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Förord 

Jag skulle vilja tacka de personer som hjälpt mig med att genomföra den här uppsatsen 

Tack till Göran Juhlin, Eva Westerlund och Lisa Flemström. 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur en omyndig person kan förvärva en bostadsrättslägenhet. En 

omyndig person är en underårig person som har begränsad rättshandlingsförmåga och 

inte själv kan rättshandla för sig. Förmyndare hjälper en underårig person med att 

rättshandla. En förmyndare är vanligtvis den underåriges föräldrar. Underåriges 

rättshandlingsförmåga har tagits upp och hur förmyndaren kan hjälpa den underårige i 

frågor där den inte kan företräda sig själv och då främst vid förvärv av en bostadsrätt. 

Det är inte i alla situationer som förmyndaren kan fatta beslut åt den underårige, i vissa 

fall måste samtycke inhämtas från överförmyndare. I vilka situationer som 

överförmyndares samtycke behövs har tagits upp. När underårig ska förvärva en 

bostadsrätt är en situation där samtycke behövs. För att kunna förvärva en bostadsrätt 

behövs pengar och många bostadsrätter är ofta väldigt dyra vilket innebär att förälder 

som önskar att köpa en bostadsrätt måste få en kredit. Begreppet kredit har berörts i 

uppsatsen då kredit är en viktig del i förvärv av en bostadsrätt. Banker är en kreditgivare 

som ge ut krediter till bostadsköp. För att en bank ska bevilja en bostadskredit brukar 

bostaden pantsättas som säkerhet för krediten om kredittagaren skulle hamna på 

obestånd.  Hur en pantsättning av en bostadsrätt går till har berörts då den sker på ett 

speciellt sätt med underrättelse. Bostadsrätt som boendeform har tagits upp och även 

hur bostadsrätt historiskt har växt fram som boendeform i Sverige. Vad en bostadsrätt är 

för typ av egendom har tagits upp och hur en bostadsrätt skiljer sig mot en hyresrätt. 

Hur bostadsrättsförvärv går till har tagits upp. Hyresrätter och ägarlägenheter har tagits 

upp översiktligt som boendeform för att belysa vilka alternativ det finns för boende om 

förälder inte vill förvärva en bostad till sitt barn. Förälder som äger en bostadsrätt med 

sitt barn kommer att vara samägare med barnet. Om samäganderättslagen är tillämplig 

på bostadsrätter har berörts. Förälders olika relationer som kan inverka på 

bostadsrättsförvärv har tagits upp. Kronofogdemyndighetens möjlighet att utmäta en 

bostadsrätt eller inte har behandlats. Bostaden kan vara skyddad av beneficium på grund 

av att barnet bor i bostadsrätten. Avslutningsvis har en analys om hur föräldrar kan 

hjälpa sina barn att förvärva en bostadsrätt genomförts. 
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1. Inledning 

Vid förvärv av en bostadsrätt till underåriga finns det lite olika lösningar på hur det kan 

gå till. Här presenteras några förslag på hur en underårig kan förvärva en bostadsrätt. 

Den som ska förvärva en bostadsrätt och därmed bli ny innehavare till bostadsrätten 

måste bli antagen som medlem i bostadsrättsföreningen. Hur en underårig kan bli 

medlem kommer att presenteras. För att kunna förvärva en bostadsrätt krävs pengar som 

prestation. Det är vanligt att personer som vill förvärva en bostadsrätt tar lån för att 

kunna betala sin bostadsrätt. När föräldrarna ska hjälpa sina barn med att förvärva en 

bostadsrätt är det just att ordna fram pengar som brukar vara det som är svårt. Att låna 

pengar kan göras på två sätt. Ett sätt är att förälder ensam kan uppta ett lån och köpa en 

bostadsrätt vilket medför att föräldern kommer att bli ägare till bostadsrätten. Andra 

sättet är om föräldrarna som förmyndare tar lån för den omyndiges räkning och köper 

bostadsrätten då skulle barnet bli ägare av bostadsrätten. Förälder som inte betalar de 

räntor och amorteringar som lånet omfattar kan bli utsatt för att bostadsrätten utmäts. 

Om samäganderättslagen är tillämplig på bostadrättsförvärv och hur barn och förälder 

omfattas av den lagen kommer att beröras. När utmätning sker finns det problematik 

med rådighetsinskränkningsregler om förälder har make eller sambo. Beneficieregler 

ska beröras om det är så att beneficieregler kan utgöra hinder för att den samägda 

bostadsrätten ska kunna bli utmätt av kronofogdemyndigheten. Ämnet har valts för att 

det finns väldigt lite skrivet om hur bostadsrätts förvärv till en underårig kan gå till.  

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet är att undersöka vilka regler som gäller vid underårigs förvärv av bostadsrätt. 

Hyresrätt och äganderätt som boendeformer kommer att studeras översiktligt. 

Frågeställningar om vilka problem som exempelvis kan uppkomma är:  

- Kan en underårig själv förvärva en bostadsrätt? 

- Betydelse av kredit vid förvärv av en bostadsrätt? 

- Vad händer om föräldrar förvärvar en bostadsrätt åt den underårige?  

- Vad händer om förälder kommer på obestånd? 

1.2 Metod 

En juridisk metod har används för att ta reda på hur en underårig kan förvärva en 

bostadsrätt. Olika lagtexter som berör själva frågan har granskats för att sedan vända sig 

till relevant juridisk doktrin, artiklar, förarbeten och rättsfall. Intervju hos bank och 

mäklare har genomförts för att exemplifiera förvärv av bostadsrätt. 

1.3 Disposition 

Undersökningen har utgått från den underåriges rättshandlingsförmåga och de regler 

som ger den underårige möjligheten att kunna förvärva en bostadsrätt då det är grunden 

för att det ska bli genomförbart. Sedan har regler om hur bostadsrätt fungerar som 

boendeform berörts och de förvärvs regler som finns för bostadsrätt. Regler om hur lån 

kan upptas har behandlats då det är en central del för att ett förvärv ska bli möjligt och 

regler som kan innebära problem som utmätning och rådighetsinskränkningar har 

behandlats. 
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2. Underårig 

Barn kan inte själva sluta bindande avtal som till exempel att förvärva en bostadsrätt. 

För att förvärva en bostadsrätt behöver barn en förmyndare som kan hjälpa till vid 

förvärvet. Förmyndare till barnet är oftast barnets förälder. Det här avsnittet kommer 

fokusera på barns rättshandlingsförmåga och hur förmyndare hjälper barnet med att 

rättshandla och viken betydelse överförmyndare har för barnets rättshandlingar.  

2.1 Personrätt 

I Sverige finns det både fysiska personer och juridiska personer
1
. En fysisk person är en 

människa som redan vid födseln är ett rättssubjekt. Rättssubjekt betyder att en person 

kan ha rättigheter och skyldigheter vilket är en persons rättskapacitet. Vad som är 

rättskapacitet är att man som person kan äga egendom eller ha skulder. Det finns 

däremot skillnad i rättshandlingsförmågan mellan myndiga personer och omyndiga 

personer
2
. En myndig person har full rättshandlingsförmåga vilket betyder att den 

myndige personen kan ingå rättsligt bindande handlingar. Som exempel på en rättsligt 

bunden handling är förmågan att ingå avtal. Att förvärva en bostadsrätt utan full 

rättshandlingsförmåga är omöjligt utan hjälp. Det är föräldrarna som vanligtvis 

företräder sina barn i de allra flesta fallen. Föräldrar företräder sina barn som både 

vårdnadshavare och som förmyndare. Skulle barnet inte ha några föräldrar ska det 

tillförordnas en förmyndare som utses av överförmyndaren.
3
 

2.2 Vårdnad  

I föräldrabalkens
4
 (FB) 6 kapitel anges bestämmelserna om barnets vårdnad. Barnets 

personliga angelägenheter är det som vårdnadshavaren ansvarar för, vilket är att se till 

barnets omvårdnad, trygghet och goda uppfostran. Vårdnadshavaren har både rättigheter 

och skyldigheter att fatta beslut om barnets angelägenheter. Det är skillnad på rättslig 

vårdnad och faktisk vårdnad om barnet. Den faktiska vårdnaden som en förälder har 

över sitt barn kan föräldern lämna över till någon annan men föräldern har då 

fortfarande kvar den rättsliga vårdnaden för barnet.
5
 

 

Förmyndarskap behandlas i 9, 10, 12 och 13 kap FB och avser i allmänhet förvaltning 

av barns egendom. Som nämnts ovan är det vanligt att det är förälder som är barnets 

förmyndare och förmyndaren har en skyldighet att förvalta barnets tillgångar. Det finns 

förvaltningsåtgärder som förmyndare behöver överförmyndarens samtycke för att få 

företa.
6
 

2.3 Omyndighet för underåriga 

Som nämnts ovan behöver en person vara myndig för att ha full rättslig 

handlingsförmåga. Vid 18 års ålder blir en person myndig i Sverige, om en person inte 

                                                             
1 Sture Begtström, Torbjörn Andersson, Togny Håstad och Per Hendrik Lindbom, utgiven år 2002, 

Juridiska Termer, 9:e upplaga, förlagsort Malmö, förlag Liber.  En juridisk person är någon form av 

association som kan iklä sig rättigheter och skyldigheter. Association är bland annat bolag, förening och 

stiftelser mm. S. 93 
2 Omyndig person är en person som är under 18 år men kan även exempelvis vara en person som är 

dement, utvecklingsstörd eller svårt förståndshandikappad. 
3 Eva von Schéele och Jan Wallgren, utgivningsår 2009, Överförmyndarpraktika, överförmyndaren, 

uppdateras regelbundet1-2 gånger per år, förlagsort Stockholm, förlag Norstedts juridik, s.3 
4 Föräldrabalken (1949:381).  
5 Eva von Schéele och Jan Wallgren, utgivningsår 2009, Överförmyndarpraktika, ställföreträdarskap, 

uppdateras regelbundet1-2 gånger per år, förlag förlagsort Stockholm, förlag Norstedts juridik, s.3 
6 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.4 
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fyllt 18 år räknas personen som omyndig och har inte rätt att rättshandla för sin egen 

räkning enligt huvudregeln.
7
 

 

En omyndigs begränsade rättshandlingsförmåga enligt huvudregeln ska här belysas i ett 

exempel på om en omyndig inte har förmyndares samtycke. Om en underårig ingår ett 

avtal utan förmyndares samtycke kommer det avtalet inte att bli giltigt. Om till exempel 

en 11-åring köper en mindre båt utan förmyndarens medgivande kan köpet komma att 

bli ogiltigt. Skulle 11-åringen lurat en säljare med att han/hon var äldre och har rätt att 

köpa båten trots att det inte finns något samtycke från förmyndarna kan barnet ådra sig 

skadeståndsskyldighet mot säljaren som ingick avtal men bara om det medfört att 

säljare lidit ekonomisk skada av affären.
8
 

 

Det finns undantag från huvudregeln. Dessa undantag anger när en omyndig får förfoga 

över viss egendom. Om det finns villkor i testamente, gåvobrev eller 

förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande som anger att den 

underårige själv ska få förvalta vad han/hon erhållit ska de gälla enligt 9:4 FB. En 

förmyndare som anser att den underårige inte använder sina tillgångar på ett lämpligt 

sätt kan med en överförmyndares samtycke ta hand om den egendom som den 

omyndige förfogar över. Samtycke från överförmyndare behövs endast om den 

underårige är över 16 år. Överförmyndare kan, om det finns tid, även inhämta yttrande 

från fångesman
9
 eller arvinge innan samtycke ges.  

 

En underårig som är 16 år får ta anställning om förmyndare ger sitt samtycke till detta. 

Underårig som har fyllt 16 år har rätt till att säga upp avtal eller att ingå nya avtal om 

liknade arbete utan förmyndares samtycke om förmyndare tidigare har gett sitt 

samtycke
10

. Den lön som den underårige förvärvar i sitt arbete förfogar den underårige 

över själv. Förmyndare kan ta hand om lönen på samma sätt som nämnt ovan om 

underårig inte använder sin lön på ett lämpligt sätt men endast med överförmyndares 

samtycke
11

. Enligt 9:2a FB anges att ”underårig med eget hushåll får för den dagliga 

hushållningen eller uppfostran av barn, som tillhör hushållet, själv ingå sådana 

rättshandlingar, som sedvanligen företagas för dessa ändamål.” En rättshandling som 

kan ingås av underårig är till exempel att en 17 årig student som inte kommer studera på 

samma ort som föräldrarna bor på har rätt att ingå hyresavtal. 

 

Ovanstående undantag är de som en underårig kan göra från huvudregeln. Inget av 

dessa undantag ger den underårige rätt till att uppta lån och förvärva en bostadsrätt 

själv.  

2.4 Förmyndare 

Båda föräldrarna är förmyndare över barnet
12

. Det betyder att båda föräldrarna 

gemensamt utövar förvaltarskapet. Ska föräldrarna förvalta barnets egendom måste de 

vara överens om hur det ska göras. Vill föräldrarna ansöka om överförmyndarens 

tillstånd måste de båda skriva under ansökan.
13

 

 

                                                             
7 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.4 
8 Eva von Schéele,, ställföreträdarskap, s.4-5 
9 Sture Begtström, m.fl, Juridiska Termer, 9:e upplaga, förlag Liber, utgiven år 2002.  Fångesman, den 

från vilken man härleder sitt fång s.65. Fång eller laga fång är olika sätt att förvärva äganderätt: köp, byte, 

gåva, testamente, giftorätt, hävs, ockupation mm. s.107 
10 6:12 FB 
11 9:3 FB 
12 10:2 FB 
13 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.5 
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Om en av föräldrarna skulle avlida får den kvarlevande föräldern ensam bli 

vårdnadshavare och förmyndare över barnet
14

. Är en förälder under 18 år så kan 

föräldern vara vårdnadshavare över barnet men inte vara förmyndare. Om en förälder är 

över 18 år så kommer den föräldern ensam vara förmyndare över barnet. Finns det bara 

en förälder som exempelvis är en 16-årig flicka måste det tillförordnas en förmyndare 

för barnet. Skulle den underårige gifta sig kommer den som är förmyndare fortsätta vara 

förmyndare till dess att den underårige blir myndig. Skulle en överförmyndare få 

kännedom om att ett barn saknar förmyndare ska överförmyndare enligt 10:5 och 10:18 

FB ansöka hos tingsrätten om förordnande om en eller flera förmyndare till barnet.
15

 

2.5 Överförmyndare 

Alla kommuner är skyldiga att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.  

Kommunerna har även möjlighet att tillsammans med andra kommuner göra en 

gemensam överförmyndarnämnd. Hur en kommun väljer att göra är upp till dem själva 

oavsett vilken organisationsform de kommer att välja så gäller samma regler.
16

 

 

Eftersom överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet är det kommunallagen
17

 

som gäller för överförmyndare som organisation. På grund av att överförmyndaren är en 

kommunal tillsynsmyndighet ska deras ärenden handläggas utifrån förvaltningslagen
18

. 

Det betyder att överförmyndare måste handla utifrån den serviceskyldighet som finns i 

förvaltningslagen och att de beslut som fattas av överförmyndaren kan överklagas. 

Överförmyndarens primära lagstiftning är föräldrabalken och det är utifrån 

föräldrabalken (FB) som överförmyndare ska bedriva sin tillsynsverksamhet. 

Tillsynsverksamheten som överförmyndare bedriver ska utövas på förmyndare, gode 

män och förvaltare. Den tillsynsverksamhet som bedrivs är till för att motverka 

rättsförluster för svagare parter i samhället. De parter i samhället som kan drabbas av 

rättsförluster är underåriga
19

, samt de personer som är sjuka eller av andra anledningar 

kan behöva god man eller förvaltare.
20

 

 

Överförmyndare ägnar sig åt myndighetsutövning. Myndighetsutövning är beslut och 

åtgärder från de allmännas sida som uttrycker samhällets rätt att utöva makt gentemot 

sina medborgare. För att kunna utöva denna makt måste överförmyndare fatta beslut 

eller åtgärd som grundar sig på en lag eller annan författning. Det är därför viktigt att 

överförmyndare utformar sina beslut efter FB eller annan lagstiftning som ger 

överförmyndare rätt att sätta in åtgärder eller fatta beslut.
21

 

 

Staten vill ha kontroll på överförmyndarens verksamhet. Det är länsstyrelsen som på 

uppdrag av staten har uppgiften att utöva den kontrollen på överförmyndares 

verksamhet. Även justitieombudsmannen och justitiekanslern kan granska 

överförmyndarens verksamhet och se till så att överförmyndare hanterar lagreglerna på 

rätt sätt. Justitieombudsmannen och justitiekanslern ska även bevaka så att 

medborgarens rättsäkerhet inte åsidosätts.
22

 

 

                                                             
14 10:2 2st FB 
15 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.6 
16 Eva von Schéele, överförmyndare, s.3 
17 Kommunallagen (1991:900) 
18 Förvaltningslagen (1986:223) 
19 Omyndiga personer under 18 år. 
20 Eva von Schéele, överförmyndare, s.4 
21 Eva von Schéele, överförmyndare, s.4 
22 Eva von Schéele, överförmyndare, s.4 
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Förälder som tänker ansöka om olika samtycken från överförmyndare behöver känna till 

att överförmyndares beslut och åtgärder går att överklaga samt att överförmyndares 

verksamhet granskas av andra myndigheter. Det kan finnas fall då en förälder känner sig 

vilsen och missförstådd av överförmyndare då är det en fördel att känna till hur 

överförmyndares organisation är uppbyggd. 

2.6 Föräldraförvaltning 

Det är föräldrarna som är barnens legala företrädare vilket betyder att föräldrarna har 

rätt att bestämma över sina barn på grund av lagar och bestämmelser. Föräldrarna har 

även skyldigheter gentemot sina barn. Dessa skyldigheter som föräldrarna har går att 

dela upp i tre kategorier.
23

 

 

1. Föräldrarna är som vårdnadshavare skyldiga att se till att barnet har mat, kläder 

och får utbildning enligt 6 kapitel. 

2. Föräldrarna har en försörjningsskyldighet vilket betyder att föräldrarna ska 

betala mat och kläder mm. Är det så att barnet har egna tillgångar eller 

inkomster skall det tas hänsyn till när föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms. 

Barnet kan bli tvunget att betala för sig själv men kan aldrig bli skyldig att betala 

för sina föräldrar enligt 7 kapitlet FB. 

3. I och med att föräldrarna är barnens förmyndare bestämmer föräldrarna över hur 

barnens tillgångar ska förvaltas och föräldrarna företräder sina barn i 

ekonomiska frågor.
24

 

 

Den tillsyn som överförmyndarnämnden har över god man, förmyndare och förvaltare 

rör även föräldrarna som förmyndare för sina barn. Tillsynen omfattar alla föräldrar 

oavsett hur stora tillgångar de underåriga eller den underårige har. Förmyndare är 

skyldiga att följa de bestämmelser som finns i 12 och 13 kapitlen FB. Överförmyndare 

har som uppgift att se till så att föräldrarna följer bestämmelserna.
25

 

 

Hur en underårigs tillgångar ska placeras och användas bestäms av föräldrarna enligt 

huvudregeln
26

. Föräldrarna kan ta ut pengar från barnets bankkonto och placera 

pengarna i aktier om de vill. Föräldrarna ska dock handla utifrån de handlingsnormer 

som anger att föräldrar ska handla för barnets bästa
27

. Barnets tillgångar får föräldrarna 

endast använda till barnet. Det finns vissa fall då föräldrarna fritt kan förvalta sina barns 

tillgångar. I 13 kapitlet anges när föräldrarna behöver inhämta samtycke från 

överförmyndaren. Samtycke kan ses som en redovisningsskyldighet som föräldrarna har 

över barnets tillgångar när föräldrarna utövar förvaltning.
28

  

 

Överförmyndarens tillsyn kan sammanfattas enligt följande: 

- Kontrollerad förvaltning: den underårige har tillgångar som överstiger åtta 

prisbasbelopp.  

- Särskild överförmyndarkontroll: villkor i samband med arv eller gåva. 

- Den underårige äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom. 

- Överförmyndare samtycke krävs oavsett tillgångarnas storlek. 

                                                             
23 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.14 
24 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.14 
25 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.14 
26 13:1 FB 
27 12:3 FB 
28 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.14 
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- Skärpta föreskrifter på grund av risk för att tillgångar förvaltas på ett olämpligt 

sätt.
29

 

 

Det finns vissa krav som föräldrar måste uppfylla för att föräldrarna själva ska kunna 

bestämma över barnets tillgångar utan att redovisa eller inhämta samtycke från 

överförmyndaren: 

- Barnet har ingen fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom eller del av 

dessa. 

- Barnets totala tillgångar uppgår högst till åtta prisbasbelopp.  

- Barnet äger inga tillgångar som har särskilda villkor om överförmyndares 

kontroll. Det kan vara en gåva med sådana villkor.
30

 

 

Är dessa krav uppfyllda kan föräldrarna själva bestämma över barnets tillgångar. Denna 

möjlighet kan föräldrarna förverka genom att de missköter sina barns ekonomi. Då 

kommer överförmyndaren att kunna ingripa enligt 13:19 FB och t.ex. spärra barnens 

bankkonton så att föräldrarna inte kommer åt pengarna. Det är vanligt att socialtjänsten 

meddelar överförmyndaren i sådana fall.
31

 

 

I 13:2 FB anges en mer kontrollerad förvaltning än vad som anges i 13:1 FB. För att 

kunna ta reda på om det krävs en mer kontrollerad kontroll över barnets pengar så 

räknas barnets pengar ihop även sådana tillgångar som är under särskild 

överförmyndarkontroll. Det enda som inte behöver räknas med är egendom som står 

under särskild förvaltning. Värdet beräknas på tillgångarnas försäljningsvärde och 

skulder på tillgångarna behöver inte tas med i beräkningarna. Skulle värdet på barnets 

tillgångar överstiga åtta prisbasbelopp gäller bestämmelserna i 13:3 FB.
32

 

 

Förälder som tänker förvärva en bostadsrätt till sitt barn bör vara medveten om att 

kontrollen över barnets tillgångar kan bli mer omfattade om barnets tillgångar stiger och 

att redovisningsskyldigheten mot överförmyndaren kan bli mer krävande. 

2.6.1 Underårig äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom 

Föräldrarna har en skyldighet att innan den första mars varje år meddela en redovisning 

till överförmyndaren om förvaltningen av den fasta egendom eller nyttjanderätt av fast 

egendom. Redovisningen ska innehålla årsräkning, förteckning och sluträkning
33

. 

Överförmyndare kan besluta om att föräldrarna kan lämna en enklare form av 

redovisning
34

. Redovisningen tillåts att lämnas i enklare form på grund av att det nästan 

vid alla fasighetstransaktioner krävs samtycke av överförmyndare enligt 13:10 FB.
35

 

2.6.2 Överförmyndares samtycke 

Som förälder är det bra att känna till när överförmyndares samtycke behövs ansökas, så 

det inte fattas ett beslut när samtycke inte får eller kan lämnas. Här kommer fler 

samtycken beröras än det samtycke som gäller vid förvärv av bostadsrätt för underårig. 

Vid ansökning om överförmyndares samtycke ska förmyndare skriva under. Om det 

                                                             
29 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.15 
30 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.15 
31 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.15 
32 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.16 
33 13:14 FB 
34 13:16 FB 
35 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.17 
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finns två förmyndare ska båda skriva under. Det finns framför allt tre huvudkategorier 

när överförmyndares samtycke behöver lämnas, dessa är:
36

 

- Kontrollerad förvaltning 13:5 FB 

- Särskild överförmyndarkontroll 13:8 FB 

- Samtliga föräldraförvaltningar 

 

Inom samtliga föräldraförvaltningar behövs dessa samtycken: 

- Vid i princip samtliga åtgärder som rör fast egendom och nyttjanderätt av 

fast egendom
37

. 

- Föräldrar önskar att deras barns tillgångar ska användas till att stödja 

anhöriga
38

. 

- Upptagande av lån eller företräda någon annan rättshandling som innebär att 

den underårige blir skuldsatt, ingår borgensförbindelser eller ställer något i 

säkerhet
39

. 

- Rörelse vilket kan vara när en sextonåring vill driva rörelse själv eller när 

föräldrarna vill driva rörelse för den underåriges räkning
40

. 

- Barnet är dödsbodelägare
41

.  

 

Om en förälder har tänkt förvärva fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt genom köp, 

gåva eller byte för den underåriga d.v.s. barns räkning krävs samtycke från 

överförmyndaren
42

. Vid ingående av avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta 

egendom krävs också samtycke. Samtycke från överförmyndare ska inte lämnas om 

förvärvet eller avtalet kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, den 

omyndigas ålder och framtida behov
43

. En överförmyndare ska vara mer återhållsam om 

det rör sig enbart om en kapitalplacering.
44

  

 

För att överförmyndare ska kunna göra en ordentlig prövning av ansökan från 

föräldrarna behöver det presenteras i ansökan med den underåriges ålder, behov och 

tillgångar mm. Det tillstånd eller samtycke som överförmyndaren sedan lämnar ut till 

föräldrar är tidsbegränsat till sex månader.
45

 

2.6.3 Upptagande av lån 

Om en förälder vill ansöka om lån för deras barns räkning kommer förälder behöva 

samtycke från överförmyndare. 13:12 FB anger att: 

 
”För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens 

samtycke 

1. ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige 
sätts i skuld, 

2. ingå borgensförbindelse, eller 

3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon 

annans förbindelse. 

                                                             
36 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.18 
37 13:10 FB 
38 13:11 2st FB 
39 13:12 FB 
40 13:13 FB 
41 13:15 FB 
42 13:10 1st 1p FB 
43 Bedömningens ka vägas om att de ska vara för barnet bästa för att samtycke ska beviljas enligt 13:10 

2st FB. 
44 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.19, Prop. 1993/94:251, förmyndarskapslagstiftningen, s.238-239  
45 Eva von Schéele, ställföreträdarskap, s.19 
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 Är det fråga om åtgärder enligt första stycket som faller inom ramen för en 

rörelse som föräldrarna med överförmyndarens samtycke driver för den 

omyndiges räkning behövs samtycke endast i fråga om pantsättning av fast 
egendom eller tomträtt. Samtycke behövs inte i fråga om statliga lån som kan tas 

upp för att ge den omyndige hjälp till utbildning eller bosättning. 

 Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den omyndiges 
övriga egendom eller kan anses nödvändig för den omyndiges utbildning eller 

uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden.” 

 

Vad som anges i paragrafen är att lån får upptas om det finns särskilda skäl för barnet 

att uppta lån. Ett sådant skäl kan vara till den underåriges utbildning. 

 

Samtycke till lån kan ges till föräldrarna om föräldrarna driver rörelse för den 

underåriges räkning med överförmyndares samtycke. Samtycke behövs inte för statliga 

lån som är till för att hjälpa barnet med utbildningen eller bosättning. Samtycke kan ges 

för att trygga barnets övriga egendom eller om lånet är nödvändigt för utbildning eller 

uppehälle. Det kan bli svårt för förälder att motivera att barnet behöver ta ett lån för att 

kunna köpa sig en bostadsrätt när det finns statliga lån och speciella hyresbostäder för 

barn som ska studera (studentbostäder).
46

 

2.6.4 Förmyndare och underårigs motstridiga intressen 

I FB finns det bestämmelser som gör att förälder inte får företräda sina barn i situationer 

där föräldern kan ha motstridiga intressen i förhållande till barnet. Detta gäller även för 

tillförordnad förvaltare.  

 

Om föräldern och barnet hamnar i en situation där de har motstridiga intressen så 

uppstår en jävsituation mellan föräldern och barnet
47

. Exempel på en sådan situation är 

när förälder köper en bostadsrätt till sitt barn och sedan gör så att barnet blir delägare i 

bostadsrätten. Uppstår en sådan situation ska överförmyndaren utse en god man som ska 

företräda barnet enligt 11:2 FB.
48

 En god man tillsätts endast för att genomföra detta 

uppdrag.  När uppdraget är genomfört ska den gode mannen redovisa till 

överförmyndaren att uppdraget är slutfört. I 11:2 FB finns det tre jävs typer: 

 

- Första stycket handlar om att omyndigs rätt ska tas tillvara vid en bodelning. 

Barnets förmyndare kan ha motstridiga intressen i förhållande till sitt barn 

om det är så skall god man tillförordnas. 

- Andra stycket ger möjlighet att tillförordna en god man om det är så att den 

omyndige har god man eller förvaltare som hamnar i en situation så de inte 

kan företräda den omyndige längre. 

- Tredje stycket anger slutligen att det finns situationer där motstridiga 

intressen finns mellan omyndige och den som har god man eller förvaltare 

och dennes ställföreträdare vilket kan vara make eller sambo. Det finns inga 

legala hinder till detta utan det är endast av lämplighetsskäl om det är så att 

det kan ifrågasättas om den enskilda får sina intressen tillgodosedda. På 

begäran från vårdnadshavare, förmyndare, gode mannen eller förvaltare ska 

en överförmyndare besluta om en god man i dessa fall.
49

 

 

                                                             
46 Prop 1993/94:251, s.241 
47 12:8 FB 
48 Prop 1993/94:251 s.197 
49 Eva von Schéele och Jan Wallgren, utgivningsår 2009, Överförmyndarpraktika, godmanskap, 

uppdateras regelbundet1-2 gånger per år, förlagsort Stockholm, förlag Norstedts juridik, s.4 
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Avtal eller rättshandling som ingås av föräldrarna trots att de inte har behörighet att 

företräda den underårige är ogiltiga. En tillförordnad god man kan godkänna en 

rättshandling i efterhand och då kommer rättshandlingen att bli giltig. Om en obehörig 

ingår avtal eller rättshandling kan återbäring eller ersättningsskyldighet bli aktuellt
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 9:7 FB 
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3. Kredit/kreditgivare 

För att en förälder ska kunna förvärva en bostadsrätt till sitt barn behöver föräldern 

pengar. Om föräldern inte har pengar kan de ansöka om ett lån hos en kreditgivare för 

att göra det möjligt. I det här avsnittet kommer kreditgivare och kredit att beröras samt 

vilka kreditgivare som lånar ut pengar till konsumenter (föräldern). 

 

I Sverige finns det olika typer av kreditgivare dessa är banker, kapitalplacerande institut, 

kreditmarknadsföretag och statliga lånefonder. Även aktiebolag och privatpersoner kan 

förekomma som kreditgivare men mer tillfälligt.
51

 

 

Banker finns i tre olika företagsformer som bankaktiebolag (affärsbank), sparbank och 

medlemsbank. Vanligast av dessa företagsformer är affärsbanker. Banker driver sin 

verksamhet genom inlåning och utlåning från privatpersoner, företag, landsting och 

kommuner mm. Genom att bankerna sätter egna räntor på de inlånade pengarna och de 

pengar som banken lånar ut gör de vinst men banker gör även vinst på vissa typer av 

transaktioner. Lagen om bank och finansieringsrörelse
52

 gör att bankernas verksamhet 

regleras noga, lagen gäller även för kreditmarknadsföretag.
53

 

 

Det finns inga formkrav på hur ett kreditavtal ska se ut. På grund av att det råder 

avtalsfrihet mellan parterna som vill ingå ett kreditavtal så finns det många olika typer 

av kreditavtal. Här kommer framförallt affärsbankers krediter tas upp vilka är bland 

annat reverslån, kredit i räkning, växeldiskonteringar, remburskrediter med flera. Den 

vanligaste krediten som affärsbanker ger ut är reverslån. Reverslån är ett skuldebrev 

som undertecknas av kredittagaren vilket innebär att kredittagaren får ut en lånesumma 

mot att han/hon betalar ränta som växlar och som löper med eller utan amortering.
54

 

 

Parterna som sluter ett kreditavtal mellan sig är bank och förälder. I kreditsammanhang 

kallas dessa två för kreditgivare (borgenär) och kredittagare (gäldenär), tidigare 

omnämndes dessa som långivare och låntagare. En anledning till att begreppet kredit 

används är att det har en vidare betydelse än lån. En annan anledning är att begreppet 

används i konsumentkreditlagen (KKrL).
55

 Konsumentkreditlagen gäller för 

näringsidkare som lämnar eller erbjuder konsumenter krediter
56

.  

 

Det finns flera olika typer av krediter vilket nämnts ovan som reverslån, betalkort, 

remburskrediter m.fl. för de flesta krediter ska information lämnas till konsumenten
57

. 

Krediter som involverar pantsättning är bland annat bostadsrätter, fast egendom, 

                                                             
51 Gertrud Lennander, utgivningsår 2009, Kredit och säkerhet, 9: upplagan, förlagsort Uppsala, förlag 

Iustus förlag, s.12 
52 Lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. 
53 Gertrud Lennander, s.12. Medlemsbanker är ekonomiska föreningar och är bara ett par stycken. De 

fristående sparbankerna uppgår till ett sjuttiotal. Inom banksektorn har det skett en mängd fusioner och 

uppköp på affärsbanks- och sparbankssidan. Under 1990-talet har det tillkommit stadshypoteksbank och 

försäkringsbolag som bildat bank. Kapitalsplacerande institut är framförallt allmänna pensionsfonderna 

och försäkringsbolag. AP-fonderna är en förvaltare som placerar den allmänna pensionen i framförallt 

obligationer som är utgivna av stat, kommun, kreditmarknads bolag och företag viss placering sker i 

aktier. Försäkringsbolag håller framför allt på med sak- och livförsäkringar. Kreditmarknadsföretag är ett 

aktiebolag eller en ekonomisk förening som fått tillstånd att driva finansieringsverksamhet. De står sedan 
under tillsyn av finansinspektionen vilket också meddelar tillståndet. 
54 Gertrud Lennander, s.19 
55 konsumentkreditlagen (2010:1846), Det korrekta juridiska språkbruket är försträckning och inte lån 

eller kredit se Gertrud Lennander, s.22  
56 1§ KKrL 
57 8§ KKrL 
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tomträtter eller likande rätter om en näringsidkare ska ge ut information som anges i 7-

8§§ KKrL
58

. Vid marknadsföring av kreditavtal ska exempel på den effektiva räntan 

uppges. Information som näringsidkare är skyldiga att lämna till en konsument innan 

kreditavtalet ingås eller som näringsidkare marknadsför ska innehålla ett representativt 

exempel om den effektiva räntan för krediten
59

. Om det finns andra sifferuppgifter eller 

räntesatser i marknadsföringen som inte är den effektiva räntan ska näringsidkaren 

lämna angivande av ett representativt exempel på information
60

: 

- Kreditens ränta ska vara är rörlig eller bunden
61

. 

- Om de finns avgifter och andra kostnader som utgör en del av krediten. 

Kreditgivaren ska lämna ut all information om andra kostnader som 

konsumenten kan bli tvungen att betala
62

. 

- Kreditbeloppet är beloppet som lånas av en kredittagare. Räntor och avgifter 

ingår inte i kreditbeloppet
63

. 

- Kreditavtalets löptid betyder att vid en viss tidpunkt ska krediten återbetalas 

tiden fram till den tidpunkten är löptiden
64

. 

- Det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten och storleken av 

avbetalningar vilket är kreditbeloppet och kreditkostnaden
65

. 

- Kontantpriset och den kontantinsats som krävs vid kreditköp. Säljare av ett 

kreditköp är skyldig att ta ut en kontantinsats enligt 26§ KKrL 

 

När en näringsidkare ska ge ut en kredit till konsumenten ska näringsidkaren hålla sig 

till god kreditgivningssed vilket näringsidkare ska ha i sitt förhållande med 

konsumenten. En näringsidkare ska tillvarata en konsuments intressen med tillbörlig 

omsorg och ge konsumenten förklaringar om denne behöver det
66

. En näringsidkare 

måste även försäkra sig om att konsumenten har förutsättningar att kunna fullgöra sitt 

åtagande
67

. Detta gör en näringsidkare genom en kreditprövning på konsumenten. En 

kreditprövning görs för att ta reda på om konsumenten har de ekonomiska 

förutsättningar som krävs för att fullgöra sina åtaganden. En kreditprövning ska grunda 

sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållande
68

. Det finns tre 

moment i en kreditprövning. 

- Näringsidkaren samlar in uppgifter om konsumenten 

- Utifrån de uppgifterna beräknas konsumentens betalningsförmåga 

- Från denna beräkning görs sedan en bedömning om den sökta krediten ska 

avslås eller beviljas.
69

 

 

                                                             
58 7§ 1st och 2st punkterna 1-4 KKrL enligt 8§ 4st KKrL 
59 7§ 1st KKrL, Hur den effektiva räntan ska beräknas anges i förordning (2010:1855) om beräkning av 

effektiv ränta vid konsumentkrediter. 
60 7§ 2st 1-4p KKrL, ”Mer utförlig information ska lämnas om marknadsföringen innehåller någon annan 

sifferuppgift än uppgiften om den effektiva räntan. Det kan handla om en räntesats, en avgift eller någon 

annan kostnad.” se prop.2009/10:242, ny konsumentkreditlag, s.92 
61 ”Dessutom ska det anges om räntan är bunden eller rörlig. Räntan ska anses vara bunden om det i 

kreditavtalet bestäms att den ska utgå med en viss specificerad räntesats under hela kredittiden eller under 

en viss angiven tid. I andra fall ska räntan anses vara rörlig. För en viss kredit kan räntan under en viss 

period vara bunden och under andra perioder rörlig.” se prop. 2009/10:242 s.92. 
62 Prop. 2009/10:242 s.92 f. 
63 Prop. 2009/10:242 s.93 
64 Prop. 2009/10:242 s.93 
65 Prop. 2009/10:242 s.93 
66 6§ KKrL 
67 12§ 1st KKrL 
68 12§ 1st KKrL 
69 Prop. 2009/10:242 s.101 

http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_2009_2010_0242_S_0092
http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_2009_2010_0242_S_0092
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Med ”tillräckliga uppgifter” avses att en näringsidkare ska samla in så mycket uppgifter 

som möjligt om konsumentens betalningsförmåga för krediten och i vilken grad 

betalningsförmågan kan bedömas som tillräcklig säkerhet. Näringsidkaren kommer att 

försöka skaffa sig en helhetsbild av konsumentens ekonomiska situation. Uppgifter om 

konsumentens inkomst och andra kreditåtagande är uppgifter som alltid ska tas med.  

Att konsumenten saknar betalningsanmärkningar är inte tillräckligt för att 

näringsidkaren ska kunna bevilja en kredit till konsumenten. Skulle det vara så att det 

finns betalningsanmärkningar ska det inte ensamt kunna avgöra att konsumenten saknar 

förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter. En konsument kan ändå ha en 

betalningsförmåga för en kredit. Ställs en säkerhet för krediten ska uppgifter om 

säkerheten inhämtas. En säkerhet som konsumenten har ska inte ensamt räcka för att en 

konsument ska bli kreditvärdig, en näringsidkare ska ändå göra kreditprövningen på 

konsumenten. Att säkerhetens värde skulle täcka hela kreditbeloppet och 

kreditkostnaden räcker inte för att en kredit ska beviljas. Konsumenten behöver ha 

ekonomiska resurser vid sidan av säkerheten för att kunna betala räntor, avgifter och 

amorteringar i den takt som avtalats om. Det finns en risk med att säkerhetens värde 

minskar över tiden och vid tidpunkten för realisation är värdet otillräckligt för kunna 

täcka krediten och en stor del av krediten kvarstår som obetald.
70

 

 

Som förälder är det viktigt att veta varför en kreditprövning görs, det är inte bara för att 

banken ska kunna få betalt. Det är även ett skydd för föräldern att banken gjort en 

noggrann undersökning på om föräldern kan fullgöra sina skyldigheter för krediten. 

 

Kreditgivaren ska vid avslag på kreditansökan underrätta konsumenten om orsaken så 

långt som kreditgivaren kan utläsa det och i den mån konsumenten är intresserad i 

enlighet med god kreditssed
71

. Kreditavtal ska dokumenteras av näringsidkaren, avtalet 

ska nedtecknas i en handling eller läsbar form och i en varaktig form så den är 

tillgänglig för konsumenten
72

. Dokumenten ska innehålla avtalsvillkor och uppgifter
73

 

om:  

- konsumentens namn, personnummer och adress, 

- den effektiva räntan med de antaganden som ligger till grund för beräkningen av 

räntan samt det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,  

- konsumentens rätt att få en betalningsplan, 

- begärda försäkringar, 

- förekomst eller avsaknad av ångerrätt, ångerfristens längd och andra villkor för 

utövande av ångerrätten, inbegripet skyldigheten att betala kapital och ränta, 

samt räntebeloppet per dag, 

- konsumentens rätt att framställa invändningar enligt 29 § vid kreditköp, 

- förfarandet för att säga upp kreditavtalet, 

- vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför 

domstol och hur konsumenten i så fall ska gå till väga, och 

- tillsynsmyndigheten med angivande av adress. 

Dessa uppgifter ska lämnas klart och kortfattat och en kopia ska lämnas till 

konsumenten utan extra kostnad
74

. 

                                                             
70 Prop. 2009/10:242 s.99 ff. 
71 13§ KKrL ”Om det till exempel finns misstanke om penningtvätt eller terroristfinansiering är 

kreditgivaren förhindrad att röja det för kunden, se meddelandeförbudet 3 kap. 4 § lag (2009:62) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.” se kommentar 96 i Karnov av Marie-Lusie 

Ulfward. 
72 14§ 1st KKrL 
73 8§ och 14§ 2st KKrL 
74 14§ 2st KKrL 

http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=SFS2010-1846_K0_P29
http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_2009_2010_0242_S_0099
http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=SFS2009-0062_K3_P4
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Konsumenten har rätt att betala sin skuld före den avtalade förfallotiden
75

. Skulle 

konsumenten göra det så har kreditgivaren rätt att få betalt för belopp som räntor, 

avgifter mm som kreditgivaren skulle gå miste om
76

. 

 

Kreditgivaren har rätt att få betalt i förtid om det gjorts sådant förbehåll i avtalet. Det är 

om konsumenten till exempel är: 

- sedan en månad i dröjsmål med en betalning av ett belopp som överstiger tio 

procent av kreditfordran, 

- sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som 

överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera 

poster som förfallit vid olika tidpunkter, 

- i väsentligt dröjsmål med betalningen, 

- säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, 

- Det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller 

förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 

Att kreditgivare får betalt i förtid betyder att en del eller hela krediten sägs upp
77

. 

När kredit är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller liknade rätt 

är det så att om räntan för krediten är bunden helt eller en del av räntan så kan 

kreditgivaren få betalt från den dagen då den bundna räntan löpt ut enligt 33§ KKrL.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 32§ KKrL 
76 36§ KKrL 
77 33§ 1st KKrL 
78 prop. 2009/10:242 s.113 

http://juridik.thomsonreuters.se.proxy.lib.ltu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_2009_2010_0242_S_0113
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4. Säkerheter och Pant 

En kreditgivare brukar ofta vilja ha någon form av säkerhet för det utlånade beloppet. 

Förälder som vill kunna ta ett bostadslån hos en bank kommer att behöva ställa den 

bostadsrätt som föräldern har tänkt förvärva som säkerhet för lånet. Säkerheten ska 

kunna täcka den kredit som kredittagaren har erhållit och detta om kredittagaren skulle 

komma på obestånd. Enligt den nya lagstiftningen som kom år 2004 om bank- och 

finansieringsrörelse ska en bank ge ut en kredit mot att det finns betryggande säkerhet i 

antingen fast eller lös egendom eller i form av borgen
79

. Det finns även något som heter 

blankokredit vilket är en kredit utan säkerhet.
80

 

 

Som säkerhet för en kredit är borgen och pantsättning av antingen lös- eller fast 

egendom. Borgen kan ges av staten eller kommunen, statsobligationer, privat person 

eller företag.
81

 

 

Panträtter finns i olika typer. Den vanligaste panträtten grundar sig på ett avtal mellan 

en gäldenär i det här fallet förälder och en borgenär (bank). För att få borgenären att 

ställa upp på att ge ut en kredit kan gäldenären ställa sin egendom som pant d.v.s. som 

säkerhet för borgenärens fordran. Både fast och lös egendom kan pantsättas. 

Pantsättning av fast egendom bygger på registrering medan lös egendom, handpant, 

bygger på tradition vilket är ett sakrättsligt moment som förklaras i nästkommande 

stycke.
82

 

 

Inom sakrätten finns det olika sakrättsliga moment för olika typer av egendom.
83

 Dessa 

sakrättsliga moment måste genomföras för att en pantsättning ska kunna bli giltig. Det 

finns fem olika typer av sakrättsliga moment som kan genomföras där det starkaste 

momentet är tradition vilket innebär att besittningen av en viss egendom överförs på 

någon annan. Exempel på tradition är vid köp av en båt som kommer att byta ägare vid 

försäljningen. För att försäljningen ska vara fullbordad ska förvärvaren ta med sig båten 

och ställa den hos sig själv. Att personen som ägde båten tidigare inte längre har båten i 

sin besittning utan nu är det den nye ägare som har den i sin besittning då har tradition 

genomförts. Skulle det röra sig om en pantsättning av båten kan det göras på samma 

sätt. Personen som tar emot båten kan känna sig trygg i att låna ut pengar till båtens 

ägare. Om inte ägaren till båten kan betala tillbaka lånet så kan långivaren sälja båten 

för att täcka skulden. Ett annat sakrättsligt moment är rådighetsavskärande vilket är när 

en person som säljer egendom till någon annan inte kan komma åt egendomen. Exempel 

på rådighetsavskärande kan ske genom att egendomen är inlåst i ett skåp som endast 

den nya förvärvaren har tillgång till. Denuniation som sakrättsligt moment sker genom 

en underrättelse av egendom som finns hos tredjeman. Denuniation är tillräcklig för att 

det ska ge sakrättsligt skydd. Registrering är också ett sakrättsligt moment som innebär 

att den egendom som förvärvats kan registreras i ett offentligt register exempel är 

                                                             
79 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
80 Gertrud Lennander, s.15 
81 Gertrud Lennander, s.16 
82 Axel Adlercreutz och Magnus Pfannenstill, utgivningsår 2010, finansieringsformers rättsliga reglering, 

5 upplagan, förlagsort Lund, studentlitteratur, s.91  
83 Göran Millqvist, sakrättens grunder, utgivningsår 2010, En lärobok i sakrättens grundläggande 

frågeställningar avseende lös egendom, 5:e upplagan, förlagsort Stockholm, förlag Norstedts Juridik, 

s.100- 134 
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fastighetsregistret
84

. Något som är lite av ett undantag är avtalet som rör byggnad på 

annans mark vid försäljning men inte vid pantsättning av byggnad på annan mark.
85

  

4.1 Pant av bostadsrätt 

På många orter är bostadsrätter väldigt dyra. Föräldrar och barn som vill skaffa sig en 

bostadsrätt kan vara tvungna att betala ett högt pris för sin blivande bostadsrätt. Alla 

föräldrar och barn som tänkt förvärva en bostadsrätt har kanske inte råd att köpa en 

bostadsrätt. För att kunna köpa en bostadsrätt behöver föräldrarna
86

 ett lån. 

Bostadsrätten kan ofta användas som säkerhet för lånet. Banker och kreditinstitut är de 

kreditgivare där bostadsrätt kan tas upp som säkerhet för lånet.
87

 Hur en bostadsrätt 

pantsätts kommer att förklaras i den fortsatta texten 

 

Pantsättning av bostadsrätt fungerar inte som när en obligation eller fast egendom 

pantsätts. En obligation pantsätts genom överlämnade tradition medan fast egendom 

sker genom att pantsättning sker vid registrering. Pantsättning av bostadsrätt sker 

genom underrättelse till den prestationsskyldige vilket är bostadsrättsföreningen. 

Underrättelsen till bostadsrättsföreningen har en stark betydelse på två sätt: det ena är 

att ”gäldenären kan, för det första, inte längre med befriande verkan betala den 

ursprungliga borgenären” det andra är att ”panthavaren är skyddad i förhållande till 

gäldenärens övriga fordringsägare
88

. Fordringen kan inte längre utmätas för dennes 

skuld till andra.”
89

 

 

Denuniation ska vara tydlig, varför det är viktigt kommer beskrivas i rättsfallet här 

nedan. Skulle denuniationen vara otydlig och kan den missförstås av 

bostadsrättsföreningen så har inte bostadsrättsföreningen någon skyldighet att 

efterforska vad denuniationen avsåg. 

 
Rättsfallet NJA 1994 s.668 berör frågan om en denuniation avseende ett lån gjort 

tydligt och att det framgått att övertagare av lånet skett. Högsta domstolen säger i 

sin dom: ” i meddelande om pantsättning som sändes till förningen i aug 1989 

angavs att Ellhå var kredittagare hos SFK och att företaget hade pantsatt sin 
bostadsrätt till SFK. I meddelandet om pantsättning lämnades inga närmare 

uppgifter om lånet och det sades ingenting om att det var fråga om övertagande 

av ett tidigare lån. Denuntiationen var under sådana förhållanden ägnad att inge 
föreningen den uppfattningen att det var fråga om en ny pantsättning… Allmänt 

sett är det angeläget att underrättelser om pantsättning utformas så, att det inte 

råder någon tvekan om innebörden (se härom Walin, Panträtt, 1991 s 158 f och 
Melz-Victorin, Bostadsrätt, 1993 s 93; jfr NJA 1977 s 805 och Hessler i SvJT 

1983 s 187). Att starka krav på tydlighet upprätthålls får antas ligga inte minst i 

kreditgivarnas intressen. I det aktuella målet har bostadsrättsföreningen inte, på 

grundval av de handlingar den mottog från SFK, kunnat dra några säkra 
slutsatser när det gällde att avgöra om det var fråga om en ny pantsättning eller 

ej. Omständigheterna har emellertid närmast pekat på att det var fråga om en ny 

pantförskrivning. I det aktuella målet har bostadsrättsföreningen inte, på grundval 
av de handlingar den mottog från SFK, kunnat dra några säkra slutsatser när det 

gällde att avgöra om det var fråga om en ny pantsättning eller ej. 

                                                             
84 Fler typer av sakrättsliga moment är märkning gäller virke enligt lagen 1944:302 och i 

konsumentköplagen 49§ räcker det med avtal och märkning för att det ska uppnå sakrättsligt skydd. 
85Göran Millqvist, sakrättens grunder, s.141-161 
86 Barnet kan låna pengar men det är vid mer speciella fall se upptag av lån. 
87 Anders Victorin, Jonny Flodin och Richard Hager, utgivningsår 2003, Bostadsrätt, med en översikt 

över kooperativ hyresrätt, 2:a upplagan, förlagsort Uppsala, förlag Iustus förlag, s.167 
88 Anders Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, s.167 ny s.157 
89 Anders Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, s.168 ny.158 
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Omständigheterna har emellertid närmast pekat på att det var fråga om en ny 

pantförskrivning.”
90

 

 

Bostadsrättshavaren är borgenär i förhållande mot föreningen vid en pantsättning av 

bostadsrätten. Enligt upplåtelseavtalet har bostadsrättshavaren ett anspråk mot 

bostadsrättsföreningen att bostadsrättsföreningen fullgör sin del av upplåtelseavtalet 

vilket är i första hand att pantsätta fordran. Vad bostadrättshavaren har för skyldighet 

mot bostadsrättsföreningen är att betala pantsättningsavgiften. När 

bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättning får den verkan. Underrättelser ska 

även antecknas i lägenhetsförteckningen
91

. Det är meningen att en pantsättning ska vara 

säker så att banken vet att den kan få betalt om gäldenären, i det här fallet föräldern, inte 

gör rätt för sig. Borgenären, i det här fallet banken, ska ha rätt att sälja av panten om 

gäldenären har svårt att betala. Försäljning av gäldenärer pantsatt bostadsrätt sker 

genom utmätning. Själva försäljningen av utmätt bostadsrätt kan hållas genom exekutiv 

aktion.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 NJA 1994 s.668 
91 9:10 BRL 
92 Anders Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, s.168-169 ny s.158-159 
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5. Boendeformer 

Avsnittet behandlar framförallt bostadsrätt som boendeform men även hyresrätt och 

ägarlägenhet behandlas översiktligt. Det finns även andra boendeformer som fast 

egendom, arrende och tomträtt.
93

 Vid förvärv av bostadsrätt finns det både fördelar och 

nackdelar. Det här avsnittet kommer framförallt fokusera på för- och nackdelar med en 

bostadsrätt i förhållande till en hyresrätt. 

5.1 Bostadsrätt 

Redan på 1800-talet började bostadsrätt uppstå som boendeform i Sverige genom att 

bostadsrättsföreningar började bildas. Anledningen till att bostadsrättslägenheter 

började växa fram som boendeform berodde mycket på att det uppstod ett 

motsatsförhållande mellan ägare och nyttjare. Detta på grund av att lägenheter under 

den här tiden var fritt att hyressätta vilket bidrog till problem i större tätorter där en 

hyresvärd kunde utnyttja bostadsbrist för att pressa upp hyrespriserna. 

Bostadsrättsföreningar blev då motreaktionen till att hyrespriserna var så höga vilket 

innebar att flera hyresgäster slöt sig samman och bildade en ekonomisk förening d.v.s. 

bostadsrättsföreningar
94

. Hyresgäster blev då medlemmar i bostadsrättsföreningen som 

medlemmarna skapade. I den bostadsrättsföreningen som medlemmarna tillhörde 

satsade medlemmarna ett kapital vilket kan ses som en insats. För denna insats och de 

lån som bostadsrättsföreningen kunde uppta blev det möjligt för en bostadsrättsförening 

att köpa en fastighet, bygga en ny fastighet eller köpa en hyresfastighet och ombilda den 

till en bostadsrättsförening. Kostnader som medlemmen skulle betala till 

bostadsrättsföreningen baserades på lägenhetens storlek. Medlemmen betalade 

kostnader som bostadsrättsföreningen hade, kostnaderna är räntor, amorteringar, 

underhåll, reparation och renhållning mm. På grund av att man visste vilka olika utgifter 

en bostadsrättsförening hade gick det att räkna ut självkostnad för varje medlem när 

bostadsrättsföreningen inte hade något vinstsyfte.
95

 Under 1930-talet ökade antalet 

bostadsrätter kraftigt. Den första lagstiftningen för bostadsrätter kom 1930-talet men 

ersattes år 1971 av en ny lagstiftning och idag är det bostadsrättslagen från 1991 som är 

gällande på området
96

. 

 

1991 års lagstiftning om bostadsrättsföreningar anger som tidigare att en 

bostadsrättförening är en ekonomisk förening. För att en bostadsrättsförening ska kunna 

bildas krävs att föreningen blir registrerad och att föreningen har som ändamål att 

upplåta lägenheter med bostadsrätt
97

.  För att registreringen av en bostadsrättsförening 

ska bli godkänd krävs att bostadsrättsföreningen har minst tre medlemmar, antagit 

stadgar, utsett en styrelse och minst en revisor
98

. 

 

Bostadsrätt i juridisk mening är lös egendom. All egendom som inte är fast egendom är 

lös egendom. Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter enligt jordabalken 1:1 

(JB). Vad som avser fastighet är alltså i traditionell juridisk mening ett område av 

jordytan med det tillhörande utrymme som ytan innefattar. Byggnad som uppförd på 

jordytan är fastighetstillbehör enligt 2:1 JB. Bostadsrättsföreningen är den som äger 

                                                             
93 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, utgivningsår 2010, 13:e upplagan, 
förlagsort Lund, jurist förlaget i Lund, s.13, Anders Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, s.11-

12 ny s.13-14 
94 1:1 Bostadsrättslagen (1991:614) Bostadsrättsföreningen som ekonomisk föreningen (BR). 
95 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.194-196 
96 Det kan vara viktigt att känna till att de bostadsrättsföreningar som bildades 1930 inte faller under 

bostadsrättslagen bestämmelser och att det finns fortfarande många sådan kvar. 
97 1:1 BRL 
98 1:2 BRL 
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fastigheten och bostadsrättsföreningen kan upplåta en del av fastigheter till 

medlemmarna och en sådan del kallas nyttjanderätt.
99

 Denna nyttjanderätt kallas 

bostadsrätt och är en lägenhet i fastigheten. Medlem äger inte själva lägenheten utan 

äger en indirekt del i fastigheten genom det medlemskap denne har i föreningen
100

. 

Bostadsrättshavaren har inte en tidsbegränsad nyttjanderätt utan nyttjanderätten för en 

bostadsrätt är på obegränsad tid. En bostadsrättshavare kan inte säga upp sin lägenhet i 

förhållande till vad en hyresgäst i en hyresrätt kan göra. En hyresgäst kan säga upp sin 

lägenhet till hyresvärden och flytta ut efter uppsägningstiden. Bostadsrättshavaren har 

istället rätt att överlåta bostadsrätten till i princip vem som helst
101

. Underhåll och vissa 

ändringar i bostadsrätten får en bostadsrättshavare göra själv. Bostadsrättshavaren får 

bygga om kök och toalett men inte börja ändra bärande väggar och stamledningar i 

fastigheten. Fördelar i en bostadsrättsförening i förhållande till en hyreslägenhet är både 

ekonomiska och handlingsmöjligheter som inte en hyresrätt har. En bostadsrättshavare 

som bygger om i sin bostadsrätt kan öka bostadsrättens värde medan en hyresgäst kan 

bygga om i sin hyreslägenhet om hyresgästen har hyresägarens samtycke. Hyresgästen 

gör inte någon vinstaffär på att bygga om i en hyresrätt om hyresgästen själv måste stå 

för kostnaderna, då är det hyresvärden som gör en bra affär. Skulle det vara hyresvärden 

som bygger om är det hyresvärden som ökar värdet på sin fastighet. Hyresgästen kan 

göra förändringar utan samtycke från hyresvärden men ska då vara beredd på att 

återställa vad han/hon förändrat.  

 

En nackdel som finns i en bostadsrättsförening är att alla medlemmar har en ekonomisk 

samverkan i sin förening. De regelstadgar som gäller i bostadsrättsföreningen bygger på 

att medlemmar ska vara solidariska mot varandra. Ett exempel är att en medlem inte kan 

lämna bostadsrättsföreningen hur som helst. Det finns lagregler på hur en medlem ska 

kunna lämna en bostadsrättsförening. Vad som händer om bostadsrättsföreningen tappar 

medlemmar är att kostnaderna som är gemensamma måste fördelas om på de övriga 

medlemmarna i bostadsrättsföreningen. En hyresgäst besväras inte ekonomiskt av att en 

annan hyresgäst flyttar ut. Det är något som drabbar hyresvärden.
102

 

 

Att äga en bostadsrätt är en ekonomisk risk. Bostadsrättsmarknaden styrs som de flesta 

andra marknader av utbud och efterfrågan. Vad som skulle ses som en dröm är att 

förvärva en bostadsrätt när det finns för mycket bostäder och det är en liten efterfrågan 

eftersom priset då kommer vara mycket lågt. Bara på några år blir det bostadsbrist och 

högkonjunktur då kommer personer som säljer sin bostadsrätt i rätt tid att göra 

vinstaffär. Nu är det så att det tyvärr lika gärna kan gå tvärtom och bli en kraftig 

förlustaffär. I det mest extrema fallet kan bostadsrätten bli osäljbar. Om bostadsrätten 

skulle bli osäljbar finns det en möjlighet för bostadsrättshavaren att avsägas sig 

bostadsrätten.
103

  

 

Det är upplåtelseavtalet som ger en person rätten att bli medlem i en 

bostadsrättsförening och därmed blir personen en bostadsrättshavare
104

. Medlemmens 

rätt i en bostadsrättsförening är bostadsrätten på grund av upplåtelsen. Den minsta andel 

                                                             
99 1:3 1 meningen BRL, upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt till medlem. 
100 1:3 2 meningen BRL, på grund av upplåtelsen så är bostadsrätt den rätt som en medlem har i 

föreningen. 
101 Den person som vill förvärva en bostadsrätt får inte nekas om personen uppfyller medlemsvillkoren 

som finns i stadgarna enligt 2:3 BRL. 
102 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.194-197 
103 4:11 BRL, Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.196-197 
104 1:3 1st BRL 
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som en medlem kan äga i en bostadsrätt är tio procent
105

. Som ovan nämnts är rätten 

bunden till en nyttjanderätt av en lägenhet som är en del av en fastighet. 

Bostadsrättshavaren äger således inte lägenheten utan bostadsrättsägaren äger 

nyttjanderätten till lägenheten. Insats och årsavgift till föreningen bestäms i samband 

med upplåtelsen av bostadsrätten. Årsavgiften baseras på kostnader som föreningen har, 

vilka kostnaderna är har nämnts ovan. Den insats som en medlem betalar till sin 

bostadsrättsförening ska baseras på bostadsrättslägenhetens storlek.
106

 

 

Det formkrav som finns vid upplåtelse av bostadsrätt är att upplåtelse ska ske skriftligen 

och att handlingarna ska innehålla uppgifter om namn, lägenheten, insats och 

årsavgift
107

. Skulle en upplåtelse strida mot dessa formkrav är den inte giltig
108

. 

 

En ekonomisk plan ska upprättas av bostadsrättsföreningen enligt 3 kapitlet BRL. Det är 

viktigt för att en förälder ska kunna göra en bedömning över föreningens verksamhet. 

Det är viktigt för en förälder att kunna visa för överförmyndare och tillförordnad god 

man varför just barnet ska äga en lägenhet i just den här bostadsrättsföreningen. Den 

ekonomiska planen över föreningens verksamhet gör det möjligt för bostadsrätthavare 

att lägga in sin insats innan bostaden är byggd. Planen ska granskas av två sakkunniga 

personer som ska ge sitt intygande
109

. När intygsgivaren är färdig ska planen registreras 

hos bolagsverket och därmed blir den offentlig för de personer som har intresse att läsa 

den
110

. Detta upprättande av ekonomiskplan och registrering är två moment som är 

viktigt för att en bostadsrättsförening ska få bildas
111

. När en ekonomisk plan gjorts och 

registrering genomförts hos bolagsverket kan upplåtelseavtal ingås enligt 4:1, 2 och 7 

BRL.
112

 

 

För en bostadsrättsförening finns det möjlighet att ingå förhandsavtal med blivande 

bostadsrättshavare. Förhandsavtal är ett avtal som gör det möjligt för 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren att i framtiden ingå ett avtal. Det kan 

vara så att bostadsrättsföreningen ska köpa en hyresfastighet som ska ombildas till en 

bostadsrättsfastighet eller förvärva en fastighet som ännu inte är byggd. Förhandsavtal 

gör det möjligt för bostadsrättsföreningen att få in pengar i förskott och om bolagsverket 

gett sitt tillstånd
113

. Förhandstecknaren kan på så sätt påverka utformningen av 

lägenheten när det gäller utrustning av golv m.m.
114

. Det finns vissa formkrav som ett 

förhandsavtal skall uppfylla enligt 5:1 1st BRL.
115

 Förälder som vill förvärva en 

nybyggd bostadsrätt eller att föräldern känner till en ombildning som kommer att ske 

bör känna till att möjligheten om förhandsavtal finns och vad det innebär. 

Bostadsrättsföreningens huvudsakliga prestation är att i rätt tid tillhandahålla en 

lägenhet som är användbar för det ändamål som upplåtelsen avser. Förälder som 

förvärvat en bostadsrätt och blivit bostadsrättshavare har rätt att kräva en viss standard 

                                                             
105 Stadgarna i en bostadsrättsförening anger att minsta andel som en medlem kan äga i en bostadsrätt är 

tio procent enligt sedvana uppgivet av mäklare. 
106 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.199 
107 4:5 BRL 
108 4:7 1st BRL 
109 3:2 BRL 
110  3:1 och 3:5 BRL 
111 1:1 och 1:5 BRL 
112 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.200 
113 5:2 BRL 
114 5:2 1st och även 5:5 BRL 
115 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.201 
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som kan vara individuell men bedömningen är vad en bostadsrättshavare i allmänhet 

kunnat kräva.
116

 

En lägenhet ska uppnå den standard som upplåtelseavtalet anger. Skulle lägenheten inte 

uppnå den standarden rör det sig om ett avtalsbrott. När en ny bostadsrättshavare har 

tillträtt lägenheten och upplåtelse skett, börjar bostadsrättshavaren nyttja lägenheten 

utifrån sin nyttjanderätt. Det är bostadsrättshavaren som själv ska stå för underhåll av 

lägenheten
117

. Bostadsrättsföreningen svarar för det gemensamma inom fastigheten 

d.v.s. själva byggnaden och gemensamma utrymmen i den, stamledningar för avlopp, 

gas, el, värme och vatten mm
118

. Skulle föreningen inte fullfölja sitt underhållsansvar 

har bostadsrättshavaren rätt till nedsättning av årsavgift, hävning och skadestånd
119

. 

Förälder som förvärvar en bostadsrätt ska känna till vilken standard som kan krävas 

enligt upplåtelseavtalet. 

 

Vid upplåtelsen ska bostadsrättshavaren betala insatsen och årsavgiften
120

.  Detta brukar 

fördelas på en månadsbetalning vanligt är att fler avgifter tillkommer som avgift för 

upplåtelse, överlåtelse och pantsättning. Sådana avgifter får endast tas ut om det finns 

stöd för det i stadgarna. 

 

När en bostadsrätt ska överlåtas finns det formkrav som ska följas. Handlingarna skall 

vara skriftliga om vilken lägenhet det rör ska antecknas, köpeskillingen ska anges och 

både parter skall underteckna handlingen
121

. Däremot nämns det inte om en 

överlåtelseförklaring. 

 

Bostadsrättsägaren kan hyra ut sin lägenhet i andrahand om han/hon vill behålla 

lägenheten men inte sälja den. De regler som kommer att bli aktuella mellan 

bostadsrättshavaren och hyresgästen är det bestämmelser som anges i 12 kap JB. Det 

förhållande som finns mellan bostadsrätthavaren och bostadsrättsföreningen kommer att 

regleras av BRL:s regler. För att en bostadsrätt ska få hyras ut i andrahand krävs 

samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse
122

. Skulle styrelsen vägra att tillåta att 

bostadsrättshavaren hyr ut sin bostadsrätt i andra hand kan han/hon ansöka hos 

hyresnämnden om ett tillstånd vilket ska vara begränsat till en viss tid
123

. 

 

För att kunna förklara hur en bostadsrätt förvärvas kommer det att beskrivas nedan i ett 

exempel. Detta exempel tas upp för att visa hur en myndig person förvärvar en 

bostadsrätt i en tydlig situation. 

 
Alice Mitchell har tänkt köpa en bostadsrättslägenhet men hon har inget större 

belopp sparade pengar. Hon väljer att gå till banken för att se vad hon kan få i 
lånelöfte. Alice Mitchell får ett lånelöfte hos banken. Med sitt nyförvärvade 

lånelöfte vänder hon sig till en mäklare för att köpa en bostadsrätt. Alice Mitchell 

finner till slut en passande bostadsrätt som hon köper.  För att kunna fullborda 

köpet går hon till banken för att lösa ut lånet för att förvärva lägenheten. Banken 
gör en undersökning på bostadsrättsföreningen för att ta reda på om föreningen är 

välskött. När banken godkänt bostadsrättsföreningen betalas lånet ut av banken 

                                                             
116 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.204 
117 7:12 BRL 
118 7:12 2st BRL 
119 7:4 BRL 
120 7:14 BRL 
121 6:4 BRL 
122 7:10 BRL 
123 7:11 1st BRL 
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till Alice Mitchell som kan gå till säljaren och mäklaren för att genomföra köpet. 

Nu ska Alice Mitchell även bli godkänd av bostadsrättsföreningens styrelse. När 

Alice blivit godkänd ska det ställas upp ett skriftligt kontrakt mellan överlåtaren 
och förvärvaren, i det här fallet Alice. I avtalet ska det anges vilken lägenhet 

köpet avser och hur mycket köpesumman är. Avtalet blir bindande när båda 

parter har skrivit under avtalet.
124

 

5.2 Hyresrätt 

Förälder som vill förvärva en bostadsrätt åt sina barn bör känna till vad en hyresrätt är 

för bostadsform. Anledningen till att en förälder bör känna till hyresrätt är för att kunna 

göra en bra bedömning om det är just en bostadsrätt som är den lämpliga bostadsformen 

för barnet. Om barnet ska bo på en ort under en väldigt kort period är hyresrätt en bättre 

boendeform då en hyresgäst kan säga upp sitt hyresavtal och flytta vidare medan en 

person som äger en bostadsrätt måste förlita sig på att bostadsrätten går att sälja. 

 

Lagstiftningen för hyra är framförallt jordabalken (JB) 12 kapitel som även är känd som 

”hyreslagen”. På grund av lagtextens utformning är lagen disponerad så att bostadshyra 

och lokalhyra behandlas parallellt i lagtexten om det inte är särskilt angivet i lagen att 

det endast avser ena hyrestypen. På grund av detta kommer även lokalhyra att beröras 

men fokus kommer vara på bostadshyra. Hyresrätt är ett obligationsrättsligt område som 

avser relationen mellan avtalsparterna. Det finns enligt lag inga formkrav på att det ska 

finnas ett skriftligt hyresavtal mellan parterna. Det räcker så till vida att hyresgästen och 

hyresvärden har ett muntligt avtal mellan varandra. Begär någon av parterna att det ska 

upprättas ett skriftligt hyresavtal skall det göras enligt JB 12:2 1 st. Däremot finns det 

inga sanktioner om någon av parterna vägrar att skriva på avtalet. En hyresgäst vill ofta 

peka på att han ”har kontrakt på sin lägenhet” detta har obligationsrättsligt ingen 

betydelse när det inte finns något uppställt krav på att man måste ha ett skriftligt avtal. 

Det är endast att föredra i bevissyfte för parterna att de kan enkelt bevisa att de har ett 

hyresavtal.
125

 

 

Hyresavtal är ett begrepp som är vidsträckt definierat
126

. I lagtexten föreligger 

hyresavtal, ”då hus eller del av hus upplåtes till nyttjande mot ersättning”. Ordet hus ger 

en tydlig bild av att det anses ha tak och väggar som Folke Granuers beskriver det ”en 

carport är en byggnad men inte ett hus”. Något som kan upplevas smått förvirrande är 

att hyresobjekt i lagtext kallas för lägenhet fast det kan avse ett helt hus. Vad som enligt 

vanligt språkbruk är en lägenhet är vad som i lagen anses som del av hus. Lägenhet i 

lagens mening kan vara bostad, lokal eller en kombination av de båda. Det går att 

sammanfatta det som att lägenhet i lagens mening är ett hyresobjekt enligt avtalet. Det 

är avtalet som avgör om hyresobjektet är en vindslokal, källarutrymme, garage eller en 

bostadslägenhet av vanlig uppfattning.
127

 

 

Bostadslägenhet är en lägenhet som upplåts för att helt eller till icke oväsentlig del 

användas som bostad, annan lägenhet avser lokal
128

. En person som är en 

bostadhyresgäst har en starkare ställning än vad en lokalhyresgäst har inom t.ex. regler 

om besittningsskydd.
129

 

                                                             
124 Exemplet är baserat på kontakt med bank och mäklare pga att göra ett så verkligt exempel som 

möjligt. 
125 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.19-23 
126 12:1 1 st JB 
127 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.21-26 
128 12:1 3st JB 
129 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.25 
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5.3 Ägarlägenhet 

Ägarlägenhet är en ny boendeform jämfört med de andra boendeformerna. 

Ägarlägenhet kom den första maj 2009 i Sverige och är en tredimensionell fastighet 

som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. De regler som gäller 

för denna boendeform är reglerna i jordabalken. Ägarlägenhet likställs med radhus- och 

villafastigheter i alla aspekter. Ägare till en ägarlägenhet kan ha lagfart på fastigheten 

och kunna söka inteckning och få ut ett pantbrev som sedan kan pantsättas för 

lägenheten. Ägaren har möjlighet att överlåta eller hyra ut lägenheten som denne 

förfogar över helt fritt.
130

 

 

Det kan vara så att det är en ägarlägenhet som en förälder ska investera i stället för en 

bostadsrätt. Det finns inga regler om att barnet behöver vara medlem eller om den ska 

hyras ut behövs inte samtycken eller tillstånd. Nu är ägarlägenhet inte en helt vanlig 

boendeform så det är inte säkert att det finns möjlighet att köpa en sådan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
130 Folke Grauers, Nyttjanderätt hyra, bostadsrätt arrende och tomträtt, s.269 
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6. Samägandeförhållande med föräldrar 

För att en underårig ska kunna förvärva en bostadsrätt så behöver den underårige 

ekonomisk hjälp från sina föräldrar. I den situation där barnet kommer att förvärva en 

bostadsrätt är det vanligt att det är föräldrarna som tar lånet och genom gåva ger barnet 

en andel för att barn ska kunna bli delägare och medlem i bostadsrättsföreningen och 

därmed kunna bo där på obestämd tid enligt 1:4 1st BRL. I denna situation kommer 

barnet att hamna i ett samägandeförhållande med sina föräldrar eller förälder om det är 

en förälder som hjälper barnet. Samäganderättslagen är den lag som ska fungera som 

konfliktlösande regler om delägarna är oense.  

 

Varje delägare av godset kan förfoga över sin del av godset
131

. Om någon av samägarna 

vill förfoga över hela godset ska samtycke inhämtas från övriga delägare 2§ 

samäganderättslagen. I det här fallet så är förälder och barn samägare och om de vill 

förfoga över godset i dess helhet måste de vara överens.
132

 Om parterna inte skulle 

komma överens om godset förvaltning eller nyttjande ska delägarna ansöka om en 

tillförordnad god man som omhändertar godset under den tid som delägarna inte är 

överens 3§ samäganderättslagen. 

 

En delägare har enligt 6§ samäganderättslagen rätt att för den andre delägaren ansöka 

hos rätten om att godset ska bjudas ut på offentlig auktion. Denna bestämmelse är 

dispositiv och är möjligt för delägarna att avtala bort så att 6§ samäganderättslagen inte 

är tillämplig. Skulle en delägare kunna visa på synnerliga skäl för anstånd så kan inte 

rätten besluta om försäljning. 

 

Den andel som delägaren har i det samägda godset räknas in i dennes förmögenhet och 

kan därmed utmätas för dennes skulder. Utmätning kan inte ske om egendomen kan 

vara undantag på grund av beneficiumreglerna
133

. Utmätningen kan ske om det belopp 

som beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, 

ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig
134

. 

 

Samäganderättslagen är tillämplig för indragning av samägd andel enligt 8:8 UB. Den 

som kan ansöka om indragning är sökande, gäldenären eller annan delägare. Indragning 

betyder att hela egendomen kan säljas av kronofogdemyndigheten. Hela godset anses 

utmätt när ett sådant beslut fattas
135

. Skulle inte indragning begäras så ska andel bjudas 

ut till försäljningen enligt vad som gäller för exekutiv försäljning
136

. En stor 

anledningen till att egendom ska kunna bli indragen är att egendomen inte ska utsättas 

för att bli såld till underpris.
137

 Torkel Gregow hävdar "samband bl.a. med att 

förvärvaren ofta kommer i en ohållbar situation, t.ex. om gäldenärens andel i en bil eller 

fastighet som gäldenären och hans make innehar med samäganderätt förvärvas av någon 

                                                             
131 För föräldern kan regler som finns i 7:5 äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) och 23§ sambolagen 

(2003:376) (SamboL) påverka om han/hon pantsättning eller överlåtelse. 
132 Barnet ska företrädas av förälder som är barnet förmyndare i detta fall befinner sig föräldern i en jävs 

situation så en tillfällig god man måste förordnas för barnet räckning.  
133 4:2 utsökningsbalken (1981:774) (UB) och 5 kap UB 
134 4:3 UB 
135 8:9 UB 
136 8:9 2 st UB 
137 NJA 2007 s.455 ” Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna 

om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen 

säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt 

förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA1991 s. 597). (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i 

HD:s minnesbok). ”, SvJT 2008 s.274 
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utomstående”
138

. Indragning bör därmed ske om det är möjligt. När en indragning 

genomförs ska den hela egendomen säljas av kronofogdemyndigheten. Indrivningen har 

två delar en utmätningsdel och en försäljningsdel, när egendomen väl blir såld ska 

köpeskillingen mellan de olika delägarna fördelas i förhållande till hur stor deras andel 

är. 

6.1 Samäganderättslagen tillämplighet på bostadsrätter 

Den egendom som samäganderättslagen
139

 är tillämplig på fastigheter, lös sak, aktie, 

obligation och skuldebrev
140

. Bostadsrätt, hyresrätt och arrende räknas inte upp i 

samäganderättslagen. 

 

I doktrin råder det skilda meningar om samäganderättslagen är uttömmande på det här 

området eller endast exemplifierade. I en artikel anges en av dessa skilda meningar om 

samäganderättslagen tillämplighet på bostadsrätt, hyresrätt eller arrende ”däremot är 

lagen enligt Undén inte tillämplig på begränsad sakrätt till fast egendom eller 

fordringsrätt som inte är grundad på värdepapper”
141

. Torkel Gregow framför att lagen 

inte är tillämplig på bostadsrätt utan han menar att lagen endast ska vara analogt 

tillämplig
142

. Högsta domstolen (HD) har i rättsfallet NJA 1995 s.478 kommit fram till 

att samäganderättslagen inte är direkt tillämplig på bostadsrätt men att den går att 

tillämpa analogt. Om det finns ett samägandeförhållande mellan förälder och barn i en 

bostadsrätt kan samäganderättslagen vara analogt tillämplig enligt HD:s avgörande. 

 

I SvJT 2008 s.274 och JT 1995/96 s. 832 är två artiklar som utgår från rättsfallet NJA 

1995 s.478 som fått en stark betydelse hur samäganderättslagen kan användas analogt 

på bostadsrätter. Rättsfallet handlar om: 

 
Gunilla N och Åke A förvärvade en bostadsrätt i november 1989 en bostadsrätt 

och paret tillträdde bostadsrätten den 1 april 1990. Köpeskillingen var 497 000 
kr. Ungefär ett år efter att paret tillträtt bostadsrätten upptog Åke A ett lån för 

bostadsrätten hos Svensk Fastighetskredit AB (fastighetskredit) på 825 000 

kronor. I skuldebrevet pantförskrev Åke A som säkerhet för lånet ”min/vår 
bostadsrätt”. Kronofogdemyndigheten mätte ut bostadsrätten för fastighetskredits 

fordran. Gunilla N överklagade utmätningen som kronofogdemyndigheten gjort. 

Till grund för sitt överklagade åberopade Gunilla N att pantsättningen avsåg hela 

bostadsrätten vilket skulle vara ogiltigt då Åke A inte haft rätt till att ensam 
pantsätta hela bostadsrätten. Gunilla åberopade även att samäganderättslagen inte 

skulle vara tillämplig och på grund av det kunden inte en indragning enligt 8:8 

utsökningsbalken (UB) genomföras. Gunilla N anförde också att Åke A:s andel 
inte skulle utmätas då andelen hade för lågt exekutivt värde. Slutligen så angav 

Gunilla N att bostadsrätten omfattades av beneficiumreglerna
143

. 

 
De frågor som behandlas i målet är om samäganderättslagen är tillämplig direkt 

eller analogt på bostadsrätt. Om indragning kan tillämpas på andel i bostadsrätt 

vid utmätning tas upp
144

 om det inte skulle vara möjligt är Åke A:s andel i 

bostadsrätten av ett sådant ekonomiskt värde att den kan utmätas. 
 

                                                             
138 Jonny Flodin, Svensk jurist tidning 2008 s.274 (SvJT), om indragning av bostadsrätt s275 
139  Samäganderättslagen (1904:48 s.1) 
140 1 § samäganderättslagen 
141 Svensk jurist tidning 2008 s.274 
142 Torkel Gregow, Ds 1994:7, Bostadsrätt, bostadsrättsföreningens och panthavares rätt till betalning, 

tvångsförsäljning m.m. s. 83 f. 
143 5:1 UB 
144 8:8 UB 
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”Tingsrätten konstaterade att andel i bostadsrätten torde kunna pantsättas”
145

. Vid 

en sådan pantsättning ska det finnas sambos samtycke enligt 23§ sambolagen 

(SamboL)
146

. Om det saknas ett samtycke till pantsättningen har det ingen 
ogiltighets inverkan på pantsättningen

147
. Åke A betraktades därmed ha pantsatt 

sin andel i bostadsrätten på ett korrekt sätt. Tingsrätten fann ingen anledning att 

gå in i beneficiumreglerna
148

 eftersom andelen var pantsatt och en utmätning 
hade begärts av panthavaren. Samäganderättslagen enligt tingsrätten var 

åtminstone analogt tillämplig och då kunde bostadsrätten bli indragen enligt 

regler i 8:8 UB. Tingsrätten lämnade överklagan utan bifall. 

 
”Gunilla N överklagade till hovrätten. Hovrätten avslog utan någon motivering 

överklagandet. Gunilla N överklagade till Högsta domstolen.”
149

 

 
Högsta domstolen (HD) började med att pröva om samäganderättslagen är 

tillämplig på bostadsrätter. HD konstaterade efter att ha gått igenom doktrin och 

förarbeten följande: 

 
"Samäganderättslagen är nästan sekelgammal och kan därför, även om den 

ändrats vid åtskilliga tillfällen, inte anses innefatta en helt tidsenlig reglering av 

rättsområdet i fråga. Domstolarna måste därför ha stor frihet att vid tillämpningen 
av lagen beakta den rättsutveckling som ägt rum sedan lagens tillkomst. 

Uppräkningen av egendomskategorier i lagens 1 § bör inte hindra att lagen 

analogt tillämpas också på andra därmed jämförbara förmögenhetsobjekt."
150

 
 

Efter detta och att bostadsrätt ofta utgör en viktig tillgång kom HD fram till att 

”samäganderättslagen i sina väsentliga delar är analogt tillämplig på 

bostadsrätter”
151

. 
 

Att samäganderättslagen var analogt tillämplig på bostadsrätt medförde inte att 

även indragningsreglerna i 8:8 UB skulle vara direkt tillämpliga på bostadsrätt. 
HD anförde som skäl mot en utvidgning av indragningsregelns ”att viss 

försiktighet måste iakttas innan man ger de utsökningsrättsliga reglerna en vidare 

innebörd än som följer av deras ordalydelse”
152

. Analog tillämpning av 
indragningsreglerna är tillåten så länge det inte medför att en väsentlig olägenhet 

uppstår. 

 

En sådan väsentlig olägenhet enligt HD är när makar eller sambor gemensamt 
äger en bostadsrätt. Det beror på de rådighetsinskränkningarna som finns i 7:5 

och 7:9 äktenskapsbalken samt 23 och 25 §§ Sambolagen. Make och sambo får 

inte utan den andras samtycke pantsätta en gemensam bostad. Om pantsättning 
skulle ske blir inte rättsföljden att pantsättningen är ogiltig.  

 

"Om indragningsregeln skulle vara tillämplig, innebär detta att en make eller 

sambo inte ens för det fallet att bostadsrätten ägs gemensamt skulle vara tryggad 
mot att denna säljs exekutivt på grund av en pantsättning som den andra har gjort 

utan samtycke. Eftersom reglerna om undantag från utmätning i 5 kap. 1 § UB 

inte är tillämpliga vid pantsättning eller indragning, skulle detta komma att gälla 
oberoende av bostadsrättens värde. Med hänsyn till den vikt som vid 

                                                             
145 SvJT 2008 s.277 
146 23§ SamboL 
147 25§ SamboL 
148 5:1 6 p UB, jfr 5:13 § UB 
149  SvJT 2008 s.277 
150 NJA 1995:74 s.482 
151 SvJT 2008 s.278 
152 NJA 1995:74 s.483 
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äktenskapsbalkens och sambolagens tillkomst har tillmätts makars och sambors 

rättigheter i fråga om det gemensamma hemmet framstår dessa konsekvenser 

som så anmärkningsvärda att den angivna ordningen inte bör tillskapas genom en 
analogisk utvidgning av indragningsregelns tillämpningsområde annat än om 

starka skäl för detta kan åberopas."
153

 

 
Att en utvidgning av indragningsreglerna skulle ske har åberopas och de skäl som 

anförts till en sådan utvidgning är att indragningsreglerna är tillämpliga på fast 

egendom men där uppkommer inte ett motsvarande problem. Ett annat skäl till 

att en sådan utvidgning borde ske är att en separat pantsättning av en andel i 
bostadsrätter troligtvis inte skulle accepteras som säkerhet för ett lån om 

indragning inte får ske men det ligger inte i allmänt intresse att främja 

andelspantsättning. ”Det tredje skälet till att andel i bostadsrätt inte skulle kunna 
bli föremål för särskild utmätning för andelsägares skulder”

154
. 

Beneficiumreglerna i utsökningsbalken gör att detta skäl inte är speciellt tungt
155

. 

 

När HD sammanfattar skälen för och emot om indragningsreglerna ska utvidgas 
och vara tillämpliga på bostadsrätter så väger skälen emot att indragning ska 

gälla tyngre än de skäl som är för en utvidgning. Eftersom indragning i det 

aktuella fallet inte får ske och andelen i bostadsrätten som ska utmätas har ett så 
begränsat värde att det inte bör ske. 

 

I målet var det två justitieråd som var skiljaktiga i frågan om utvidgningen av 
indragningsregeln var tillämplig på bostadsrätt. Vilket beror på ett annat skäl som 

inte är redovisad av de andra justitieråden. ”De oönskade konsekvenserna 

beträffande det gemensamma hemmet anses väga mindre tungt medan 

möjligheten att använda en bostadsrätt som kreditsäkerhet underlättas om 
indragningsregeln kan användas.”

156
 De skiljaktiga anser att indragning bör 

kunna ske och att bostadsrätten inte saknar ekonomisk värde för att undgå 

utmätning. 
 

6.2 Samägandelagens tillämplig på bostadsrätt 

Ovan har nämnts om samäganderättslagens tillämplighet på bostadsrätter. HD har i de 

rättsfall som ovan refererats kommit fram till att samäganderättslagen inte är direkt 

tillämplig utan analogt tillämplig på bostadsrätt ”i sina väsentliga delar”. Det skäl till att 

analog tillämpning blev accepterad är ”att en bostadsrätt som förmögenhetsobjekt är 

nära besläktad med äganderätten till en fastighet”
157

.  Efter detta rättsfall har HD fortsatt 

med att tillämpa samäganderättslagen analogt. I NJA 1998 s.552 tillämpades 

samäganderättslagen analogt i sina väsentliga delar på bostadsarrende när 

arrendatorerna som var gemensamma ägare skulle sälja av bostadshus.
158

 HD tog ännu 

ett steg i NJA 2006 s.678 där målet handlar om 6 § samäganderättslagen skulle kunna 

vara tillämplig på en samägd arrenderätt. HD har i detta rättsfall en mer principiellt 

inriktad diskussion det anges i domskälen: 

 

"Samäganderättslagen fyller... framförallt ett konfliktlösningsbehov (se Walin, 

Samäganderätt, 2000 s.109). Detta behov är inte begränsat till sådan egendom som 

                                                             
153 NJA 1995:74 s.483 
154 SvJT 2008 s.278 
155 SvJT 2008 s.278 
156 SvJT 2008 s.279 
157 SvJT 2008 s 279-280 
158 SvJT 2008 s.280, ”Som skäl för den analoga tillämpningen anfördes att byggnad på ofri grund 

omfattas av lagen och att det från praktisk och ekonomisk synpunkt ter sig naturligt att se arrendet och de 

byggnader som arrendatorn äger på arrendestället som en sammanhållen enhet.” 
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nämns i 1 eller 20 §. Lagens konfliktlösningsmekanism kan komma till fruktbar 

användning även på egendom som inte omfattas av lagen. Så skulle kunna vara fallet 

inte bara i fråga om bostadsrätt och bostadsarrende, utan även i fråga om t.ex. andra 

nyttjanderätter och immaterialrätter. Med detta synsätt bör bestämmelserna i 6 § kunna 

tillämpas analogt på en samägd arrenderätt som den förevarande, där lagstiftningen inte 

tillhandahåller någon annan metod för att lösa konflikter mellan samägarna."
159

 

 

Det som HD lyfter fram är att det vid samägande finns ett behov av konfliktlösande 

regler oavsett om samäganderättslagen är direkt tillämplig eller inte. Förälder som 

förvärvar bostadsrätt till sitt barn kommer att tillsammans med barnet omfattas av dessa 

regler. En bostadsrätt som ägs av förälder och barn kommer kunna bli indragen enligt 

reglerna i 8:8 UB. 

6.3 Om 6 § samäganderättslagen är dispositiv 

För att återkoppla är samäganderättslagen tillämplig i sina väsentliga delar på 

bostadsrätt och det gäller även vad som står i 6 § samäganderättslagen. Det betyder att 

den som äger andel i samägd bostadsrätt kan begära hos rätten att bostadsrätten ska 

säljas för deras gemensamma räkning och efter försäljningen ska köpeskillingen 

fördelas på delägarna i förhållande till hur stor deras andel är i bostadsrätten.
160

 Detta 

gäller för förälder och barn som äger bostadsrätt tillsammans om förälder och barn 

skulle hamna i ett sådant läge där bostadsrätten behöver mätas ut.  

 

Samäganderättslagen 6 § är dispositiv och kan avtalas bort av delägarna till en 

bostadsrätt och då kan inte en av delägarna ansöka hos rätten att egendomen ska säljas 

på offentlig aktion. Att delägarna avtalar om att 6 § samäganderättslagen inte ska gälla 

hindrar inte att den andel som en delägare äger kan utmätas. NJA 2007 s.455 som 

avgjorde in pleno av HD har fått stort intresse.  Målet handlar om makarna T.W.A. och 

A.W. som äger en fastighet ihop och makarna har kommit överens om att 

samäganderättslagen inte ska gälla. Kronofogdemyndigheten utmätte en av makarnas 

andel i fastigheten. Den centrala frågan i målet var om makarnas avtal skulle vara 

gällande mot make A.W:s Borgenärer. HD anförde följande i målet.
161

 

 

"Om ett förbud mot offentlig försäljning skulle gälla även mot samägarnas borgenärer 

och mot den som förvärvar en andel vid exekutiv försäljning, blev följden att värdet av 

andelarna till stor del kunde göras oåtkomligt för borgenärerna. Även om en förvärvare 

oberoende av god eller ond tro skulle vara obunden av samägarnas avtal, skulle priset 

vid en exekutiv försäljning av andelen påverkas negativt på grund av den ovisshet samt 

de besvär och kostnader för en ny försäljning som köparen då skulle stå inför. Ett 

förbud mot offentlig försäljning bör därför inte binda samägarnas borgenärer annat än 

om det tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av andelen."
162

 

 

Det var borgenären som HD tog hänsyn till i sina skäl. ”En person bör inte kunna göra 

sin egendom oåtkomlig för borgenärerna när han har utgivit vederlag för 

egendomen”
163

. Detta betyder att en ny förvärvare kan begära att bostadsrätten säljs på 

offentlig aktion oavsett vad de tidigare delägarna har avtalat om.  

                                                             
159 SvJT 2008 s.280, NJA 2006:83 s.681 
160 SvJT 2008 s.280-281, Kostnader som upp kommer vid aktion ska fördelas mellan delägarna i 

förhållande till deras andel 15 § samäganderättslagen. 
161 SvJT 2008, s.281 
162 NJA 2007:56 s.460 
163 SvJT 2008 s.282 
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6.4 Rådighetsinskränkning 

Förälder som tänker förvärva en bostadsrätt till sitt barn kan vara i ett förhållande med 

en annan person. Är föräldern make eller sambo så kan samtycke från den andra partner 

behövas i vissa fall om förälder ska förvärva eller pantsätta en bostadsrätt. Enligt 

huvudregeln så har förälder som make eller sambo rätt till att fritt förfoga över sin 

egendom. Egendom som utgör makar och sambos gemensamma bostad och bohag har 

makar och sambo rätt till hälften av om äktenskapet eller samboförhållande skulle 

upplösas. Om förälder är gift eller sambo kommer det att påverka samägande som 

föräldern har med barnet. Egendom som är fast egendom och som utgör giftorättsgods 

kan omfattas av rådighetsinskränkning även om egendomen inte är den gemensamma 

bostaden.  

 

Rådighetsinskränkningen innebär att föräldern måste inhämta sin makes samtycke för 

åtgärd som rör gemensam egendom enligt vad som anges i 7:5 äktenskapsbalken 

(ÄktB). I äktenskap räknas inte sådan egendom som utgör enskild egendom
164

 som 

gemensam egendom. Egendom som huvudsakligen är för fritidsändamål räknas inte 

som gemensam egendom. Skulle något som står i strid med 7:5 ÄktB genomföras är det 

i sig inte ogiltigt. Den andra maken kan föra talan vid domstol för att handlingen ska 

återgå. För samtycke av pantsättning av exempelvis bostadsrätt eller inteckning av fast 

egendom kan inte en talan om att handlingen ska återgå genomföras. ”I doktrinen har 

gjorts gällande att avsaknaden av möjlighet att föra en återgångstalan beträffande 

pantsättning av lös egendom som utgör den gemensamma bostaden kanske beror på ett 

förbiseende.”
165

 

 

För sambor ska i likhet med äktenskap finnas samtycke enligt 23 och 25 §§ sambolagen. 

Det är inte möjligt enligt sambolagen att föra en återgångstalan när pantsättning har 

upplåtits i den gemensamma bostaden.  

 

Dessa rådighetsinskränkningar om samtycke gäller för både makars och sambos 

gemensamma bostad och bohag. För makar sträcker rådighetsinskränkning lite längre 

med fast egendom som är giftorätts gods men inte är den gemensamma bostaden.  

Förälder som förvärvar en bostadsrätt som är avsedd för barnet att bo i kan inte 

innefattas av dessa regler om samtycke då syftet med förvärvet av bostaden är att barnet 

ska bo där och inte för att förälder ska bo där med make eller sambo. En anledning till 

att inhämta make eller sambos samtycke skulle kunna vara i bevissyfte. 

6.5 Hinder för utmätning av bostadsrätt 

Om en bostadsrätt utgör bostad för stadigvarande bruk skyddas den av beneficium
166

. 

Huvudregeln enligt beneficium är att sådan typ av egendom inte utmätts. Vid 

pantsättning av egendom som vanligtvis skyddas av beneficiumregler medför att 

beneficiumskyddet bortfaller. Då är beneficiumregler inget hinder mot utmätning om 

fordran är förenad med pant- eller retentionsrätt i egendomen. Har föräldern pantsatt 

bostadsrätten för att kunna uppta ett lån hos en bank kan banken utan hinder av 

beneficium ansöka om utmätning av bostadsrätten.
167

 

 

 

                                                             
164 Äktenskapsförord och villkor i testamente arv eller gåva kan göra så egendom blir enskild. 
165 SvJT 2008 s,283, se även Gösta Walin, Samäganderätt, utgivningsår 2000, studie rörande 

samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., 1:a upplaga, förlagsort Stockholm, förlag 

Norstedts juridik, s.130 f 
166 5:1 6 punkten UB 
167 5:13 UB 
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7. Analys 

När underårig ska förvärva en bostadsrätt finns det olika lösningar på hur det kan gå till. 

Här presenteras några av dessa lösningar. Den som ska förvärva en bostadsrätt och blir 

ny innehavare till bostadsrätten måste vara antagen som medlem i 

bostadsrättsföreningen
168

. Denna person får inte nekas som medlem om han/hon 

uppfyller de krav som är uppställda i föreningen stadgar
169

. Själva förvärvsprocessen av 

en bostadsrätt går i stort sett till på samma sätt som i exemplet ovan om hur Alice 

förvärvar en bostadsrätt. För att kunna förvärva en bostadsrätt krävs pengar som 

prestation. Det är vanligt att personer som vill förvärva en bostadsrätt tar lån för att 

kunna betala sin bostadsrätt.  När förälder ska hjälpa sina barn med att förvärva en 

bostadsrätt är det just att ordna fram pengar som brukar vara det som är svårt. Att låna 

pengar till förvärv av underårigs bostadsrätt kan göras på två sätt. Antingen kan förälder 

ta ett lån och köper en bostadsrätt vilket medför att föräldern blir ägare till bostadsrätten 

eller så kan föräldern som förmyndare ta lån för den omyndiges räkning
170

 vilket 

medför att barnet kommer bli ägare till bostadsrätten. 

 

När förälder tar lånet och köper bostadsrätten blir föräldern ägare till bostadsrätten 

vilket gör att barnet inte kommer kunna bo där pga. att det är krav att man ska vara 

medlem i bostadsrättsföreningen för att kunna bo där. För att barnet ska kunna bo i 

bostadsrätten behöver barnet hyra bostadsrätten av sin förälder eller att barnet äger en 

andel i bostadsrätten. För att föräldern ska kunna hyra ut bostadsrätten till sitt barn så 

krävs att föräldern har bostadsrättsföreningens styrelses samtycke till andrahands 

uthyrning
171

. Att hyra ut i andrahand kan vara den smidigaste lösningen för att förvärva 

en bostadsrätt till sitt barn men det förutsätter att bostadsrättsföreningens styrelse 

samtycker. Om styrelsen för bostadsrättsföreningen inte samtycker till en uthyrning av 

bostadsrätten kan föräldern vända sig till hyresnämnden och ansöka om uthyrningen. 

Hyresnämnden får ge tillstånd om att bostadsrättshavaren d.v.s. föräldern kan visa på 

beaktansvärda skäl för uthyrningen och att styrelsen inte har någon befogad anledning 

till varför inte en andrahandsuthyrning skulle tillåtas
172

. Att hyresnämnden ger detta 

tillstånd kan ses som en lika bra lösning som om styrelsen gett sitt samtycke till 

andrahandsuthyrning. Ett problem med hyresnämndens tillstånd är att tillståndet är 

tidsbegränsat vilket gör att föräldern kan bli tvungen att vara tvungen att ansöka om 

tillstånd att hyra ut lägenheten mer än en gång. Det finns en risk att föräldern inte får 

fortsatt tillstånd att hyra ut bostadsrätten till sitt barn och då uppstår en osäkerhet över 

hur länge barnet kan bo där pga denna osäkerhet kan det inte ses som en bra lösning.  

 

Skulle barnet istället äga en andel i bostadsrätten så är barnet medlem i 

bostadsrättsföreningen och kan bo där på obestämd tid. Den minsta andel som en person 

kan äga i en bostadsrätt är tio procent enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Att det är 

just tio procent som är angivet i stadgarna är sedvana för bostadsrättsföreningar. Tio 

procent av en bostadsrätt kan låta lite men om lägenheten kostar 500 000 kronor så blir 

tio procent 50 000 kronor. Dessa pengar måste barnet ha i tillgångar eller så kan 

föräldern ge bort den summan i gåva. När barnet ska bli delägare i bostadsrätten 

kommer det att behövas ett samtycke från överförmyndare
173

 men även från en 

                                                             
168 6:1 BRL 
169 2:3 1st BRL, Det finns undantag från det ett undantag ä att ett dödsbo under en begränsad tid inte 

behöver vara medlem i föreningen 6:1 a BRL. Det finns undantag som utrycks i 6:1 2st BRL. 
170 13:12 FB 
171 7:10 1st BRL 
172 7:11 1st BRL 
173 13:10 FB 
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tillförordnad god man som företräder barnet
174

 på grund av att föräldern är i en jävs 

situation med barnet där det kan finnas motstridiga intressen
175

. 

 

Ett annat sätt som föräldern kan göra för att hjälpa sitt barn med att förvärva en 

bostadsrätt är att föräldern som förmyndare ansöker om att barnet ska låna pengar. 

Förälder kan inte ensam besluta om barnet får ta lån, det krävs ett samtycke från 

överförmyndaren
176

.  Har barnet två föräldrar ska båda föräldrarna ansöka om samtycke 

hos överförmyndaren. Samtycke från överförmyndare kan endast ges av 

överförmyndare om det behövs för att trygga den omyndiges övriga tillgångar eller om 

det kan anses nödvändigt för den omyndiges utbildning eller uppehälle eller att det 

annars finns särskilda skäl för åtgärden
177

. Detta sätt att förvärva en bostadsrätt åt sitt 

barn är en möjlighet men något osäker metod då föräldrar inte vet om barnet kommer få 

ta ett lån för överförmyndaren. Om barnet får samtycke av överförmyndaren är det ändå 

osäkert om det finns en bank som ställer upp på att ge ett lån även om bostadsrätten 

finns som säkerhet. Om barnet skulle få ett lån av banken så kan föräldrar som 

förmyndare hamna i en jävssituation
178

. Detta medför att samma process med 

förordnade av god man som presenterats ovan måste genomföras igen vilket kan vara 

omständligt.  

 

Den lösning som involverar minst inblandning av överförmyndare är om föräldrarna 

kan ta lån för att förvärva bostadsrätten och att styrelsen för bostadsrättsföreningen ger 

sitt samtycke till att bostadsrätten hyrs ut i andra hand till barnet. Om samtycke inte ges 

är den smidigaste lösningen att göra barnet till delägare vilket även blir den mest 

långsiktiga lösningen. 

 

Om lösningen att göra barnet till delägare väljs kommer förälder och barn vara 

samägare till bostadsrätten. Av HD avgörande i rättsfallet NJA 1995 s.478 så är 

samäganderättslagen analogt tillämplig på samägande av bostadsrätt.  

 

Om förälder skulle vara i ett äktenskap eller samboförhållande med någon annan än 

barnets andra förälder kommer denne makes eller sambos samtycke inte kunna inverka 

direkt på förälders och barns samägande om syftet är klart att det avser att barnet ska bo 

där. Samtycke behövs om det finns risk att bostadsrätten kommer bli gemensam 

egendom. Har barnet två föräldrar kommer båda föräldrarna att måsta vara ense om att 

barnet förvärvar en andel i en bostadsrätt då de gemensamt måste ansöka om samtycke 

från överförmyndare. Detta samtycke från överförmyndare om barns förvärv av andel 

har inget med make eller sambos rådighetsinskränkning att göra eftersom bostadsrätten 

är avsedd för barnet. Rådighetsinskränkning enligt 7:5 ÄktB och 23§ SamboL om 

förvärv och pantsättning behövs endast om bostadsrätten är avsedd att utgöra gemensam 

egendom. 

 

I UB finns det indragningsregler
179

 som är tillämpliga på föräldrar och barn som äger en 

bostadsrätt tillsammans. Dessa regler gör det möjligt att hela bostadsrätten blir indragen 

för försäljning av kronofogdemyndigheten. Indragningsreglerna är avsedd för att inte en 

andel ska säljas till underpris. I en situation där barnets andel kommer att säljas är det en 

tillfällig god man som ska ta tillvara barnets intressen. Att någon annan skulle bli 

                                                             
174 11:2 FB 
175 12:8 FB 
176 13:12 1st FB 
177 13:12 3st FB 
178 12:8 FB 
179  8:8 UB 
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delägare i bostadsrätten än barnets förälder kan inte ligga i barnet intresse då barnet 

kanske inte kommer kunna bo där som tidigare och att den nya förvärvaren kan begära, 

enligt samäganderättslagen, att hela bostadsrätten säljs
180

. 

 

Beneficiumregler om att bostadsrätten är avsedd för stadigvarande bruk skulle kunna 

göra att bostadsrätten inte kan mätas ut
181

 dessa bestämmelser är verkningslösa då 

bostadsrätten är pantsatt till en kreditgivare
182

. 

 

En bostadsrätt som ägs av både förälder och barn borde kunna utmätas av 

kronofogdemyndigheten i dess helhet utan några problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
180 6§ samäganderättslagen 
181 5:1 6 punkten UB 
182 5:13 UB 

 



32 
 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan det anges att det är väldigt många olika lagar och regler att 

förhålla sig till vid underårigs förvärv av bostadsrätt. Lagar och regler ger dessutom 

utrymme för viss tolkningsfrihet vid tillämpningen av dem beroende på 

omständigheterna vilket ytterligare försvårar förfarande att förvärva en bostadsrätt som 

underårig. 

 

Oavsett omständigheter så är det inte möjligt för en underårig att helt själv kunna 

förvärva en bostadsrätt. En underårig behöver hjälp från sin förmyndare/förälder för att 

kunna förvärva en bostadsrätt i vissa fall kan även samtycke från överförmyndare 

behöver inhämtas. 

 

En förälder kan förvärva en bostadsrätt åt sitt barn genom att själv köpa en bostadsrätt 

och därefter välja att göra på två sätt. Antingen kan föräldern hyra ut lägenheten till sitt 

barn eller så kan föräldern göra barnet till delägare av lägenheten. I det fall som 

föräldern gör barnet till delägare så hamnar föräldern och barnet i ett 

samägandeförhållande till varandra och då är samäganderättslagen inte direkt tillämplig 

utan analogt tillämplig på bostadsrätten ”i sina väsentliga delar”. För att barnet ska 

kunna förvärva en andel i bostadsrätten behövs samtycke och en tillförordnad god man 

som tar tillvara barnets intressen. 

 

Vid obestånd kan bostadsrätten utmätas av kronofogdemyndigheten. Utmätning ska 

kunna genomföras utan hinder av make och sambos rådighetsinskränkning. 

Rådighetsinskränkning kan inte anses påverka förälder och barns samägande då de 

reglerna syftar till make och sambos gemensamma bostad. Anledningen till att ett 

samtycke ska inhämtas är om det finns risk för att egendomen kan bli gemensam 

egendom. 

 

En samägd bostadsrätt av förälder och barn ska kunna bli utmätt i dess helhet om någon 

av delägarna begär det enligt 6§ samäganderättslagen. Indragningsregler i 8:8 UB ska 

också anses vara tillämpliga för att inte bostadsrätten ska riskera att bli såld till 

underpris. 

 

Beneficiumregler är inte heller något hinder för utmätning då bostadsrätten är pantsatt 

till en kreditgivare enligt 5:13 UB och beneficium då inte längre gäller. 
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