det beroende på hur konsumenterna skulle komma att värdera den direkta 

äganderätten (SOU 2002:21). 

Under de sju åren som möjligheten att bilda ägarlägenheter funnits har endast strax över 1000 

stycken lägenheter producerats. Då lagstiftningen antogs var förväntningarna att 2000-5000 
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ägarlägenheter skulle produceras de första två åren. Kritiker till boendeformen menar att 

lagstiftningen är allt för begränsad (Jensen & Warnquist, 2013). 

Bostadsrätten är en etablerad boendeform i Sverige och är unik för landet (Ruonavaara 

2012b). Genom införandet av nya boendeformer skapas en flexibilitet som enligt tidigare 

studier kommer kräva tid för att slå igenom på bostadsmarknaden (Melin & Öberg, 2008). 

1.2  Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva de kostnadsskillnader som föreligger mellan 

ägarlägenhetsfastigheter och bostadsrätter. Studien kommer att belysa de löpande kostnaderna 

samt de engångskostnader som ett bostadsköp innebär för respektive boendeform.  

1.3  Frågeställningar 

1. Hur påverkar olika faktorer inköpspriset och de löpande kostnaderna för ägare till 

ägarlägenhetsfastigheter i förhållande till bostadsrättsinnehavare?  

2. Vilken prisnivå har aktualiserats vid andrahandsförsäljning av ägarlägenheter i 

förhållande till bostadsrätter?  

3. Hur kan förvaltningskostnaderna av gemensamhetsanläggningar tillhörande 

ägarlägenheter påverkas i förhållande till en bostadsrättsförening?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien behandlar endast nyproducerade bostadsrätter och ägarlägenheter, från grund eller 

som påbyggnad av befintlig byggnad. Studien behandlar inte ombildning av utrymmen som 

haft annan användning tidigare.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Inför att ägarlägenhet skulle möjliggöras som boendeform i Sverige genomfördes ett arbete av 

Melin och Öberg (2008) vid KTH för att undersöka de förväntade ekonomiska skillnaderna 

mellan bostadsrätter och ägarlägenheter. Examensarbetet utgick från lagförslaget och 

remissvaren rörande förväntningarna av marknaden. Studien diskuterade bland annat kritik 

riktad mot att uthyrning måste ske efter bruksvärdesprincipen.  

Resultatet de kom fram till var att bostadsrätten och ägarlägenheten rent ekonomiskt ger 

upphov till ungefär samma kostnader, beroende på bostadsrättsföreningens belåningsgrad. En 

obelånad bostadsrättsförening är mer gynnsam i längden enligt arbetet. Deras bedömning var 

att ägarlägenheter kommer bli efterfrågad i och med den friare dispositionsrätten med 

hyresoption som ett dolt mervärde, men att utvecklingen kommer att ta tid (Melin & Öberg, 

2008). 

Ruonavaara (2012a) har ställt frågan hur bostadsrätten kommit att bli en så etablerad 

boendeform i Sverige i förhållande till Finland. Flera likheter föreligger mellan länderna i 

form av välfärdspolitik och institutionella förutsättningar. Den kooperativa boendeupplåtelsen 

i form av bostadsaktiebolag som förekommer i mindre utsträckning i Finland upptar endast 

några få procent av marknaden. Finlands bostadsaktiebolag har varit objekt för spekulation 

och Ruonavaara (2012a) menar att den svenska bostadsrätten börjar likna bostadsaktiebolagen 

i Finland till följd av avregleringar. Författaren menar att både boendeformen i bostadsrätter 

och inom bostadsaktiebolagen kan beskrivas som ägande av sitt boende där de sociala 

aspekterna har blivit relativt underordnade. 

Markanvändning har alltid skett i tre dimensioner trots att fastighetsbildningslagen endast 

skapat tvådimensionella fastigheter. Ekbäck (2011) menar att möjliggörandet av 

tredimensionella fastigheter skapar en säkrare äganderätt där funktioner lagligen kan 

bestämmas med färre inskränkningar. Genom tredimensionella utrymmen minskas i vissa fall 

behov av servitut, inteckningar och andra inskrivna rättigheter. Ekbäck (2011) menar i sin 

slutsats att den tredimensionella fastighetsbildningen har fått en mer naturlig del i samhället 

med den tekniska utvecklingen och nya byggmöjligheter både ovan och under jord i de allt 

tätare städerna. Författaren tror att de tredimensionella fastigheterna blir normalfallet först då 

det blir ekonomiskt försvarbart och samhället ersätter de traditionella lösningarna med 

rättigheter med ett direkt ägande (Ekbäck, 2011). 
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Paulsson (2012) diskuterar likt Ekbäck (2011)  möjligheter att det direkta ägandet till en 

tredimensionell fastighet skapar ett säkrare sätt att garantera innehav av fast egendom samt 

möjligheten till inteckning av fastigheten. Paulsson (2012) menar att den tredimensionella 

fastighetsbildningen möjliggör tätheten av det privata ägandet, främst i stadsmiljö. 

Möjligheten att avgränsa rymden ökar dess användbarhet och förenklar samt försäkrar 

rättigheter för komplexa anläggningar och infrastrukturobjekt. 

De juridiska aspekterna rörande tredimensionella fastigheter har lämnats orörda i 

vetenskapliga sammanhang menar Paulsson och Paasch (2012). Genom att göra jämförande 

studier av ägandeformen och fastighetsbildningen internationellt kan konceptet utvecklas. De 

flesta arbeten som skrivits i ämnet fokuserar på lagstiftning och den praktiska användningen 

av lagstiftningen (Paulsson & Paasch, 2012). 

Enligt Testonis examensarbete från 2015 undersöks vilka preferenser som ligger till grund för 

köp av ägarlägenhet. Det övervägande svaret från studiens enkätundersökning visar att 

äganderätten vägt tung, en annan viktig faktor är det geografiska läget. Majoriteten av 

inkomna svar från den genomförda enkätundersökningen av ägarlägenhetsägare påvisade en 

högre genomsnittsålder för innehavarna samt tidigare erfarenheter av småhus. 

2013 genomfördes ett examensarbete vid Högskolan i Väst som behandlade varför 

ägarlägenheter inte blev den succé som förväntats vid införandet av boendeformen. Studien 

utgick från intervjuer med byggherrar samt jämförelser med Norge och Danmark där 

ägarlägenheter är den dominerande formen av lägenhetsupplåtelse. Arbetet resulterade i att 

osäkerhet och okunskap kring boendeformen var de främsta anledningarna till utebliven 

bebyggelse (Hultman & Hallman, 2013). 

Bergsten och Hellsten skrev 2015 ett examensarbete om förrättningskostnader vid bildande av 

ägarlägenheter. De har sammanställt flera förrättningar och undersökt samband mellan antalet 

bildade fastigheter och samfälligheter i förhållande till förrättningskostnaderna per lägenhet 

efter antalet bildade gemensamhetsanläggningar. Arbetet visar ett tydligt samband att ett 

större antal fastigheter ger en lägre kostnad per lägenhet. 
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3. MATERIAL OCH METOD 

 Material 3.1.

För att kunna redovisa kostnadsskillnader har ett materialurval skett för att förtydliga de 

viktigaste variablerna för skillnaderna mellan bostadsformerna. För urvalet har en löpande 

diskussion med handledare skett.  

De skattemässiga konsekvenserna såsom stämpelskatt och ränteavdrag har hämtats från 

statliga instanser som skatteverket och lantmäteriet. Flera antaganden har gjorts inom 

kostnadssammanställningen. Dessa är gjorda i samråd med yrkesverksamma i branschen och 

med stöd i tidigare genomförda studier. 

För att genomföra undersökningen har statistik gällande utförda andrahandsöverlåtelser av 

ägarlägenheter studerats. Statistiken har hämtats från konsulter i fastighetsbranschen på 

initiativ av Structor FM Projektutveckling. Materialet över andrahandöverlåtelserna bestod av 

en sammanställning av överlåtelser rörande fastigheter med typkod 520 enligt taxeringen 

vilket står för ”ägarlägenhet, bostad” (Skatteverket, 2015).  

För att jämföra ägarlägenhetspriserna med bostadsrätter har statistik för bostadsrätter hämtats 

från Mäklarstatistik kommunvis. Den statistiken är baserad på kvadratmeterpriset till skillnad 

från köpeskillingen storlek som redovisats för ägarlägenheter. 

Genom två intervjuer har material för att undersöka förvaltningskostnaderna av gemensamma 

utrymmen genomförts. Inför intervjuerna sammanställdes frågor som skulle styra intervjun, 

vilka återfinns i bilaga 1. En intervju genomfördes med JM AB i Stockholm, ett större 

byggbolag som nyligen producerat ett pilotprojekt med 36 stycken ägarlägenheter. Den andra 

intervjun genomfördes hos samfällighetsföreningen Sjömärket i Västerås. I den föreningen 

finns 47 stycken ägarlägenheter och omfattande gemensamma ytor. 

 Metod 3.2.

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod tillämpats. Det innebär att resultatet 

byggs upp av få inblandade individer och flertalet variabler. Det resulterar i en fördjupning på 

specifika omständigheter som gör arbetet svårare att replikera än om en kvantitativ metod 

hade tillämpats (Olsson & Sörensen, 2011). 

Första frågeställningen ” Hur påverkar olika faktorer inköpspriset och de löpande 

kostnaderna för ägare till ägarlägenhetsfastigheter i förhållande till 
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bostadsrättsinnehavare?” har besvarats genom analys av inhämtat material för variabler 

rörande kostnadsskillnader mellan boendeformerna. Under arbetets gång har de variabler som 

är mest väsentliga och prispåverkande valts ut. De variabler som slutligen använts i 

kostnadskalkylen var inköpspris, stämpelskatt, pantbrevskostnader, förrättningskostnader, 

medlemskapsavgift, överlåtelseavgift, ränta och lån, amorteringskostnader, fastighetsavgift, 

avgift till förening och elförbrukning.  

Beräkningarna har genomförts enligt de uppgifter myndigheter såsom skatteverket har 

publicerat, normalstadgar för bostadsrättföreningar samt efter antaganden som grundats i 

tidigare utförda beräkningar för kostnadsskillnader. För att möjliggöra kalkylen utgår studien 

från två fullt likvärdiga bostäder där en presumtiv köpare erlägger 15 procent av 

köpeskillingen som kontantinsats. 10 procent utgörs av privatlån för bostaden och resterande 

belopp är hypotekslån. Räntesatserna som använts är antagna för att förenkla presentationen 

av beräkningarna. 

Den andra frågeställningen ”Vilken prisnivå har aktualiserats vid andrahandsförsäljning av 

ägarlägenheter i förhållande till bostadsrätter? ”, har hanterat rådata för försäljningar i Sverige 

av ägarlägenheter. Statistiken har bearbetats och sammanställts för att besvara 

frågeställningen. En kvantitativ metod användes då materialet var begränsat och inga nya 

beräkningar gjordes på innehållet. 

Materialet bestod av försäljningarna som gjorts. Utifrån detta sorterades de objekt ut som 

endast överlåtits en gång. För de resterande objekten sammanställdes tiderna för försäljningen 

samt köpeskillingen. Materialet har hanterats årsvis för att överensstämma med den 

inhämtade statistiken för bostadsrätter som presenterats årsvis. 

Medel- och medianvärde har beräknats för ägarlägenheternas prisutveckling. Båda metoderna 

har tillämpats för att ge ett säkrare resultat. Medianen tar till skillnad från medelvärdet ingen 

hänsyn till extremvärden som kan förekomma (SCB, u.å.). Tidsomfånget har blivit årsvis 

begränsat för att överensstämma med inhämtad statistik för bostadsrätter.  

För att kunna jämföra resultatet har statistik för bostadsrätter hämtats från Mäklarstatistik. 

Prisstatistiken för bostadsrätter har skett på kommunal nivå. Några försäljningar fick tas bort 

då statistik saknades. Statistik för bostadsrätter saknades för bland annat Storumans och 

Båstads kommun då inte tillräckligt många köp hade genomförts för att kunna leverera säker 

statistik enligt Mäklarstatistik. De ägarlägenheter som köpts och sålts under samma år 
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sorterades bort för att förenkla beräkningen av den genomsnittliga prisökningen eftersom 

bostadsrätternas prisutveckling då skulle bli noll då den statistiken endast presenterades 

årsvis. 

För att besvara den tredje frågeställningen har två intervjuer genomförts. Den första intervjun 

skedde med en projektledare för ett pågående nybyggnationsprojekt av ägarlägenheter på 

Lidingö i Stockholm. Den andra intervjun genomfördes i Västerås hos Sjömärkets 

samfällighetsförening med ordförande och kassör.  

Vid de genomförda intervjuerna har en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod tillämpats. 

Intervjuernas främsta uppgift var att undersöka förvaltning i praktiken, samt att hålla studien 

verklighetsförankrad. Intervjuerna hölls med öppna frågor, vilket rekommenderas om avsikten 

är att de intervjuade ska tolka och svara på frågorna efter erfarenhet (Harvey, 2011). 

Den semistrukturerade kvalitativa intervjumetodens syftar till att förstå fokusområdet utifrån 

undersökningspersonens perspektiv och med dennes erfarenheter och åsikter.  

Intervjumetoden ska erbjuda förslag till frågor och skapa en strukturerad men avslappnad 

miljö där samtalet ligger på ett specifikt ämne utan att följa en enkätform (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Mobiltelefon med ljudupptagning har använts för att förenkla efterarbetet. 

Mejlkonversationer med HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) har gjorts i 

kompletterande syfte till intervjuerna. Detta för att underlätta en jämförande studie mellan 

samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar, samt kontrollera hur 

förvaltningskostnaderna för de olika boendeformerna skiljer sig. 
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4. TEORETISK BAKGRUND 

  Ägarlägenheter 4.1.

”Ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än 

en enda bostadslägenhet.” (JB 1:1a 3pkt). 

 Boendeformen ägarlägenheter blev möjlig i Sverige 1 maj år 2009 och innebär full äganderätt 

med lagfart till en lägenhetsfastighet. Fastighetsägaren disponerar fastigheten fritt. Denna kan 

hyras ut, pantsättas, överlåtas och belånas i likhet med ett radhus eller småhus (Prop. 

2008/09:91). 

En juridisk eller fysisk person äger hela det utrymme som omfattar lägenheten vilken är 

avgränsad både vertikalt och horisontellt (Paulsson, 2012). För att sköta förvaltningen av de 

gemensamma ytorna i byggnaden såsom trapphus, avfallshantering, tak och fasad bildas en 

gemensamhetsanläggning (Regeringen, 2013). 

Inom samfällighetsföreningar för ägarlägenheter förekommer normalt inga gemensamma lån. 

De gemensamma ytorna kan bli aktuella att belåna för framtida upprustning, men förekommer 

inte i ett förstahandsskede. En avgift för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningarna 

betalas månadsvis av de delägande fastigheter. Utöver avgiften hanteras ekonomin enskilt av 

respektive fastighetsägare (JM AB, 2014). Om delägarna inom samfällighetsföreningen 

tillskjuter medel för exempelvis reparation bör det i normalfallet betraktas som 

förbättringsutgift. Om förutsättningar för avdrag är i enlighet med inkomstskattelagen anses 

inbetalningen utgöra en del av anskaffningskostnaden och således blir inbetalningen 

avdragsgill (Borglund, Bröchner, Gerremo, Prytz, Willborg, 2013). 

 Tredimensionell fastighetsbildning 4.1.1.

”Tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och 

vertikalt” (FBL 1 kap 1 § 1 pkt). 

 
Sedan 1 januari 2004 finns möjligheten att fastighetsbilda tredimensionellt efter regeringens 

proposition 2002/03:116. Detta möjliggjorde att fastigheter i vissa fall skall kunna avgränsas 

både vertikalt och horisontellt. När ägarlägenhetsfastigheter infördes 1 maj år 2009 tillkom 

vissa ändringar i FBL för att möjliggöra förfarandet.  

 

https://lagen.nu/begrepp/%C3%84garl%C3%A4genhetsfastighet
https://lagen.nu/begrepp/Tredimensionell_fastighet
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Tabell 1. Väsentliga lagrum från en ägarlägenhetsförrättning, av: Tim Parksjö SLM 2012Akt 1980K-

2012/39, aktbilaga PR, s.1-2. 

 

Ägarlägenheter får endast bildas om de skapar en sammanhållen enhet av minst tre fastigheter 

vilka är sammankopplade både fysiskt och rättsligt. Lämplighetsvillkoren som presenteras i 

FBL 3 kap. måste uppfyllas (Julstad, 2016). Vid ombildning till ägarlägenheter i en befintlig 

byggnad får denna inte ha använts för bostadsändamål de senaste åtta åren (SFS 2009:183). 

Det som normalt tillhör den enskilda fastigheten är bland annat bärande väggar samt golv- 

och takbjälklag, detaljer skiljer mellan olika förrättningar (Julstad, 2016). 

Genom fastighetsbildningsbeslutet försäkras bildandet av marksamfälligheter. Dessutom 

tillgodoses ägarlägenheterna med nödvändiga rättigheter genom bildande av 

gemensamhetsanläggningar och servitut. Fastigheter och anläggningar ska vara lämpliga 

enligt fastighetsbildningslagens tredje kapitel (Lantmäteriförrättning Sjömärket, 2012). 

  

Fastighetsbildning sker enligt gällande planer och bestämmelser FBL 3:2 

Blivande marksamfällighet utgörs av mark samt byggnadens 
stomme. Marksamfälligheter är av stadigvarande betydelse 

FBL 10:1 

Nybildade servitut är av väsentligt betydelse för 
förmånsfastigheterna 

FBL 7:1 

 

Avstyckningen av ägarlägenhetsfastigheterna grundas på köpeavtal. FBL 10:8 

Inrättande av gemensamhetsanläggning uppfyller villkoren i AL 5-9 & 11-12 §§ AL 

Anläggningsbeslut upptas i fastighetsbildningsbeslutet AL 24 § 2st 
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 Gemensamhetsanläggningar 4.1.2.

Inom ramen för ägarlägenhetsförrättningen behandlas hur ägarlägenheterna avgränsas samt 

vilka delar av byggnaden som ska utgöra gemensam egendom. För 

gemensamhetsanläggningarna bildas en samfällighetsförening för förvaltningen enligt 

Anläggningslagen 1 § (Julstad, 2016).  

”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som 

tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga 

om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 

I en gemensamhetsanläggning för ägarlägenheter ingår normalt bärande konstruktioner, 

yttertak, fasader, hissar, stamledningar mera. Dessa förvaltas av en samfällighetsförening i 

vilken alla berörda fastigheter äger del i. Medlemskapet i föreningen är anknutet till 

fastigheten och vid överlåtelse medföljer medlemskapet till nästa ägare. 

Samfällighetsföreningen är skyldig att iaktta särskilda regler rörande fondering för framtida 

underhåll av byggnaden. (Regeringen, 2013). 

Inom en lantmäteriförrättning avseende bildande av ägarlägenheter, bildas även en eller flera 

gemensamhetsanläggningar för de gemensamma ytorna. Samfällighetsföreningens styrelse 

består till att börja med normalt av representanter för exploatören eller byggherren. I samband 

med inflyttning av ägarlägenhetsfastigheterna byts föreningens styrelse ut till ägare av de 

berörda fastigheterna (A. Olsson, personlig kommunikation, 22 april 2016).  

 Förvaltningsformer 4.1.3.

En samfällighet förvaltas genom delägar- eller föreningsförvaltning och regleras i lagen om 

förvaltning av samfälligheter. Vid delägarförvaltning måste alla beslut fattas solidariskt av 

samtliga medlemmar, en föreningsförvaltning har istället en styrelse som sköter förvaltningen 

med stämma och möten enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. 

I FBL 3:1 a behandlas bland annat lämplighetsvillkor för gemensamhetsanläggning.  Enligt 

FBL 3:1 1st 2 pkt ska fastigheten tillförsäkras nödvändiga rättigheter. I enlighet med SFL 20 a 

§ är endast föreningsförvaltning tillämpbar vid bildande av ägarlägenheter. Föreningen får 

endast förvalta den eller de samfälligheter vilken den har bildats för och ska inte driva en 

verksamhet som är främmande för det ändamål den bildades för att tillgodose enligt lag 

förvaltning av samfälligheter 18 §. 

https://lagen.nu/begrepp/Gemensamhetsanl%C3%A4ggning
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En röstberättigad medlem har oavsett antal fastigheter i samfälligheten endast en röst, med 

undantag för frågor om ekonomi då röstetal avgörs efter andelstal vid begäran. En medlems 

röstetal får inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för närvarande 

röstberättigade medlemmar vd föreningsstämman (SFL 49 §). 

Bildandet av föreningen sker då delägarna utsett en styrelse, antagit stadgar och ansökt om 

registrering hos den statliga lantmäterimyndigheten. Innan föreningen registrerats kan den inte 

förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter (SFL 25 §). 

”Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning, som kan förvärva 

rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgöres av delägarna i 

samfällighet.”(SFL 17 §). 

 Uthyrning 4.1.4.

Enligt Prop. 2008/09:91 innehar ägarlägenhetsägaren en oinskränkt och obegränsad rätt att 

hyra ut denna. Likt småhus tillämpas jordabalkens 12 kapitel. Till skillnad från bostadsrätten 

klassas uthyrning av en ägarlägenhet inte som en andrahandsuthyrning utan som uthyrning av 

en fastighet i form av förstahandsupplåtelse  

Vid prissättningen av en bostad för uthyrning tillämpas bruksvärdesprincipen enligt JB 12:55. 

Enligt SFS 2012:978 är det också möjligt att ta ut en kostnadsbaserad hyra (Hyresnämnden, 

2015a).  

Till skillnad från en bostadsrätt kan ägarlägenheten köpas i rent spekulationssyfte utan syfte 

att bruka denna som bostad (Lundén & Svensson, 2013). 

  Bostadsrätt 4.2.

 Allmänt om bostadsrätt 4.2.1.

Bostadsrätten är en nyttjanderätt, vilket innebär att äganderätt till bostaden inte föreligger. En 

bostadsrätt består vanligtvis av en lägenhet men kan även vara en villa, ett radhus eller 

kedjehus. Bostadsrättshavaren blir medlem i berörd bostadsrättsförening med de andra 

bostadsrättshavarna inom föreningen. Bostadsrättsföreningen är ägare till den eller de 

fastigheter som berörs inklusive marken, gemensamma ytor, uteplatser, lokaler med mera 

(Lundén & Svensson, 2013). Medlemmarna blir således delägare av egendomen genom sitt 

medlemskap i föreningen. Besittningsrätten baseras på medlemskapet i föreningen. 

Bostadsrättshavaren har rätt att sälja nyttjanderätten på den öppna marknaden med förbehåll 
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att föreningen kan uppta köparen som medlem i föreningen (Konsumentverket, 2014). Vid 

överlåtelse av en bostadsrätt krävs mycket goda skäl av föreningen för att neka medlemskap. 

Vid ett nekat medlemskap finns möjligheten att vända sig till hyresnämnden för prövning av 

frågan enligt BrL 2:10. 

Enligt Ruonavaara (2012b) tillämpas boendeformen bostadsrätt endast i Sverige. Den 

härstammar från en social rörelse under 1920-talet. Författaren menar att den sociala 

utgångspunkten för boendeformen har förändrats till följd av avregleringar och möjligheter till 

ett friare boende trots att äganderätt inte föreligger.  

 Bostadsrättsförening 4.2.2.

En bostadsrättsförening är en speciell sorts ekonomisk förening där ändamålet ligger i att 

upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens byggnad. Föreningen måste omfatta minst 

tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Föreningen skall anta stadgar, namn, utse 

styrelsen och minst en revisor. Bostadsrättföreningar följer i huvudsak bostadsrättslagen och 

delar av lag om ekonomiska föreningar (Lundén & Svensson, 2013). 

Föreningen ansvarar oftast för det yttre underhållet av berörda hus och mark inklusive 

gemensamma ytor inomhus, exempelvis trapphus. Det inre underhållet av lägenheterna ansvar 

bostadsrättsinnehavaren för (Lundén & Svensson, 2013). 

För bostadsrättsinnehavare tillkommer en årsavgift som oftast betalas månadsvis till 

föreningen som ska täcka driftskostnader, underhåll samt ränta och amorteringar för 

föreningens lån (Konsumentverket, 2014).  

 Andrahandsuthyrning 4.2.3.

Enligt hyresnämnden (2015a) krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningen för 

andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Om föreningen inte skulle godkänna uthyrningen 

finns det möjlighet att pröva frågan hos hyresnämnden. Då en andrahandsuthyrning inte 

genomförs korrekt riskerar bostadsrättsinnehavaren förverkning av sin rätt till lägenheten. En 

andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses skett trots att ingen ersättning utgår, således 

räknas även ett lån av lägenheten som en andrahandsuthyrning (Hyresnämnden, 2015a). 

Uthyrningen sker enligt bostadsrättslagen vilken kan liknas vid jordabalkens 12 kapitel. Den 

största skillnaden mellan lagstiftningarna återfinns i ”beaktansvärda skäl” som anger skäl 

gällande huruvida andrahandsuthyrning skall godkännas, exempelvis att bostadsrättshavaren 



13 
 

ska studera på annan ort (Hyresnämnden, 2015b). Dessa skäl ger normalt ett tidsbegränsat 

tillstånd att hyra ut bostadsrätten. Enligt lag finns ingen tidsbestämning hur länge man får 

hyra ut sin bostad men de beaktansvärda skälen minskar med tiden. Bostadsrättsföreningen 

har efter 1 juli 2014 rätt att ta ut en avgift på maximalt 10 procent av prisbasbeloppet, som 

2016 är 44 300 kronor, per år för andrahandsuthyrd lägenhet (Hyresnämnden, 2015a). 

 Avsägelse 4.2.4.

”En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och 

därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras 

skriftligen hos styrelsen. 

   Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar 

närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i 

denna.” (BrL 4:11). 

Avsägelse får ske även då bostaden är belastad med panträtt om det gått två år sedan den 

första upplåtelsen. Lägenheten med dess skyldigheter återgår då till föreningen och den 

tidigare bostadsrättshavaren har inte möjlighet att återkalla avsägelsen (HSB, 2015). 

Föreningen ska sedan försöka sälja lägenheten så fort som möjligt med minsta möjliga förlust, 

eller besluta om att denna ska upphöra (Lunden & Svensson, 2013). Är bostadsrätten belastad 

med panträtt krävs ett medgivande av panthavaren för beslut om avsägelse av bostadsrätten. 

Normalt skriver panthavaren in i avtalet att bostadsrättshavaren inte får avsäga sig 

bostadsrätten (HSB, 2015). Vid lägenhetens återgång skapas merkostnader i föreningen och 

om lägenheten är svår att upplåta igen kan föreningens ekonomi bli ansträngd. Förblir 

bostadsrätten osåld får föreningen stå för dess kostnader i enlighet med BrL 4:11. 

 Gemensamma åtgärder 4.3.

De gemensamma åtgärderna blir normalt sett mindre för en ägarlägenhetsenhet i förhållande 

till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen äger hela fastigheten och ska stå för allt 

underhåll, reparationer och dylikt. Gemensamma åtgärder för ägarlägenheter är begränsade 

till de gemensamma ytorna som ska underhållas och repareras av samfällighetsföreningen. En 

del av det gemensamma underhållet hamnar inom ramen för de enskilda fastigheterna hos 

ägarlägenheter vilket leder till en mindre omfattning (Borglund et al., 2013). 
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  Kostnadsaspekter 4.4.

 Skattemässiga kostnader 4.4.1.

Stämpelskatt: En vanlig förutsättning för bolån till ägarlägenheter är att banken pantsätter 

bostaden som säkerhet för lånen. För pantbreven utgår en stämpelskatt motsvarande 2 procent 

av inteckningens storlek för privatpersoner. Gjorda inteckningar följer fastigheten och innebär 

att nästa ägare belånar tidigare inteckningar och undviker således den stämpelskatten om inga 

nya inteckningar registreras (Villaägarna, u.å.).  

För bostadsrätter tillkommer en pantsättningsavgift till bostadsrättsföreningen, dess storlek är 

inte begränsad. HSBs normalstadgar från år 2015 hade en pantsättningsavgift på 2,5 procent 

av prisbasbeloppet som år 2016 är 44 300 kronor. Pantsättningsavgiften tillfaller HSB 

(Hedmark, I., personlig kommunikation, 29 maj 2016) och betalas per lån samt vid 

förändringar, det innebär att avgift utgår vid exempelvis ägarbyte och bankbyte (Borätt, 

2016).  

Stämpelskatt utgår även vid förvärv av fast egendom och kallas ofta för lagfartskostnad enligt 

Lantmäteriet (2016). Vid förvärv genom gåva och arv betalas normalt ingen stämpelskatt, 

utan endast en expeditionsavgift på cirka 800 kronor. Stämpelskatten beräknas efter 

köpeskillingen eller taxeringsvärdet beroende på vilken som innebär högst egendomsvärde. 

Saknas taxeringsvärde skall ett värdeintyg presenteras som visar egendomens värde vid 

förvärvstidpunkten. Betalningsansvaret är solidariskt för köpare och säljare vilket innebär att 

säljaren kan krävas på betalning om köparen inte betalar. Lantmäteriet (2016) liknar 

stämpelskatten vid en statlig omsättningsskatt där expeditionsavgiften skall täcka 

handläggningskostnaderna för ägarbytet. Då bostadsrätten innebär lös egendom utgår ingen 

lagfartskostnad vid förvärvstidpunkten.  

För juridiska personer som köper en ägarlägenhet utgår en stämpelskatt på 4,25 procent. 

Privatpersoners stämpelskatt är konstant 1,5 procent, men lägsta beloppet är 50 kronor  enligt 

Lantmäteriet (2016). 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt för bostadsrätter 

En bostadsrättsförening betalar fastighetsavgift för den bebodda delen av fastigheten samt för 

småhus, medan fastighetsskatt utgår för eventuella lokaler inom bostadsrättsföreningen. För 

föreningar med nybyggda hus utgår ingen fastighetsavgift de första 15 åren efter byggnadsåret 

om huset är byggt år 2012 eller senare (Lunden & Svensson, 2013).  
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Fastighetsavgift för ägarlägenheter 

För avgiftspliktiga fastigheter med färdigbyggda bostäder ska kommunal fastighetsavgift 

utgå. Ägarlägenheter beskattas liksom småhus med en avgift på 7 262 kronor om inte 75 

procent av taxeringsvärdet innebär en lägre avgift. Fastighetsavgiften får inte överstiga 0,75 

procent av taxeringsvärdet. Nyproducerade ägarlägenheter är befriade från den kommunala 

fastighetsavgiften de första 15 åren (Skatteverket, 2015). Det finns vissa undantagsfall 

gällande fastighetsavgiften, bland annat har pensionärer som äger småhus möjlighet att få en 

reducerad fastighetsavgift, denna reduktion är inte möjlig för ägarlägenheter (Borglund et al., 

2013). 

Drifts- och underhållskostnader 

Till drifts- och underhållskostnader räknas värmeförbrukning, el- och vatten förbrukning, 

bredband, försäkring, reparationer, städning av gemensamma utrymmen med mera. 

Drifts- och underhållskostnaderna är desamma för de olika boendeformerna. Dessa kostnader 

betalas genom en årsavgift till berörd förening, det vill säga att bostadsrättsinnehavaren 

betalar avgiften till bostadsrättsföreningen och ägarlägenhetsägaren betalar avgiften till 

samfällighetsföreningen. 

Avgiften ska för bägge bostadsformerna täcka kostnader som värme, vatten, avlopp, 

sophämtning och försäkring. En del av avgiften ska avsättas för framtida underhåll, såsom 

stambyte, fönsterbyte eller fasadrenovering. Vid större renoveringar inom en 

samfällighetsförening kan föreningen ta upp lån eller låta de delägande fastighetsägare betala 

(Melin & Öberg 2008). 

Ränta- och amorteringskostnader 

Ränta- och amorteringskostnaderna blir lika för ägarlägenheter och bostadsrätter för 

privatpersoner. Genom amorteringskraven som presenteras i Prop. 2015/16:89 vars 

tillämpning trädde i kraft 1 juni år 2016 befrias nyproduktioner från amorteringskravet under 

de första fem åren. Därefter ska 2 procent av lånet amorteras årligen förutsatt att detta 

omfattar 70 procent eller mer av bostadens köpeskilling (Prop. 2015/16:89). Enligt 

kreditgivare är inte bostadsrättsföreningen befriad från amortering (Kreditgivare, personlig 

kommunikation, 31 maj 2016). 

Ränta och ränteavdrag 

 I Sverige tillämpas ränteavdrag på 30 procent av bolån upp till 100 00 kronor per år. För 
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belopp som överstiger 100 000 kronor beräknas avdraget istället på 21 procent. Ränteavdraget 

är ett avdrag på skatten, vilket innebär att låntagaren måste ha tjänat beskattade pengar under 

året för att kunna använda avdraget i deklarationen (Skatteverket, u.å.2). 

Personliga lån på bostadsrätt och ägarlägenhet är avdragsgilla så länge de skattemässiga 

kriterierna är uppfyllda. Dock är inte föreningars lån avdragsgilla enligt Skatteverket (u.å.2) 

4.4.2 Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaderna som uppkommer vid bildandet av ägarlägenheter skiljer sig efter de 

förhållanden som föreligger vid varje enskild förrättning. Enligt Bergsten och Hellsten (2015) 

varierar kostnader från 2 890 kronor till 47 280 kronor per lägenhet med ett genomsnitt på 

18 970 kronor per ägarlägenhet. Hela sammanställningen återfinns i bilaga 2.   

Egna beräkningar har genomförts som baseras på Bergsten och Hellstens (2015) underlag. 

Utifrån presenterade förrättningskostnader har en median beräknats som visar en 

genomsnittlig förrättningskostnad av cirka 14 000 kronor. 

4.4.3 Avskrivningar inom bostadsrättsföreningar 

I resultaträkningen för en bostadsrättsförening ska resultaträkningen hantera avskrivningar. 

Avskrivningen påverkar föreningens resultat men inte kassaflödet. Byggherrar har vid 

nyproduktion av bostadsrätter tillämpat en progressiv avskrivning som betyder att en låg 

avskrivning skett i början och blivit väldigt stor senare. Bokföringsnämnden godkände inte 

den progressiva avskrivningen och krävde en linjär avskrivning där ett enhetligt belopp utgår 

från början till slut (A. Olsson, personlig kommunikation, 31 maj 2016). 

En större kreditgivares ställningstagande innebär att bostadsrättsföreningen ska kunna betala 

drifts- och underhållskostnader, räntor och amorteringar. För tillfället av kontakten 

tillämpades en modell där avsättning till underhåll och amortering skulle uppgå till minst 1 

procent av föreningens totala låneskuld (Kreditgivare, personlig kommunikation, 31 maj 

2016). 
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5 RESULTAT 

5.1 Kostnadsskillnader mellan ägarlägenhet och bostadsrätt 

Kostnadsskillnaderna mellan ägarlägenheter och bostadsrätter har i denna studie beräknats 

och de presenteras i tabellform. Beräkningarna avser två olika scenarion och presenteras i 

tabell 2 och 3. De antaganden som presenteras är gjorda av studiens författare i samråd med 

yrkesverksamma i branschen. 

Kostnadskalkylen som visas i tabell 2 är framtagen utifrån kriterier att bostäderna är 

nyproducerade och saknar pantbrev. Utifrån de redovisade kriterierna och gjorda antaganden 

har valda variabler tilldelats en kostnad för att belysa kostnadsskillnaderna mellan 

ägarlägenheter och bostadsrätter. Kalkylen utgår från att byggnaderna är likvärdiga i sin 

lokalisering och utformning samt att samma kostnad har utgått för byggprocessen. 

I tabell 2 presenteras kostnader gällande stämpelskatt för lagfart vid förvärv och stämpelskatt 

för intecknande av pantbrev. Dessa kostnader berör endast ägarlägenheten. För bostadsrätter 

erläggs en pantsättningsavgift per uttaget lån eller förändring i befintligt lån. 

Pantsättningsavgiften beräknas procentuellt utifrån gällande prisbasbelopp. I tabell 2 och 3 

har HSBs normalstadgar från år 2011s pantsättningsavgift tillämpats vilket innebär 2,5 

procent av 44 300 kronor som är gällande prisbasbelopp år 2016.  

För bostadsrätter tillkommer en kostnad för medlemskap i bostadsrättsföreningen samt en 

överlåtelseavgift. I denna studie har värden från HSBs normalstadgar från 2011 använts, 

medlemsavgiften antas vara 1 100 kronor och överlåtelseavgiften 1 100 kronor. 

För ägarlägenheten tillkommer en fastighetsbildningsavgift som benämns 

”förrättningskostnad” och utgör 14 000 kronor. 

Finansieringen utgår från att köparen erlägger en kontantinsats på 15 procent av totalt 

köpeskilling. Hypotekslånet motsvarar 90 procent av det totala lånet och har en antagen ränta 

på 3 procent. Privatlånet antas vara 10 procent och har en antagen ränta på 4,5 procent.  

Ränteavdraget som presenteras i tabell 2 och 3 är beräknat på köparens lån för både 

ägarlägenhet och bostadsrätt. Avdraget är 30 procent av den totala räntekostnaden för 

innehavare av bostadsrätt och ägarlägenhet. 



18 
 

Kalkylen utgår från att ägarlägenheten och bostadsrätten är likvärdiga och att köpeskillingen 

hade varit densamma om boendeformen var enhetlig. Denna studie utgår från att cirka 33 

procent av den egentliga köpeskillingen placeras som lån i bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens lån är inte underlag för ränteavdrag. 

Kommunal fastighetsavgift behöver inte erläggas för nyproducerade bostäder och påverkar 

därför inte kostnadskalkylen. 

Normalt betalas en årsavgift till bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar för 

ägarlägenheter. Avgiften används för förvaltningen av de gemensamma utrymmena och antas 

vara likvärdig mellan ägarlägenheter och bostadsrätter i denna studie. Även elförbrukningen 

för den enskilda bostaden antas vara likvärdig för de både boendeformerna i 

kostnadsjämförelsen.  
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Tabell 2. Kostnadsskillnader för ägarlägenheter och bostadsrätter 

KOSTNADSSKILLNADER, KASSAFLÖDE   

   Ägarlägenhet Bostadsrätt 
Förvärv Pris  3 000 000 2 000 000 

 
Lagfart (stämpelskatt)   45 000 0 

 
Pantbrev (stämpelskatt)  52 000 22 200 

 
Förrättningskostnad  14 000 0 

 
Medlemskap i förening  0 1 100 

 
Överlåtelseavgift  0 1 100 

 
Summa förvärv   3 111 000 2 024 400 

     Finansiering Kontantinsats 0,15 450 000 300 000 

 
Lån, 85% av köp 0,85 2 550 000 1 700 000 

 
Föreningslån brf  0 1 000 000 

 
Övriga kostnader  111 000 24 400 

 
Summa finansiering   3 111 000 3 024 400 

     Fördelning lån Topplån, 10 % av lån 0,1 255 000 170 000 

 Bottenlån, 90 % av lån 0,9 2 295 000        1 530 000     

 
  

  Kostnader Ränta topplån (4,5 %) 0,045 11 475 7 650 
per år Ränta bottenlån (3 %) 0,03 68 850 45 900 

 
Summa ränta privata lån  80 325 53 550 

     
 

Ränteavdrag privata lån 0,3 24 098 16 065 

 
Ränta andel i föreningslån (3 %) 0,03 0 30 000 

 
Summa ränta   56 228 67 485 

     
 

Amortering föreningslån   0 7 000 

     
 

Fastighetsavgift  0 0 

 
Avgift till förening (ej ränta)  20 000 20 000 

 
Lägenhetens egna el  6 000 6 000 

 
Kostnad per år   82 228 100 485 

 
Kostnad per månad   6 852 8 374 

 

 

Enligt tabell 2 finns skillnader i kostnader och i dess fördelning. Inköpspriset skiljer sig till 

följd av att 33 procent av bostadsrättens pris belånas av bostadsrättsföreningen som visas i 

tabell 2 och tabell 3. Detta ger ägarlägenheten ett utgångspris på tre miljoner kronor och 

bostadsrätten två miljoner kronor. 
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Stämpelskatt vid överlåtelse av fast egendom, även kallad lagfartskostnad, belastar endast 

ägarlägenheten. Kostnaderna för lagfarthandling motsvarar 1,5 procent av köpeskillingen och 

resulterar i denna studie i en kostnad av 45 000 kronor (3 000 000 kronor * 0,015 = 45 000 

kronor).  

Stämpelskatt utbetalas även i samband med inteckningar för pantbrev i fastigheter. Kalkylen i 

tabell 3 utgår från att bostäderna är obelånade. Ägarlägenheten köps med 15 procent 

kontantinsats vilket resulterar i inteckningar för pantbrev på omkring 2,5 miljoner kronor. 

Stämpelskatten utgår med 2 procent av inteckningens storlek och resulterar i en kostnad på 

cirka 52 000 kronor. Bostadsrätten är inte möjlig att inteckna eftersom det är 

bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Bostadsrättsföreningen tar istället ut en 

pantsättningsavgift för förändringar och nytecknande av lån i bostadsrätten. I studien antas 

avgiftens storlek till 2,5 procent av prisbasbeloppet per förändring i lån och kan inte överlåtas. 

Samma beräkning ligger till grund för medlemskapet i bostadsrättsföreningen i enlighet med 

HSBs normalstadgar (2011). 

Pantbrev som är intecknade följer fastigheten oberoende av ägare, vilket leder till att detta 

utgör en engångskostnad tills dess att högre belåning önskas i fastigheten. För bostadsrätter 

erläggs pantsättningsavgiften vid varje förändring. 

Räntekostnaderna för privata lån påverkas av ränteavdraget om 30 procent för både 

ägarlägenheter och bostadsrätter. Då lånen för ägarlägenheten blir större i och med den högre 

köpeskillingen innebär detta en högre kostnad på omkring 26 000 kronor för den.  

Räntekostnaderna är i tabell 2 och tabell 3 uppdelade i privatlån och hypotekslån. De antagna 

räntekostnaderna om 3 procent för hypotekslån och 4,5 procent för privatlån är lika för både 

ägarlägenheter och bostadsrätter. Bostadsrättsföreningens ränta är beräknad till 3 procent likt 

hypotekslånets ränta och utgår endast för bostadsrätten eftersom samfällighetsföreningen 

saknar lån. 

Summan för bostadsrättsföreningens amortering samt underhållsfondering som presenteras i 

tabell 3 förklaras genom att 1 procent av föreningens totala lån avsätts till det syftet, i detta 

fall, 0,01 * 1 000 000 = 10 000 kronor. 

I studien antas att 3 000 kronor av summan ”Amortering bostadsrättsföreningens lån” placeras 

i föreningens underhållsfond. Denna summa antas vara inräknad i bostadsrättsföreningens 

avgift till föreningen. Resterande 7 000 kronor antas gå till amorteringen av föreningslånen. 
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Antagandena är grundande på intervjuer med kreditgivare och med utgångspunkt från en 

ekonomisk plan för nybyggd bostadsrättsförening i Uppsala (Kreditgivare, personlig 

kommunikation, 30 maj 2016). 

Elkostnader och årsavgiften till föreningen antas vara lika för både ägarlägenheter och 

bostadsrätter eftersom utgångspunkten är i två likvärdiga byggnader med lika behov. 

Anledningen till att räntan bortses i variabeln för avgift till förening är för att denna kostnad 

behandlas i räntedelen av kalkylen och endast berör bostadsrätten. 

Amorteringskostnaderna för privata lån på bostadsrätter och ägarlägenheter uteblir till följd av 

att amorteringskrav inte föreligger för nyproduktion de första fem åren (Prop. 2015/16:89). 

Utförda beräkningar i tabell 2 visar att inköpspriset för en ägarlägenhet är högre än för 

bostadsrätter. Månadskostnaden för ägarlägenheter är enligt beräkningarna cirka 1 500 kronor 

lägre per månad, vilket på ett år utgör omkring 18 000 kronor. Skillnaden i inköpspris och 

månadskostnad beror främst på att bostadsrättsföreningen upprättar lån avseende 

bostadsrätten. Dessa lån återbetalas i form av en högre löpande kostnad i förhållande till 

ägarlägenheten. 

Tabell 2 utgår från att 15 procent av priset kan erläggas som kontantinsats. I tabell 3 

presenteras en kalkyl med samma antaganden som i tabell 2, förutom att ett extra lån tas för 

att finansiera kontantinsatsen av ägarlägenheten så att kontantinsatsen blir densamma för de 

bägge bostadsformerna. 

I tabell 3 har den presumtiva köparen ungefär 300 000 kronor att erlägga kontant vid köp av 

ägarlägenheten, därför krävs ett kompletterande lån av 150 000 kronor till en högre ränta för 

att finansiera kontantinsatsen. Den högre räntan antas i denna studie vara 5 procent och en 

amorteringstid för det kompletterande lånet antas till 20 år. De resterande kostnaderna för 

ägarlägenheter och bostadsrätter kvarstår från tabell 2. 
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Tabell 3. Kostnadsskillnader för ägarlägenheter och bostadsrätter 

KOSTNADSSKILLNADER, KASSAFLÖDE   

   Ägarlägenhet Bostadsrätt 
Förvärv Pris  3 000 000 2 000 000 

 
Stämpelskatt  45 000 0 

 
Pantbrev (stämpelskatt)  52 000 22 200 

 
Förrättningskostnad  14 000 0 

 
Medlemskap i förening  0 1 100 

 
Överlåtelseavgift  0 1 100 

 
Summa förvärv   3 111 000 2 024 400 

     Finansiering Kontantinsats 0,15 450 000 300 000 

 
Lån, 85% av köp 0,85 2 550 000 1 700 000 

 
Föreningslån brf  0 1 000 000 

 
Övriga kostnader  111 000 24 400 

 
Summa finansiering   3 111 000 3 024 400 

     Fördelning 
lån Topplån, 10 % av lån 0,1 255 000 170 000 

 Bottenlån, 90 % av lån 0,9 2 295 000  000 530 1     

 
Lån till mellanskillnad  150 000 0 

     Kostnader Ränta topplån (4,5 %) 0,045 11 475 7 650 
per år Ränta bottenlån (3 %) 0,03 68 850 45 900 

 
Ränta "mellanskillnad" 0,05 7 500 0 

 
Amortering "mellanskillnad" 20 år 7 500 0 

 
Summa ränta privata lån  95 325 53 550 

     
 

Ränteavdrag privata lån 0,3 28 598 16 065 

 
Ränta andel i föreningslån (3 %) 0,03 0 30 000 

 
Summa ränta   66 728 67 485 

     
 

Amortering föreningslån   0 7 000 

     
 

Fastighetsavgift  0 0 

 
Avgift till förening (ej ränta)  20 000 20 000 

 
Lägenhetens egna el  6 000 6 000 

 
Kostnad per år   92 728 100 485 

 
Kostnad per månad   7 727 8 374 

 

Vid kostnadsskillnader där den presumtiva köparen har samma kontantinsats för de olika 

boendeformerna blir resultaten fortsatt likt tidigare presenterat resultat i tabell 2. Inköpspriset 

är fortsatt högre för ägarlägenheten och denna boendeform innebär fortsatt en lägre 

månadskostnad.  
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Den antagna räntan om 5 procent kan anses vara lågt beräknad. Denna siffra beror på 

köparens kreditsäkerhet och bankens bedömning av köparens återbetalningsförmåga. I maj år 

2016 presenterade BlueStep (2016) att deras rörliga ränta varierade mellan 4,45 – 29,50 

procent. BlueStep (2016) är en bank som lånar ut pengar utan säkerhet för bland annat 

personer med lägre återbetalningsförmåga. Vid beräkningarna i tabell 3 innebär 5 procent 

ränta av lånet för mellanskillnaden en årskostnad av 7 500 kronor. 

Amorteringstiden för det kompletterande lånet för mellanskillnaden om 150 000 kronor är 

antagen till 20 år. Det innebär en årlig amorteringskostnad av 8 500 kronor. Den ökade ränte- 

och amorteringskostnaden innebär en årligt beräknad ökning cirka 10 000 kronor för 

ägarlägenheten. Det kompletterande lånets ränta är avdragsgiltigt och ökar ränteavdraget med 

ungefär 4 000 kronor om året. Genom denna extrakostnad minskar skillnaden för 

boendeformernas månadskostnad till cirka 1 1000 kronor per månad. 

5.1.1 Mervärden i bostadsformerna 

Oftast finns det en paragraf i bostadsrättsföreningars stadgar som anger att bostadsrätter i 

föreningen endast får upplåtas till fysiska personer. Det motiveras med att man vill bibehålla 

föreningen som en äkta privatbostadsförening med de fördelar detta har skattemässigt. Då mer 

än 40 procent av föreningens intäkter kommer från lokaler, hyreslägenheter och juridiska 

personer riskerar föreningen att klassas som en oäkta förening i skattesammanhang och 

beskattas således som näringsfastighet (Borättupplysningen, u.å.). Beskattningen för 

näringsfastigheter är inte lika gynnsam som för privatbostadsföreningar. En 

bostadsrättsförening kan genom förändring i stadgarna möjliggöra förvärv av lägenheter för 

juridiska personer (Bostadsrätterna, u.å.). 

För ägarlägenheter finns inga begränsningar för juridiska personers ägande då 

överlåtelserätten fritt får disponeras av fastighetsägaren. Berörd samfällighetsförening äger 

ingen rätt att neka medlemskap då överlåtelserätten inte regleras särskilt för ägarlägenheter. 

Medlemskapet i en samfällighetsförening är bunden till fastigheten och inte till dess ägare. 

Till skillnad från en bostadsrättsförening där ett medlemskap måste beviljas inför ett förvärv 

av en bostadsrätt (BrL 6:5) 

Vid verkställande av en dom som innefattar betalningsskyldighet tillämpas utsökningsbalken 

enligt lagstiftningens 1 §. Då sker en utsökning av gäldenärens tillgångar, med gäldenär avses 

den vilkens egendom utsöks. Ägarlägenheter hanteras likt småhus och utmäts om fog för 

åtgärden föreligger. Bostadsrätten omfattas istället av ett så kallat beneficium, vilket innebär 
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att egendomen kan undantas med hänsyn till bostadsrättshavarens (gäldenärens) behov. Så 

länge bostadsrättshavaren inte åsidosatt tillbörlig hänsyn gentemot borgenärer eller att 

bostadsrättens värde är oskäligt högt, undantas denna från utmätningen (Riksdagen, 2012).  

5.2 Andrahandsöverlåtelser 

Genom att studera statistik för försäljningar av ägarlägenheter som skett mer än en gång 

presenteras en positiv prisutveckling. Detsamma gäller för bostadsrätter enligt statistik från 

Mäklarstatistik (2016). En jämförelse har genomförts för att undersöka eventuella skillnader i 

prisutvecklingen. Den jämförelse som presenteras ska inte ses som representativ då underlaget 

för ägarlägenheter är beräknad på väldigt få objekt. Underlaget för prisutvecklingen av 

bostadsrätter omfattar ett större antal försäljningar.   

Det material som behandlas i studien utgörs av en sammanställning över gjorda 

andrahandsöverlåtelser av ägarlägenheter. Utifrån detta material har objekt som hanterats flera 

gånger valts ut och utvärderats, bland annat med avseende om försäljningen har skett till 

marknadsmässiga villkor.  

Beräkningen för utvecklingen av ägarlägenheternas pris har skett genom att dess 

försäljningssumma har dividerats med den köpeskillingen som presenterats för tidigare 

överlåtelse, resultatet har sedan omvandlats till procentsats.  

Bostadsrätternas prisutveckling är baserad på försäljningspriset per kvadratmeter enligt 

statistik som inhämtats från mäklarstatistik (2016), detta material har samlats in kommunvis. 

Den procentsats som presenteras för bostadsrätternas utveckling i tabell 4 är beräknad utifrån 

det genomsnittliga kvadratmeterpris som presenterats för aktuellt år hos mäklarstatistik 

(2016). Det genomsnittliga kvadratmeterpris inom berörd kommun som redovisats under det 

år då överlåtelsen har ägt rum har använts i beräkningarna. Kvadratmeterpriset från året då 

andrahandsöverlåtelsen ägde rum har dividerats med kvadratmeterpriset för året då 

förstahandsöverlåtelsen skett. Resultatet har sedan omvandlats till procentsats.  

I tabell 4 presenteras en förenklad sammanställning, en fullständig sammanställning återfinns 

i bilaga 6.   
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Tabell 4, Sammanställning andrahandsvärde ägarlägenheter och bostadsrätter.  

 
Kommun 

 
Fgh-bet 

 
Köpt                  Såld 

Utveckling 

Ägarlägenhet 

Utveckling 

Bostadsrätt 

ÅRE 

STOCKHOLM 

HELSINGBORG 

KRISTIANSTAD 

ÅRE 

VÄSTERÅS 

VÄSTERÅS 

VÄSTERÅS 

VÄSTERÅS 

VÄSTERÅS 

VÄSTERÅS 

STOCKHOLM 

STOCKHOLM 

YSTAD 

MALMÖ 

STOCKHOLM 

STOCKHOLM 

VÄSTERVIK 

VÄSTERVIK 
MEDELVÄRDE 

MEDIAN 

ÅRE-BERGE 2:212 

ALUDDEN 1:100 

THALIA 33 

STAFVRE 41 

TOTTEN 15:52 

SJÖMÄRKET 45 

SJÖMÄRKET 24 

SJÖMÄRKET 21 

SJÖMÄRKET 30 

SJÖMÄRKET 20 

SJÖMÄRKET 43 

ALUDDEN 1:99 

SPARRISEN 8 

ARKITEKTEN 12 

SLUPEN 14 

MAKARONEN 9 

ALUDDEN 1:101 

FÄNGELSET 3 

FÄNGELSET 6 

 
 

2011-06-15 2014-04-01 

2011-03-17 2013-02-01 

2011-05-13 2013-07-01 

2012-02-21 2013-08-01 

2012-05-03 2013-08-15 

2012-09-01 2013-11-01 

2012-06-01 2013-12-01 

2012-06-01 2014-06-01 

2012-09-01 2014-07-01 

2012-06-01 2014-12-01 

2013-01-01 2015-01-01 

2012-06-15 2015-02-02 

2014-02-27 2015-03-02 

2013-12-02 2015-07-31 

2013-09-06 2015-08-03 

2014-02-28 2016-01-22 

2011-04-29 2016-02-19 

2013-04-30 2016-03-10 

2012-11-30 2016-03-17 
 

 

10,61% 

31,36% 

-3,23% 

-21,94% 

-4,08% 

5,68% 

4,49% 

7,79% 

-14,67% 

7,89% 

-3,27% 

3,40% 

18,59% 

46,44% 

5,76% 

36,76% 

19,70% 

0,18% 

3,53% 
8,16% 
5,68% 

-0,99% 

11,94% 

-0,06% 

-2,31% 

8,02% 

10,27% 

10,27% 

24,19% 

24,19% 

24,19% 

35,00% 

37,61% 

12,89% 

21,12% 

21,12% 

12,89% 

40,38% 

-4,43% 

43,57% 
17,36% 
12,89% 
 

 

Den behandlade statistiken visar att både ägarlägenheter och bostadsrätter har genomgått en 

positiv prisutveckling. Bostadsrätten visar en större prisutveckling än ägarlägenheten enligt 

beräkningarna i tabell 4. Endast ägarlägenheter i Åre, Västervik, Stockholm och Ystad påvisar 

en större prisutveckling i jämförelse med bostadsrätter inom kommun och dessa objekt utgör 

cirka 32 procent av det totala antalet överlåtelser. 

Den presenterade medianen påvisar att det underlag som ligger till grund för beräkningar i 

tabell 4 är enhetligt. I bilaga 6 presenteras en mer utförlig beräkning där fler objekt behandlas. 

Dessa visar en större skillnad mellan medelvärdet och medianen vilket påvisar brister i 

underlaget till följd av att samtliga objekt behandlats. 
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Någon prisutvecklingsstatistik rörande ägarlägenheter har inte återfunnits hos de större 

statistiska presentatörerna, såsom SCB. Den information som presenteras berör endast andra 

boendeformer.  

5.3 Förvaltning av gemensamma ytor 

En stor skillnad mellan bostadsrätter och ägarlägenheter i samband med köp är 

lagfartskostnaden. För att undvika denna kostnad har olika entreprenörer olika upplägg. Ett 

byggbolag i Stockholm, JM AB, införde ett ägarlägenhetsprojekt. Företaget ville gärna 

överlämna nyckelfärdiga ägarlägenheter och stod därför för lagfartskostnaden i samband med 

överlåtelsen (O. Pettersson, personlig kommunikation, 16 mars 2016). 

Ägarlägenheterna vid Sjömärket i Västerås såldes istället som utrymme med tilläggsavtal för 

entreprenaden. Köparna köpte ett utrymme med ett kompletterande entreprenadavtal gällande 

färdigställandet av bostaden. Lagfartskostnaden beräknas då på utrymmets värde och inte för 

den nyckelfärdiga bostaden. Priset för utrymmet var i Västerås för de obebyggda tomterna 

omkring 500 000 – 700 000 kronor per fastighet. 

Som framgår av statistik rörande ägarlägenhetsförsäljningar har majoriteten av 

förstahandsöverlåtelserna skett till fullpris, det vill säga försäljningar av nyckelfärdiga 

bostäder och inte som tomt med entreprenadskontrakt. I studien antas därför att 

ägarlägenheterna i det behandlade materialet har sålts färdigställde med full lagfartskostnad 

för köparen.  

Under intervjun med Samfällighetsföreningen Sjömärket i Västerås beskrev ordförande och 

kassören de åtgärder som hade genomförts för att sänka driftskostnaderna. Styrelsen som 

tillsattes i samband med inflyttningen gick igenom de avtal som byggherren bundit föreningen 

till och hittade mer kostnadseffektiva lösningar.  

En genomgång av avtalen och genomförande av leverantörsbyte för vissa tjänster bidrog till 

att samfällighetsföreningen Sjömärket lyckades minska de gemensamma kostnaderna. 

Kostnadsbesparingarna ledde till att fastighetsägarnas avgift kunde sänkas med 12 procent år 

2015 (inflyttning skedde år 2012).  

I samband med tecknandet av avtal för förvaltningen av de gemensamma ytorna mellan 

byggherren och samfällighetsföreningen, togs hänsyn till avtalens längd. Avtalen skrevs på 

kortare tid för att möjliggöra för föreningen att enkelt kunna ingå nya eller teckna andra avtal 

som så önskas. 
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Då intervjun för ägarlägenheterna på Lidingö i Stockholm ägde rum höll de första nya ägarna 

på att flytta in i lägenheterna. Därför berörde intervjun tankarna kring den framtida 

förvaltningen. Deras ändamål med förvaltningen av de gemensamma ytorna i sitt projekt 

grundade sig på att man ville minimera det gemensamma åtagandet. De gemensamma ytorna 

begränsades till det nödvändigaste såsom trapphus, hisschakt, fasader med mera. 

För att se eventuella skillnader mellan förvaltning av samfällighetsföreningar och 

bostadsrättsföreningar kontaktades HSB. När HSB nybildar bostadsrättsföreningar sitter de 

med majoritet i föreningen tillsammans med boenderepresentanter de första två åren, därefter 

finns enbart en HSB-representant med i styrelsen. Ingen extra kostnad utgår för 

representanten utan denna kostnad ingår i medlemsavgiften som är 6 000 kronor per år för 

bostadsrättsföreningen, plus 100 kronor per lägenhet och år. En HSB-representant i styrelsen 

är inte valbar. Dessa bostadsrätter är bundna till avtal gällande förvaltningen under de första 

åren, i max tre år enligt kontakt med HSB. Den nya styrelsen får sedan besluta om 

förlängning eller förändring av avtalen (T. Karlsson, personlig kommunikation, 9 maj 2016). 

5.3.1 Gränsdragningar 

En skillnad mellan bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar för ägarlägenheter är 

förvaltningssyftet. En bostadsrättsförening ansvarar för förvaltningen av hela fastigheten, en 

samfällighetsförening för ägarlägenheter ansvarar endast för de gemensamma ytorna. 

Gränsdragningen mellan gemensamma ytor och privata fastigheter avgränsas tydligt i 

lantmäteriförrättningen där ägarlägenheter och gemensamhetsanläggningar bildas. 

Gränsdragningen mellan gemensamma ytor och enskilda ytor går i fastighetsgränsen, likt 

småhus om inget annat påtalas i förrättningsakten. Vid tvister tillämpas jordabalkens regler. 

För konflikter som uppstår i en bostadsrätt eller bostadsrättförening tillämpas 

bostadsrättslagen bestämmelser. 

Enligt BrL 7:7 får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som 

innebär ingrepp i den bärande konstruktionen, utföra förändringar av befintliga ledningar eller 

utföra annan väsentlig förändring av lägenheten. Ett exempel på skillnader i tillämpningen 

mellan lagstiftningarna för boendeformerna finns i rättsfallet NJA 2007 s.709. Enligt 

rättsfallet hade en tidigare bostadsrättsinnehavare utfört renoveringar av badrummet och inte 

återställt en fuktspärr korrekt. Bristen i fuktspärren ledde till översvämning med skador i både 

berörd lägenhet och utanför denna i föreningens fastighet. Domslutet visar att 

bostadsrättsföreningen blev ersättningsskyldiga för de skador som uppkommit, eftersom 
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bostadsrättslagen saknar bestämmelser gällande ansvar för skador på annan del av fastigheten 

än själva lägenheten. Ansvar för skador på annan del av fastigheten än egen lägenhet 

behandlas genom skadeståndslagen. I skadeståndslagen ska oaktsamhet eller vårdslöshet ligga 

till grund för att skadestånd ska kunna utgå. Bostadsrättsinnehavaren blev i domen skyldig att 

själv ansvara för skadorna i eget badrum och bostadsrättsföreningen för kostnaderna 

berörande fastigheten enligt BrL 6:8. 

”Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från 
vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen.[…].” 

Om ett liknande scenario utspelats i en ägarlägenhet kan angränsade grannar kunnat hänvisa 

till JB 3:3 3st. 3st. 

”Om en byggnad eller någon annan anläggning som hör till en angränsande fastighet, till 

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet […] skall åtgärden bekostas av 

den angränsande fastighetens ägare.[…].”  

Ägaren till ägarlägenheten kan om skadan uppkommit till följd av handling från tidigare ägare 

hänvisa till JB 4:12 där säljaren genom avdrag på köpeskillingen ska kompensera för skada 

eller försämring som skett efter köpet till följd av säljarens vanvård eller vållande. Om skadan 

är av väsentlig betydelse finns grund att häva köpet, köparen har även rätt till ersättning för 

skada. 
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6 DISKUSSION 

6.1  Metodval 

Genom metodvalet att jämföra kostnadsskillnaderna mellan ägarlägenheter och bostadsrätter 

skapades en situation där flera alternativa lösningar kunde jämföras. Beräkningarna 

genomfördes flera gånger utifrån olika kriterier och ekonomiska scenarion. De presenterade 

variablerna är avsedda att representera normalfallet av en lägenhetsköpare.  

För att presentera förrättningskostnaden genomfördes en omberäkning av en tidigare 

presenterade sammanställning av förrättningskostnad per ägarlägenhet av Bergsten och 

Hellsten (2015). Omberäkningen gjordes då olika resultat från underlaget önskades mellan 

denna och deras studie. Den förrättningskostnad som ansågs mest tillförlitlig var medianen av 

de presenterade förrättningarna för att ej låta extremvärden styra resultatet, vilket presenteras i 

bilaga 3. 

Presentationen av prisutvecklingen i samband med andrahandsöverlåtelser av ägarlägenheter 

resulterade i färre jämförelseobjekt än förväntat. Att de representativa andrahandsöverlåtelser 

var så få hade inte behandlats i samband med frågeställningarnas utformning. 

Förväntningarna var att cirka 100 objekt skulle hanteras. De data som sammanställdes 

jämfördes med bostadsrätternas prisutveckling kommunvis. Scenariot blev att omkring två 

ägarlägenheters procentuella prisutveckling ställdes i förhållande till samtliga årliga 

försäljningar av bostadsrätter i en hel kommun. Hade kännedom om materialbristen uppdagats 

tidigare hade ett mer detaljerat arbete utförts med fokus på ett eller två specifika områdens 

prisutveckling.  

Förvaltningskostnaderna av gemensamma ytor för ägarlägenheter och bostadsrätter 

sammanställdes till stor del baserat på intervjuresultatet. De två intervjuerna som 

genomfördes representerade två väldigt unika former av gemensam förvaltning. Den ena 

omfattade ovanligt mycket gemensamma ytor, medan den andra hade ovanligt lite. En mer 

representativ bild hade visats om ett tredje intervjuobjekt inblandats med en mer 

genomsnittlig mängd gemensamma ytor.  

Ifall Intervjuer med större bostadsrättsorganisationer genomförts hade detta kanske kunnat 

fastställa om det finns några kostnadsskillnader i den gemensamma förvaltningen mellan 

bostadsrätter och ägarlägenheter. Som det blev nu kunde en sådan jämförelse bara göras i 

mindre skala. 
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6.2 Kostnadsskillnader mellan ägarlägenhet och bostadsrätt 

6.2.1 Inköpspris och månadskostnad 

Ägarlägenheten som boendeform innebär en högre köpeskilling i förhållande till bostadsrätten 

eftersom bostadsrättsföreningen i sin tur även innehar lån för lägenheten. Om 

lägenhetsköparen har en kontantinsats för bostadsrätten, men saknar tillräckligt kapital för 

kontantinsatsen till likvärdigt köp av ägarlägenheten, påvisar denna studie att köparen trots en 

högre belåning får en lägre månadskostnad med ägarlägenheten enligt tabell 2 och tabell 3. 

Viktigt att ta hänsyn till i sammanhanget är ägarlägenhetsköparens möjlighet till högre 

belåning för att täcka kontantinsatsen i förhållande till köp av en bostadsrätt som presenterats 

i tabell 3. För en lägenhetsköpare blir det svårt att motivera en högre belåning utan säkerhet i 

förhållande till en delvis lägre månadskostnad i enlighet med tabell 2 och tabell 3. Banker kan 

antas bli ifrågasättande till alternativet att välja en boendeform med högre köpeskilling, såsom 

ägarlägenhet ställt i förhållande till köp av en boendeform med lägre köpeskilling, såsom 

bostadsrätten. Det finns speciella banker som vänder sig till liknande situationer samt till 

personer med sämre betalningsförmåga. Dessa banker har dock ett brett spann i sin 

räntesättning, i maj år 2016 presenterades att den rörliga räntan var mellan 4,45 – 29,50 

procent på en av bankerna. Därför kan trovärdigheten av valet 5 procent ränta i 

kostnadskalkylen ifrågasättas.  

För att presentera ett tänkbart scenario vid högsta möjliga ränta för det kompletterande lånet 

på 150 000 kronor skapas en situation där ägarlägenhetens månadskostnad är högre än 

bostadsrättens. Beräknas tabellen med 30 procent ränta innebär det en ökad årskostnad på 

9 000 kronor för ägarlägenheter och boendeformen blir således dyrare än bostadsrätten med 

cirka 100 kronor i månaden. 

För bostadsrättsföreningar tillkommer en kostnad för amorteringar och underhållsfondering av 

byggnader i föreningen. I denna kalkyl har de krav som ställs från kreditgivare använts för 

amorteringen, summan som avsätts för underhållsfondering har antagits varit inräknad i 

avgiften. Denna kostnad hade kunnat hanterats separat och ålagts bostadsrätten då 

underhållsfondering antas kräva ett större belopp för bostadsrättsföreningar i förhållande till 

samfällighetsföreningen. Detta har inte gjorts eftersom ingen närmre studie har hanterat 

samfällighetsföreningarnas avsättning för underhållsfondering. 
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Genom ett inköp av en dyrare bostad ställs högre krav på finansiering. Vid minskning av det 

egna kapitalet minskar möjligheterna att låna pengar till andra ändamål, som exempelvis ett 

fritidshus.  

Vid inköp av ägarlägenheter tillkommer lagfartskostnaden. Olika exploatörer tillämpar olika 

metoder för att behandla lagfartskostnaden som uppstår vid överlåtelse av ägarlägenheter. 

Ägarlägenheterna vid Sjömärket i Västerås såldes som tomt med entreprenadavtal för att 

minska lagfartskostnaden. Vid bygget av ägarlägenheterna på Lidingö stod byggherren för 

lagfartskostnaden. Hur lagfartskostnaden normalt behandlas vid förstahandsöverlåtelser har 

inte undersökts inom studien. Viss ledning har getts genom att undersöka den prisstatistik för 

överlåtelser som finns. Därför antas att de flesta ägarlägenheterna har sålts i nyckelfärdigt 

skick och inte som fri tomt med entreprenadavtal. Lagfartkostnaden har således beräknats på 

hela köpeskillingen som redovisas i tabell 2 och tabell 3. 

6.2.2 Jämförelse med andra studier 

En tidigare studie med titeln ”Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheten – en jämförelse 

med bostadsrätten” skrevs inför ägarlägenhetens intågande på bostadsmarknaden i Sverige. 

Författarna Melin och Öberg (2008) genomförde beräkningar liknande de i tabell 2 och 3 för 

kostnadsskillnader mellan ägarlägenheter och bostadsrätter, resultaten blev likartade. Den 

parameter som främst skiljer sig är förrättningskostnaden. Melin och Öberg (2008) valde att 

behandla det kriteriet separat i redovisningen av kostnadskalkylen som redovisas i bilaga 4 

och 5.  

Enligt Ruonavaara (2012b) är bostadsrätten en väl rotad boendeform i Sverige vilket leder till 

att flera är bekväma med att köpa just den formen av boende. För en person som inte är insatt 

i de fastighetsrättsliga frågorna kan det vara svårt att förstå skillnaden i upplåtelseformerna. 

Enligt en studie från 2013 (Borglund et al., 2013) poängteras att de som köper en ägarlägenhet 

ofta har antingen en fastighetsrättslig bakgrund eller erfarenhet från ägandeformen från andra 

länder.  

6.3  Andrahandsöverlåtelser av ägarlägenheter 

En presentation av andrahandsöverlåtelser gav ett mer osäkert resultat än vad som förväntats. 

Det underlag som fanns för överlåtelser avseende ägarlägenheter rörde sig om färre objekt än 

antaget. I den slutliga presentationen presenteras 19-21 stycken andrahandsöverlåtelser som 

vara säkra. Vissa osäkerheter finns gällande två objekt i Jönköpings kommun. Dessa objekt 
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presenterar en högre prisutveckling, samtidigt som inköpspriset inte indikerar att endast köp 

för tomt med entreprenad har genomförts. Om så är fallet har tomtpriset varit högre än de 

kända tomtpriserna från andra ägarlägenhetsprojekt.  

Till följd av osäkerheterna har flera beräkningar gjorts, dels med överlåtelserna i Jönköping 

inräknade men även utan dessa. Då jämförelsen mellan bostadsrätter och ägarlägenheter inte 

är representativ till följd av de stora skillnaderna i det statistiska underlaget, har den frågan 

inte prioriterats.  

Den statistik för bostadsrätter som använts avser att presentera generella mönster i 

marknaden. Det kan antas att vissa av överlåtelserna som är inräknande inte nödvändigtvis 

uppnår de marknadsmässiga villkoren. Vad gäller den använda statistiken för ägarlägenheter, 

har varje objekt granskats enskilt. 

Materialet som har använts för andrahandsöverlåtelserna är uppdelat kommunvis och tar inte 

hänsyn till om bostaden är placerad i makro- eller mikroläge. Detta är en genomgående 

osäkerhet för båda boendeformerna och anses därför påverka likvärdigt. 

Resultatet visar en positiv uppgång för bostadsrätter som ägarlägenheter, likt prisutvecklingen 

av samtliga bostäder under de senaste åren. Ägarlägenheterna visar en lägre prisutveckling än 

bostadsrätten, vad detta beror på är oklart. Vid intervjun med JM framgick att en attraktiv 

bostad i ett attraktivt läge är lätt att sälja, oberoende av boendeform (O. Pettersson, personlig 

kommunikation, 16 mars 2016). 

De genomförda beräkningarna som presenteras i bilaga 6 är utförda efter tre olika scenarion. 

Två överlåtelser i underlaget för ägarlägenheter utmärkte sig med en betydligt högre 

prisutveckling i förhållande till de resterande objekten. Beräkningar av medelvärdet och 

median utfördes därför i tre varianter. Första beräkningen inkluderar de två osäkra objekten, 

den andra inkluderar ett av de osäkra objekten och den sista beräkningen är endast beräknad 

på de överlåtelser som anses säkra.  

I tabell 5 presenteras de olika beräkningarnas medelvärde och median, studien har baserats på 

beräkning 3 eftersom denna anses säkrast. Det styrks även av att medel- och medianvärdet 

överensstämmer bättre än i de andra beräkningarna och således går det att anta att inga eller 

väldigt få extremvärden har inkluderats i beräkningen. 
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Tabell 5, delar av det beräknade resultatet från bilaga 6. 

Beräkning Medelvärde Median 

1 16,37 % 5,76 % 

2 11,95 % 5,72 % 

3 8,16 % 5,68 % 

6.4  Förvaltning av gemensamma ytor 

Möjligheterna att påverka förvaltningen av de gemensamma utrymmena grundas i denna 

studie till stor del på intervju och handlingar från Sjömärkets Samfällighetsförening.  

Förvaltningsmöjligheterna för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar ska 

teoretiskt vara densamma. Föreningarnas gemensamma ytor som ska förvaltas och skötas är 

likvärdiga, såsom trapphus, grönområden och miljöhus. Det som skiljer är ägandeansvaret.  

Bostadsrättsföreningen har ett större ansvar som fastighetsägare. Föreningen äger de 

gemensamma ytorna och samtliga lägenheter trots att ansvaret är upplåtet till 

bostadsrättshavaren. För ägarlägenheter är ägarförhållandena juridiskt reglerade vilket ger 

samfällighetsföreningen en större trygghet och de enskilda fastighetsägarna ett större ansvar.  

För en nyproducerad bostad i ett flerfamiljshus krävs att grundläggande förvaltning är 

organiserad från början. Detta sker genom att byggherren eller motsvarande binder 

bostadsrättsföreningen eller samfällighetsföreningen till nödvändiga avtal, såsom ekonomisk 

administration, snöröjning, sophantering och liknande. I intervjun med 

samfällighetsföreningen Sjömärket i Västerås menade ordförande och kassören att 

omläggningen av avtalen var den största anledningen att kunna minska kostnaderna för 

föreningen. Således blir uppbindningstiden en viktig parameter. Sjömärkets uppbindningstid 

för de flesta avtalen var ett till två år.  

Nyproducerade HSB-bostadsrätter upplåts normalt med bindningstider på två till tre år, 

därefter har föreningen möjlighet att förhandla om avtalen. 

Att föreningarna då är bundna upp till två år kan inte anses som oskäligt. Ett merarbete kan 

förekomma för bostadsrättsföreningarna om utträde önskas från organisationer som 

Riksbyggen och HSB. HSB har alltid en representant i styrelsen och påverkar således beslut. 

Medlemmar i föreningar så som HSB har inga krav på sig att använda sig av deras 

förvaltningstjänster. Därför antas det i denna studie att det inte är någon skillnad huruvida 
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föreningen är ansluten till HSB eller liknande organisation när det gäller möjligheterna att 

omförhandla sina avtal. 

Huruvida en representant för en större organisation sitter med i styrelsen påverkar valet av 

avtal kan antas beror på resterande medlemmar i föreningens styrelse. Finns flera individer 

med kunskap inom förvaltningsområdet och med intresse för kostnadseffektivisering borde 

representanten inte utgöra något hinder för att använda andra leverantörer av tjänsterna. Är 

resterande medlemmar inte intresserade av ämnet är chansen större att gällande avtal förlängs 

utan att utsättas för konkurrens. I sådana styrelsekonstellationer kan en representant från en 

större organisation innebära ett stort mervärde genom sin kunskap inom området. 

Det enskilda engagemanget för arbetsuppgifter för de gemensamma ytorna anses i denna 

studie vara oberoende av upplåtelseformen.  

Ägarlägenheter behöver inte oroa sig huruvida föreningen är att anse som äkta eller oäkta, de 

skattemässiga förhållandena är bestående oavsett procentuell uppdelning för delägare och 

inhyrda. För bostadsrättsföreningar med stor andel kommersiella utrymmen skapas en obalans 

där gynnsamma ekonomiska förhållanden innebär en högre skattesats. 

6.5  Mervärden i bostadsformerna 

6.5.1 Äganderätt 

De mervärden som skapas genom ett direkt ägande till en bostad är möjligheten att 

självständigt ansvar för ekonomin. Vid intervjun med Sjömärkets samfällighetsförening 

poängterade ordförande som ägare av en ägarlägenhet att den ekonomiska kontrollen i 

ägandeformen för honom var betryggande. Avsaknaden av kollektiva lån som binder en 

föreningen ansågs som ett stort mervärde. 

Den fulla äganderätten kan utgöra ett mervärde för vissa individer. Genom direkt ägande och 

fri förfoganderätt skapas möjligheter som inte finns i bostadsrättsformen. En ägarlägenhet kan 

köpas i rent spekulationssyfte och hyras ut tills dess att marknadsförhållandena är mer 

förmånliga. Oroligheter kring oseriösa hyresvärdar har behandlats i förarbeten för 

bostadsformen. De ägarlägenhetsägare som intervjuats i denna studie har inte sett någon 

problematik i ämnet.  
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De boende i byggnaden där ägarlägenheter hyrs ut kan direkt kontakta fastighetsägaren som 

står skyldig för att de grannerättsliga reglerna i jordabalkens 3 kapitel efterföljs. 

Fastighetsägaren blir kontaktperson vid störningar från hyresgästen med ett fullt ansvar.  

En problematik som kan förekomma då lägenheter är bebodda av någon annan än ägaren eller 

innehavaren, är att underlaget för att bilda en styrelse i föreningen kan minska. Denna 

problematik är jämlik för både ägarlägenheter och bostadsrätter, om än mer påtagligt för 

bostadsrättsföreningen som innehar ett större ansvarsområde.  

6.5.2 Juridiska personer 

Möjligheten för juridiska personer att köpa ägarlägenheter kan förenkla företagsutvecklingen i 

Sverige, i synnerhet i Stockholm. Stockholm står idag med stor bostadsbrist vilket försvårar 

möjligheten för företag att nyanställa. Juridiska personer får genom ägarlägenhetsformen 

möjlighet att köpa en eller flera lägenheter de fritt kan disponera för uthyrning till de 

anställda. 

Vid Sjömärket i Västerås fanns juridiska personer som fastighetsägare. Majoriteten av de 

juridiska personerna hade köpt lägenheterna med ändamålet att själva bruka dessa som 

privatbostad nu, eller i framtiden. Föreningen hade inte upplevt någon problematik med de 

juridiska ägarna. 

6.5.3 Gränsdragningar 

Gränsdragningen för ägarlägenheter sköts i den fastighetsbildande förrättningen medan 

bostadsrätten är en del av en fastighet och har således inga lagförda gränser. För att undvika 

situationer där gränsdragningen mellan bostadsrättens ansvar och föreningens ansvar kan 

förtydligande dokument tas fram. Det gränsförtydligande dokumentet kan exempelvis 

förtydliga ansvaret för VVS-anläggningar. Bostadsrättsföreningens ansvar kan begränsas till 

avloppsstam medan bostadsrättshavaren ansvarar för avloppsledningar med golvbrunn och sil 

inklusive armaturer.  

En bostadsrättsförening måste normalt upprätta dokument för att kompletterande regler 

gällande gränsdragningar ska bli giltiga. Ägarlägenheter har detta reglerat i förrättningsakten 

där fastighetsbildningslagens 3 kapitel gällande lämplighetsvillkor skapar en lämplig fastighet 

med betryggade rättigheter. 
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Enligt NJA 2007 s.709 där föreningen fick stå för kostnaderna gällande en bristfällig 

badrumsrenovering som bringade skada utanför lägenheten, uppdagades problematiken som 

kan förekomma om gränsdragningar inte reglerats särskilt inom bostadsrättsföreningen. 

Således blir samtliga delägare i föreningen ansvariga för betalningen av nödvändiga 

renoveringar för att återställa skadan. Jordabalkens regler ger ett tydligt ansvar till 

fastighetsägaren att ersätta skadan, som i sin tur kan hålla tidigare ägare ersättningsskyldig om 

denne genom oaktsamhet orsakat skadan enligt kriterier som presenteras i JB 4:12. 

Enligt BrL 7:7 3 pkt får bostadsrättshavaren inte utföra förändringar av lägenheten i form av 

ingrepp på bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar, avlopp, värme eller annan 

väsentlig ändring utan tillstånd av styrelsen. För ägarlägenheter har fastighetsägaren ingen rätt 

att utföra ingrepp i den bärande konstruktionen.  Andra åtgärder regleras i förrättningsakten 

och kräver inget medgivande från samfällighetsföreningens styrelse. Skulle skador 

uppkomma på angränsande fastigheter till följd av oaktsamt ingrepp finns 

ersättningsbestämmelser reglerade i jordabalken.  

6.6  Avsägelse  

Bostadsrättshavaren har rätt till avsägelse av bostaden två år efter upplåtelsen. För föreningen 

innebär det en merkostnad då lägenheten återgår till bostadsrättsförening som blir 

betalningsskyldig för den. Försämras bostadsrättsföreningens ekonomi belastas samtliga 

bostadsrättsinnehavare ekonomiskt, speciellt om bostaden blir svår att överlåta på nytt. 

Ägarlägenheten kan inte avsägas och vid ekonomiska problem hos enskild fastighetsägare får 

föreningen vända sig till kronofogden om avgiftsbetalningar uteblir. 
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7 SLUTSATS 

7.1  Slutsats av studien 

Syftet med denna studie har varit att beskriva de kostnadsskillnader som föreligger mellan 

ägarlägenhetsfastigheter och bostadsrätter. Studien belyser de löpande kostnaderna samt de 

engångskostnader som ett bostadsköp innebär för respektive boendeform.  

Nedan presenteras slutsatserna utifrån frågeställningarna. 

Hur påverkar olika faktorer inköpspriset och de löpande kostnaderna för innehavare av 

bostadsrätt respektive ägare till ägarlägenhetsfastighet?  

Inköpspriset för ägarlägenheter är högre än bostadsrätternas. Detta till följd av att 

bostadsrättsföreningar belånas till skillnad mot samfällighetsföreningar som normalt är 

obelånade. Ägarlägenhetens inköpspris blir högre då det är en självständig fastighet. Det 

innebär att stämpelskatt för förvärvet utgår med 1,5 procent av köpeskillingens belopp för 

fysiska personer, samt förrättningskostnader för fastighetsbildningen. 

Den beräknade löpande kostnaden för bostadsformerna visar att ägarlägenheten har en lägre 

månadskostnad i förhållande till bostadsrätten. En viktig anledning till det är möjligheten för 

privatpersoner att utnyttja ränteavdraget. Bostadsrättsföreningar får inte göra avdrag för 

räntekostnaderna i deklarationen. 

Vilken prisnivå aktualiseras vid andrahandsförsäljning av ägarlägenheter?  

De andrahandsöverlåtelser som studerats har genomgått en positiv prisutveckling. 

Prisutvecklingen för ägarlägenheter är mindre än för bostadsrätter. Beräkningarna är utförda 

med endast 19-21 stycken ägarlägenheter som underlag, vilket bidrar till en osäkerhet i 

resultatet. 

Hur kan förvaltningskostnaderna av gemensamhetsanläggningar tillhörande 

ägarlägenheter påverkas?  

Den främsta möjligheten att påverka kostnaderna är att omförhandla avtal. De avtal det rör sig 

om avser främst den löpande fastighetsförvaltningen, administrativt, ekonomiskt och 

praktiskt.  
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7.2 Förslag till framtida studier 

Utifrån genomförd studie skulle framtida studier kunna genomföras där 

andrahandsöverlåtelser för ägarlägenheter behandlas i detalj. Då rådande underlag är 

bristfälligt kan en sådan studie genomföras om några år då fler överlåtelser beräknas ha skett.  

Även en jämförande studie som behandlar skillnaderna mellan bostadsrättsföreningar och 

samfällighetsföreningar tillhörande ägarlägenheter kan genomföras för att fastställa 

skillnaderna. Intressanta faktorer att belysa då kan vara vilka rättigheter och skyligheter som 

aktualiseras för respektive boendeform utifrån bostadsrättslagen och jordabalkens regler. 

Under studiens gång har indikationer på att den allmänna kunskapen rörande olika 

boendeformers innebörd kan vara begränsad. Det hade därför varit intressant med en studie 

som undersöker den allmänna kunskapen kring innebörden av att äga en ägarlägenhet eller att 

inneha en bostadsrätt. 
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BILAGA 1 
 

Inför intervju med JM AB: 

• Varför valde ni att bygga ägarlägenheter istället för bostadsrätter? 

• Vilka parametrar blev avgörande?  

• Vilka för- och nackdelar ser ni som byggherrar med upplåtelseformerna? 

• Finns det några skillnader i att driva ett ägarlägenhetsprojekt från bostadsrättprojekt? 

• Har det varit någon skillnad vad gäller köparkrets, frågeställningar och förståelse? 

• Har det varit lättare/svårare att sälja ägarlägenheter jämfört med bostadsrätt? 

Inför intervju hos Sjömärkets samfällighetsförening: 

• Hur ser rollfördelningen ut mellan styrelsen och medlemmar? 

• Hur ser de gemensamma åtaganden ut? 

• Vilka incitament finns det för konstandsbesparingar med exempelvis eget arbete? 

• Hur fungerar gränsdragningen mellan lägenheter och de gemensamma funktionerna? 

• Vilka mervärden ser styrelsen i det egna ägandet? 



 
 

BILAGA 2 
Tabell 5. Sammanställning av förrättningskostnader (Bergsten & Hellsten, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 3 
Tabell 6, Omräkning av Bergsten & Hellsten (2015) sammanställning av förrättningskostnader.  

Omräkning av genomsnittlig förrättningskostnad   
Kommun Trakt Antal Förrättningskostnad  Total summa  
    lägenheter per ägarlägenhet (kr) för förrättningen (kr) 
Örnsköldsvik Örnsköldsvik 64 2 890 184960 
Kristianstad Stafvre 92 2 980 274160 
Lysekil Lönndal 28 3 190 89320 
Sandviken Kungsberg 16 4 500 72000 
Västerås Sjömärket 47 4 960 233120 
Umeå Turmalinen 15 5 420 81300 
Öckerö Öckerö 50 6 080 304000 
Härjedalen Vemdalens kyrkby 14 6 440 90160 
Falkenberg Bastionen + Kärntornet 28 6 720 188160 
Uddevalla Ljungs-Kärr 8 7 240 57920 
Storuman Björkfors 8 7 640 61120 
Sotenäs Gravarne 14 8 690 121660 
Tanum Fjällbacka 14 8 730 122220 
Åre Åre-Berge 5 8 740 43700 
Umeå Forsete 10 8 790 87900 
Söderköping Storängen 14 8 830 123620 
Åre Totten 8 8 840 70720 
Kristianstad Hovrätten 6 11 240 67440 
Sotenäs Kalvbogen 36 12 040 433440 
Tanum Sannäs 6 12 970 77820 
Falkenberg Drejaren 5 13 560 67800 
Tanum Hamburgsund 17 13 640 231880 
Solna Sparrisen 8 13 790 110320 
Mörbylånga Möckleby 10 13 890 138900 
Jönköping Ungdomen 5 14 310 71550 
Nordanstig Östanå 4 15 150 60600 
Åre Björnänge 4 19 750 79000 
Stockholm Drönaren 4 19 860 79440 
Västervik Fängelset 5 21 630 108150 
Båstad Aurora 7 22 860 160020 
Göteborg Lorensberg 6 24 760 148560 
Uppsala Sunnesta 4 24 780 99120 
Åre Åre-Svedje 4 26 480 105920 
Tyresö Vintern 3 28 160 84480 
Borgholm Äleklinta 5 28 360 141800 
Stockholm Visbur 4 28 760 115040 
Sigtuna Aludden 4 29 390 117560 
Göteborg Krokslätt 5 29 560 147800 
Kungälv Bagaregärdet 3 31 250 93750 



 
 

Ystad Arkitekten 5 31 740 158700 
Växjö Villbo 7 31 830 222810 
Sundbyberg Makaronen 3 31 930 95790 
Lysekil Gamlestan 11 32 930 362230 
Stockholm Stolmakaren 3 33 860 101580 
Hässleholm Macken 6 36 850 221100 
Halmstad Befälet 5 40 050 200250 
Öckerö Björkö 3 40 660 121980 
Falkenberg Svärdet 4 47 280 189120 
Summa: 

 
637 

 
6619990 

     Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 10392,44898 
Median för förrättningskostnad per ägarlägenhet   14 100 

 

 

 



 
 

BILAGA 4 
 

Tabell 7. Sammanställning ägarlägenhet vs. Bostadsrätt av: Melin &  Öberg (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 5 
 
Tabell 8. Sammanställning ägarlägenhet vs. Bostadsrätt av: Melin & Öberg (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 6 
Tabell 5. Sammanställning av prisutveckling mellan boendeformer.  
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