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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 14
Sektionsmöte

Äganderätt till lägenhet

Referat, se bilaga 14 (del II, s. 193)

Debattledare: ordföranden i bostadsdomstolen ULF GAD, Sverige

Referenten, docent ANDERS VICTORIN, Sverige:

Först några ord om språket. Detta är ett område där språkförbistringen kan
bli ovanligt babylonisk mellan de nordiska länderna och jag skall ge en kort
bruksanvisning för vissa termer.

Vi har en form av ägarlägenheter som går ut på att ägarna äger en ideell
andel i fastigheten och sedan har en nyttjanderätt till viss del av egendomen.
Det är det norska systemet för eierlejligheter och det heter på danska anpartslej-
ligheter och på svenska andelslägenheter. Vidare har vi formen att en för-
ening eller motsvarande äger fastigheten medan de boende har en nyttjan-
derätt till viss bestämd del. Detta kallas på danska för andelslejligheter, på
norska för horett och på svenska bostadsrätt. Vidare har vi det systemet att de
boende äger en fysisk del av egendomen men sedan har en ideell andel i
resten. Detta är det danska ägarlägenhetssystemet som också kallas för
eierlejligheter på danska. Termen är densamma på svenska. Även norskan
använder termen eierlejligheter för det här. Till sist har vi termen aktielä-
genheter som såvitt jag förstår är gemensam för alla nordiska länder.

Mitt referat har varit inriktat på rättspolitiska och rättstekniska aspekter,
något som är naturligt med hänsyn till läget i Sverige. Det är ett försök att
hyfsa debatten och det är inte mer än rätt att jag från början talar om att
huvudvikten i mitt referat ligger på argumenten mot ägarlägenheter. Det är
naturligt därför att argumenten för ägarlägenheter ju har en obestridlig
styrka. Jag tror att de kan sammanfattas enkelt på följande sätt: När vi
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redan har ställt statarlängorna på högkant, kan vi då inte göra samma sak
med radhuslängorna? Styrkan i den här argumentationen har uppfattats i
de flesta europeiska länder där det finns sådana här ägarlägenhetsinstitut.
Ett undantag är dock Sverige. Som jag ser det befinner sig de som accepte-
rar villaboende i en svår situation om de samtidigt argumenterar mot
ägarlägenheter.

Jag tror emellertid att det mesta av den här debatten skulle kunna hyfsas
ordentligt om man till en början gör klart för sig i vilken valsituation de
politiska "beslutsfattarna" befinner sig när de skall besluta om införande av
ägarlägenheter. De flesta tänker instinktivt på att det är ett äldre hyreshus
som skall omvandlas. Debatten kan då lätt bli ganska hetsig, därför att man
finner att man ofta saknar bostadspolitiska instrument för att styra vilken
upplåtelseform som skall komma i fråga. Man ser framför sig då faran för att
det skall ske en övergång till ägarlägenheter i stor skala. Jag vill bara säga
att om man finner att man saknar sådana instrument så bör man skaffa
dem. Ett val mellan ägarlägenheter och hyreslägenheter bör vara lika klart
och definitivt som ett val mellan villor och hyreslägenheter, ett val som
träffas varje dag i svenska kommuner. Jag har fört fram en serie invändning-
ar mot själva ägarlägenhetsinstitutet och låt mig från början göra klart att
om de här invändningarna eller svårigheterna kan lösas så ser jag inget
problem med ett införande av institutet till exempel i Sverige. Men samti-
digt så lägger jag i detta en viss kritik av ägarlägenhetssystemen i de övriga
nordiska länderna, något som jag inte vill sticka under stol med.

Men min inledning skall vara kort och låt mig bara upprepa mina
huvudinvändningar. För det första är det svårt att inpassa ägarlägenheter i
en prisstruktur som gäller för hyreslägenheter, särskilt gäller detta om man
har någon form av hyresreglering. Vinster måste då uppkomma och det är
svårt att fördela dem på ett tillfredsställande sätt. Det är en invändning som
för övrigt också gäller vid en omvandling till bostadsrätter. En övergång
från det ena till det andra systemet skapar vinster, men om inte någon
övergång är möjlig så uppstår inte problemet. Om man ser detta som ett
problem så bör alltså någon ombildning från hyreslägenheter till ägarlägen-
heter inte tillåtas.

Reglerna i bland annat Norge och Danmark om fördelning av lånen för
gemensamma behov ter sig något märkliga. Eftersom lägenheterna inte
behöver belånas för gemensamma ändamål, eftersom ansvaret för lånen för
de ändamålen bärs solidariskt mellan ägarna, uppstår ju större kreditvär-
dighet inom ett ägarlägenhetssystem än för till exempel villor. Man kan
naturligtvis fråga sig om det är något fel med detta, det är ju bara bra med
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god kreditvärdighet. Men återigen så kommer rättvisesynpunkter fram. Det
har sagts att en huvuduppgift för lagstiftaren i framtiden är att försöka
förhindra att de värdeökningar som har skett i fast egendom under de
senaste årtiondena tas fram för konsumtionsändamål. Man kan kanske
mena att den här invändningen har minskat i aktualitet i och med att
marknaderna förefaller vända, men ändå kvarstår frågan om det är så bra
med solidariskt ansvar för gemensamma skulder. Detta innebär att resten av
utrymmet för realkredit kan användas för andra ändamål.

En tredje invändning går ut på att ägarlägenhetssystemet knappast bör
förknippas med en obetingad rätt till uthyrning. Det är ganska klart att den
hyresgäst som hyr av en enskild person som ägare till en ägarlägenhet har
ett sämre besittningsskydd än den som hyr av en vanlig hyresvärd, eller
kanske för den delen av en ägarlägenhetsförening. Man kan se den här
frågan på något olika sätt, men om det är så att ägarlägenheter skulle bli
vanliga växer problemet. Det far helt andra dimensioner om uthyrning av
ägarlägenheter blir ett normalt system för hyresgäster att bo.

En fjärde invändning går ut på att jag inte ser några särskilda fördelar ur
boendeinflytandesynpunkt med ägarlägenheter jämfört med andra former
för kollektivt ägande som t.ex. bostadsrättsföreningar. Fördelarna ligger på
det ekonomiska planet och har att göra med den rättsliga förfoganderätten
över lägenheten. Och i den mån som sådana rättigheter inskränks genom
regler som t.ex. försvårar eller förhindrar uthyrning, regler om hembuds-
skyldighet i samband med försäljning minskar också fördelarna med ägarlä-
genhetsformen. Att man därutöver skulle kunna vinna särskilt mycket på att
ägarna själva utför arbete i lägenheterna eller på fastigheten är det väl ingen
som tror särskilt mycket på.

Jag ser också en risk för en konservativ förvaltning. Det har sagts mig att
man inte har sådana erfarenheter till exempel i Danmark, utan tvärt om är
ägarlägenhetshus bättre underhållna och modernare än de flesta hyreshus.
Det förvånar mig inte alls. Naturligtvis putsas husen upp och moderniseras
före en försäljning. Det är inte heller underligt att ägarna är rädda om
lägenheterna och huset och vårdar om det och dess värde.

Men man kan tänka sig att utvecklingen ibland tar andra riktningar. Den
ekonomiska och fysiska livslängden av en byggnads olika delar varierar.
Efter ett antal år så måste stora och kostsamma ingrepp göras, ledningar
måste bytas ut efter 30 kanske 50 år. Man måste lägga om tak och grund.
Planlösningar och stil på lägenheterna blir till slut omoderna. Jag kan tänka
mig att ägarlägenhetsföreningar kan klara av en större reparation med allt
vad det för med sig av evakuering av de boende. Men det är inte säkert
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heller att man kan uppnå enighet om något sådant. Det kan vara nödvän-
digt med ett system för att samla alla lägenheterna i en ägares hand för att
genomföra sådana projekt.

Någonting som ägarlägenhetsföreningar har svårt att klara av är en
ombyggnad som medför förändringar av lägenheterna eller av deras inbör-
des relationer. Det är ett problem som gäller alla upplåtelseformer utan
begränsning i tiden. Vi har samma problem i Sverige med avseende på de
första bostadsrättsföreningarna som byggdes på 20-talet eller ännu tidigare
och som nu börjar bli gamla. De ter sig nu otidsenliga med för små
lägenheter och ensidig hushållssammansättning.

Till slut några ord om ett klassiskt problem som man möter i alla
framställningar om ägarlägenheter och som har fatt varierande lösningar i
olika rättssystem nämligen frågan om upplösning. När en fastighet börjar
bli så dålig och omodern att alla förstår att något radikalt måste göras åt
den, till exempel riva och bygga nytt då kan det tänkas att några ägare
åtminstone för en tid eller till och med för en ganska lång tid vägrar gå med
på upplösning. Alla som har erfarenhet av hyresfrågor vet hur svårt det kan
vara att få till exempel äldre människor att flytta. Hur skall det då bli med
en ägarlägenhetsförening? Ja, i våra nordiska länder så förutsätter nog en
upplösning eller en total modernisering samtycke av de ägare som berörs.
På sikt kan då problemet uppstå att så länge som det är några som inte vill
flytta så kan de tvinga de andra att bidra till gemensamma omkostnader
fastän de andra inte har det ringaste intresse av att bo kvar. Det är rimligt
att upplösningen måste kunna ske med majoritetsbeslut.

Avslutningsvis vill jag bara säga att om de svårigheter jag talat om kan
lösas, kan jag inte se några hinder mot att man inför ett ägarlägenhetssys-
tem i Sverige. Men det bör kanske tilläggas att om detta sker kommer en hel
del av charmen med att ha radhuset på höjden istället för på marken att
minska.

Korreferenten professor PETER BLOK, Danmark:

Emnet ejerlejligheder kan man diskutere på flere planer. Referentens skrift-
lige referat bevæger sig udelukkende på det, jeg vil kalde det første eller
"laveste" plan. Dette er ikke nogen invending imod referatet. Tværtimod er
det naturligt fra en svensk synsvinkel, at emnet ejerlejligheder ses som et
spørgsmål om argumenter for og imod ejerlejlighedssystemet. Og her vil jeg
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gerne give udtryk for min anerkendelse af, at det er lykkedes Anders Vic-
torin på en meget sober og klar måde at bringe orden i alle de argumenter,
der igennem tiderne har været fremført for og imod ejerlejligheder.

I nogle af de øvrige nordiske lande må man imidlertid beskæftige sig med
ejerlejligheder på andre planer. I lande, som i forvejen kender ejerlejlig-
heder, men endnu ikke har nogen lov, må det blive et spørgsmål om,
hvorledes loven bør indrettes, og herom kan man sige forskellige generelle
ting. Dette andet plan svarer til situationen i Norge, hvor man har ejerlej-
ligheder i begrænset omfang, og hvor der er fremsat et lovforslag, som endnu
ikke er færdigbehandlet. Her rejser sig i relation til det norske lovforslag
forskellige almene spørgsmål vedrørende en lovgivning om ejerlejligheder.

Det tredje plan, man kan diskutere ejerlejligheder på, er med udgangs-
punkt i situationen i de lande, som har ejerlejligheder, og som har en lov i
forvejen, således som det er tilfældet i Danmark og i Island. Her er det
naturligvis ikke så meget et spørgsmål om argumenter for og imod ejerlej-
lighedssystemet. Det er heller ikke så meget et spørgsmål om, hvorledes
lovgivningen generelt set bør være indrettet. I desse lande er det naturligt at
koncentrere sig om forskellige enkeltspørgsmål, som har vist sig at rejse pro-
blemer i praksis.

Jeg vil i det følgende bevæge mig inden for alle tre planer. Som baggrund
for det, jeg vil sige om den boligpolitiske diskussion — det forste plan — vil jeg
kort skitsere udviklingen i Danmark og situationen, som den er i dag.

Ejerlejligheder blev indført i Danmark i 1966. Den danske ejerlejligheds-
lov er en ret kortfattet lov, som indeholder nogle grundlæggende bestem-
melser om ejernes rettigheder og pligter. Den beskriver ejerlejligheden som
en egentlig ejendomsret til selve lejligheden med en tilknyttet samejeret til
ejendommens fælles bestanddele. Loven indeholder en henvisning til en
normalvedtægt, altså en vedtægt for ejerforeningen. Denne normalvedtægt
er givet som en bekendtgørelse, og det fremgår af loven, at normalvedtægten
gælder, hvis intet andet er fastsat i en individuel vedtægt. Dette betyder, at
normalvedtægten nærmest svarer til deklaratoriske retsregler. De regler, der
står i den danske normalvedtægt, kunne også have været optaget i selve
loven. Man kan altså sige, at den danske lovgivning består af en ret kortfat-
tet lov plus en lidt mere omfattende normalvedtægt. Loven indeholder også
regler om, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder. Disse regler
om opdelingsadgangen har givet anledning til megen diskussion i Danmark
og har været underkastet mange ændringer. I perioden fra 1966 til 1979 er
opdelingsreglerne blevet ændret ikke mindre end syv gange. I 1969 og 1970
gennemførte man visse begrænsninger i adgangen til at opdele ældre beboel-
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sesejendomme. Med ældre mener vi her ejendomme opført før ejerlejligheds-
lovens ikrafttræden. Blandt andet indførtes visse kvalitetskrav. I 1972 ophæ-
vede man helt adgangen til at opdele ældre beboelsesejendomme i ejerlej-
ligheder. Dette totale forbud bestod så til 1976. Da indførte man igen
adgang til opdeling af ældre beboelsesejendomme under visse forudsæt-
ninger, blandt andet nye, skærpede kvalitetskrav, og et krav om, at man
forud for opdelingen havde tilbudt ejendommen til lejerne, således at disse
kunne overtage den som andelslejligheder, hvilket svarer til de svenske
bostadsrätter. Der opstod visse problemer i løbet af 1976, og i 1977 skærpede
man opdelingsreglerne, hvorefter man så endelig i 1979 i det store og hele
igen ophævede adgangen til at opdele ældre beboelsesejendomme.

Lovgiveren har således ført en udpræget siksakkurs på dette område.
Situationen i dag er den, at der er fri adgang til at opdele ejendomme, der er
opført efter ejerlejlighedslovens ikrafttræden i 1966. Der er endvidere fri
adgang til at opdele rene erhvervsejendomme. Med hensyn til ældre beboel-
sesejendomme er der adgang til at opdele ejendomme med indtil to beboel-
seslejligheder, altså kun ganske små ejendomme. Endelig kan man med
tilladelse opdele fredede ejendomme.

Som jeg nævnte før, var der i perioden 1972—76 et totalt forbud mod
opdeling af ældre beboelsesejendomme. Dette førte til en form for omgåelse,
nemlig ved oprettelse af det, vi i Danmark kalder anpartslejligheder. Herved
forstår man en samejeanpart af en fast ejendom, hvortil der er knyttet en
eksklusiv brugsret til en lejlighed. Begrebet anpartslejlighed ligger meget
nær ved begrebet ejerlejlighed. I virkeligheden er der efter min opfattelse
ingen reel forskel imellem de to ting fra en praktisk synsvinkel. Der opstod
derfor det spørgsmål, om oprettelse af anpartslejligheder var en omgåelse af
forbudet i ejerlejlighedsloven. Dette spørgsmål besvarede Højesteret i 1976
benægtende. Lovgiverens reaktion herpå var, at man straks efter gennem-
førte et forbud mod oprettelse af anpartslejligheder.

Der findes i dag, kan man anslå, ca. 150000 ejerlejligheder i Danmark.
Heraf er ca. 10000 erhvervslejligheder. Ser man på ejerlejlighedernes rela-
tive betydning i forhold til samtlige beboelseslejligheder i flerfamilieshuse,
udgør ejerlejlighederne ca. 14%. Tager man alene flerfamilieshuse, som er
opført efter ejerlejlighedslovens ikrafttræden, udgør ejerlejligheder ca. 21 %.
Hvis man skal se på ejerlejlighedernes betydning for nybyggeriet, må man
gøre sig klart, at en meget stor del af det danske nybyggeri foregår med
offentlig støtte, det vi kalder socialt boligbyggeri. Holder man dette ude, og
ser man alene på det private etagebyggeri siden ejerlejlighedslovens ikraft-
træden, viser tallene, at ikke mindre end 60 % af samtlige lejligheder er
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opført som ejerlejligheder.
Det fremgår af det, jeg sagde før om de skiftende opdelingsregler, at det,

diskussionen i Danmark har drejet sig om, er adgangen til at opdele ældre
beboelsesejendomme. Man hører tit, både i Danmark og uden for Danmarks
grænser, at vi i Danmark har haft negative erfaringer med ejerlejlig-
hedssystemet. Dette er en noget uretfærdig og forkert bedømmelse, idet
diskussionen som sagt kun har gået på spørgsmålet om adgang til at opdele
ældre beboelsesejendomme. Der har praktisk talt ikke været nogen kritik
imod adgangen til at opdele nye ejendomme og heller ikke mod adgangen til
at opdele erhvervsejendomme.

Mit personlige udgangspunkt i den boligpolitiske vurdering er, at jeg
finder det meget vanskeligt at fremføre vægtige argumenter imod ejerlejlig-
hedssystemet i et samfund, som ser positivt på ejerboliger i form af parcel-
huse. Det er svært at se, hvad der skulle føre til, at man er positiv over for
enfamilieshuse, men negativ over for ejerlejligheder, og jeg synes, at Victo-
rins skriftlige referat illustrerer dette. Jeg synes, det bærer præg af, at han
har (vanskeligt ved at finde argumenter imod ejerlejlighedssystemet, som
ikke også kan anføres over for parcelhuse. Ved den nærmere boligpolitiske
vurdering må man imidlertid sondre mellem på den ene side nyopførte
ejendomme og rene erhvervsejendomene og på den anden side ældre
beboelsesejendomme. Med hensyn til nyopførelser har hovedargumentet i
den lange række af lande, som har ejerlejlighedssystemet, været, at dette
system kan fremme nybyggeriet, og jeg mener, at de danske erfaringer
bekræfter dette argument. Der har som sagt heller ikke været nogen kritik
imod anvendelse af ejerlejlighedssystemet på erhvervsejendomme. Jeg
mener derfor, at man i den boligpolitiske diskussion kan koncentrere sig om
adgangen til at opdele ældre beboelsesejendomme.

Her har der været fremført argumenter for og imod i Danmark. Et af
hovedargumenterne for en sådan adgang har været, at man herigennem kan
opnå en sanering af den ældre boligmasse. Det kan man opnå på to måder.
For det første ved at stille kvalitetskrav som betingelse for opdeling, og for
det andre igennem det forhold, som Anders Victorin også var inde på, at
ejerlejlighedsejendomme erfaringsmæssigt gennemgående vedligeholdes
bedre og i højere grad moderniseres end udlejningsejendomme. Jeg mener,
man må sige, at erfaringerne fra Danmark bekræfter denne positive effekt
ved anvendelse af ejerlejlighedssystemet på ældre ejendomme.

Men der er også problemer forbundet med en sådan opdelingsadgang.
Blandt de problemer, man har fremhævet i Danmark, har for det første
været de store spekulationsgevinster, som ejerne af udlejningsejendomme
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kan opnå ved at opdele og sælge som ejerlejligheder. Baggrunden for disse
gevinster er, i hvert fald for Danmarks vedkommende, at huslejen i den
ældre boligmasse er reguleret. Vi har altså et maksimalprissystem for ud-
lejningsejendomme, og hvis man tillader opdeling i ejerlejligheder, så til-
lader man dermed, at ejeren overflytter lejlighederne fra et reguleret til et
frit marked. Det er ganske klart, at dette vil skabe gevinster, og at det vil
skabe et pres imod systemet. Det andet, man har nævnt, er problemer for
lejerne i ejendommen. Disse problemer hænger sammen med, at selv om
man sikrer lejerne imod opsigelse som følge af opdelingen, kan de blive
udsat for et faktisk pres for at flytte i det omfang, de ikke selv vil købe deres
lejlighed. For det er jo klart, at udlejeren gerne vil sælge lejligheden så
hurtigt som muligt. Også systemet med kvalitetskrav i forbindelse med
opdeling, som vi har haft i Danmark, skaber problemer for lejerne, idet vort
system fører til, at omkostningerne ved de nødvendige forbedringsarbejder
overvæltes på lejerne i form af huslejestigninger. Det tredje argument, man
har fremført — det var det, der var hovedargumentet for begrænsningen i
1979 — er, at en adgang til at opdele de ældre ejendomme formindsker
udbudet af billige udlejningslejligheder til skade for den mindrebemidlede
del af befolkningen. Det er ganske klart, at vi her er ovre i vurderinger, som
først og fremmest er af politisk art.

Jeg mener ikke, at de mere specielle tekniske argumenter, som referenten
har fremført enten som andres eller som sine egne, er ganske overbevisende.
Jeg vil indskrænke mig til at knytte nogle bemærkninger til enkelte af de
forhold, referenten nævner som særlige problemer ved ejerlejligheder.

Det første er spørgsmålet om optagelse af lån i forbindelse med større
forbedringsarbejder. Det er nævnt i referatet side 12. Jeg mener ikke, at de
danske erfaringer viser, at der er store problemer på dette område. Det er
nemlig således, at man kan sikre sig på forhånd, enten igennem oprettelse af
en grundfond, som vi kalder det i Danmark, eller igennem udstedelse af
pantebreve fra de enkelte ejere til ejerforeningen. Disse pantebreve kan
derefter benyttes af ejerforeningen ved lånoptagelse. Endelig er det jo slet
ikke sikkert, at der stilles krav om pantesikkerhed fra kreditors side. Såvidt
jeg ved, er det meget ofte tilfældet, at man yder lån uden pantesikkerhed,
hvilket beror på den gode beskyttelse, krediter har i kraft af den solidariske
hæftelse.

Det andet forhold, jeg vil nævne, er referatet side 21, hvor Anders Vic-
torin siger, at der er en tendens til, at lejlighederne benyttes til udlejning.
Det er ikke erfaringen i Danmark. Det er ganske vist rigtigt, at der er mange
ejerlejligheder, der er udlejet, men det skyldes det forhold, at den oprinde-
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lige ejer ikke kan opsige lejeren, og de lejere, som ikke vil købe deres
lejligheder, bliver derfor boende som lejere af ejerlejligheder. Det er bag-
grunden for, at ca. 50 % af alle danske ejerlejligheder i dag er udlejet. Det er
efter min erfaring ikke sådan, at de enkelte lejlighedskøbere i større ud-
strækning udlejer deres lejligheder.

Det tredje punkt, jeg vil sige lidt om, er det, der siger i referatet side 22 og
følgende om, at ejerlighedssystemet kan føre til en uhensigtsmæssig forvalt-
ningsform, navnlig i retning af en konservativ forvaltning. Jeg mener ikke, at
erfaringerne fra Danmark viser dette. Anders Victorin var også selv inde på,
at erfaringerne nærmest peger i modsat retning, nemlig i retning af, at
ejerlejlighedsejendomme i større udstrækning moderniseres end udlejnings-
ejendomme. Jeg synes også, det er svært at se, hvorfor dette med forvalt-
ningsformen skulle være et større problem ved ejerlejligheder end ved andre
boligfællesskabsformer som for eksempel bostadsrätter.

Endelig er der spörgsmålet om opløsning, som Victorin nævnte. Jeg er
enig i, at det fra en teoretisk synsvinkel er et vanskeligt spørgsmål, men
erfaringerne både fra Danmark og fra andre lande, der har ej erlej lighedssy-
stemet, viser, at det ikke er noget større praktisk problem.

Jeg skal vogte mig for at blande mig i den svenske debat om indførelse af
ejerlejlighedssystemet. Men jeg kan dog ikke lade være med at knytte nogle
enkelte bemærkninger hertil.

Hovedargumenterne har været, at ejerlejlighedssystemet skaber spekula-
tion, og at det er overflødigt ved siden af bostadrättssystemet. Med hensyn
til det første mener jeg, at man måske kan undre sig lidt over, at dette
spekulationssynspunkt navnlig er blevet fremført i Sverige, hvor man i
forvejen kender en lejlighedstype, som kan sælges til markedsprisen, nemlig
bostadsrätter. Jeg kan ikke se, hvorfor ejerlejligheder i højere grad skulle
føre til spekulation end bostadsrätter. Hvad det andet spørgsmål angår,
mener jeg, at man kan pege på spørgsmålet om pantsætning af lejlighederne.
Den pantsætningsform, man har ved bostadsrätter, er efter min opfattelse
ikke hensingtsmæssig. Det er klart mere hensigtsmæssigt med et system,
hvor pantsætning af lejlighederne kan foregå efter reglerne om pantsætning
af fast ejendom. Så der er da i hvert fald denne forskel imellem ejerlejlig-
heder og bostadsrätter.

Min konklusion vedrørende det boligpolitiske er herefter, at jeg mener, at
det er meget vanskeligt at anføre vægtige argumenter imod ejerlejlighedssy-
stemet som sådant, det vil sige imod anvendelse af ejerlejlighedssystemet på
nyopførte ejendome og på erhvervsejendomme, hvorimod jeg er enig i, at
der er visse problemer omkring en adgang til at opdele ældre beboelsesejen-
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domme i ejerlejligheder.
Jeg kommer så til de almene spørgsmål vedrørende en lovgivning om

ejerlejligheder, der jeg i indledningen kaldte det andet plan. Det første, man
kan spørge, er: Er det overhovedet nødvendigt at tillade indførelse af ejerlej-
ligheder, eller forholder det sig ikke sådan, at der er adgang til at oprette
ejerlejligheder, således at man må forbyde det, hvis man ikke önsker det.
Svaret afhænger af, hvad man forstår ved ejerlejligheder. Hvis man med
ejerlejligheder sigter til det danske begreb, altså egentlig ejendomsret til
lejligheden, så må der en lovgivning til, som tillader dette system. Hvis man
derimod med ejerlejligheder sigter til det norske system, dvs. en samejean-
part med dertil knyttet eksklusiv brugsret, så er forholdet det, at der er
adgang til at oprette ejerlejligheder, og hvis ikke man vil have ejerlejligheder
i denne form, må man forbyde dem. Det viser udviklingen i Norge og i
Danmark, og man kan så spørge: Hvordan er situationen i Sverige? Er der
ikke adgang til at oprette ejerlejligheder i Sverige i form af andelslägenheter?
Jo, det er der. Men hvorfor anvendes dette sytem så ikke i særlig udstræk-
ning? Det er et spørgsmål, som det kunne vare interessant at få belyst. Min
foreløbige opfatelse er, at svaret navnlig er knyttet til spørgsmålet om
adgang til at pantsætte efter reglerne om fast ejendom. En samejeanpart af
en fast ejendom kan ikke pantsættes efter reglerne om fast ejendom i svensk
ret, medens det modsatte er tilfældet i Danmark og Norge, og jeg tror, det er
dette, der er hovedforklaringen.

Spørgsmålet om nødvendigheten af lovgivning kan også ses som et spørgs-
mål om, hvorvidt det er önskeligt med en lov for at skabe klarhed over
reglerne. Her tror jeg, man må svare bekræftende. Blandt andet fordi de
almindelige regler om samejeforhold ikke uden videre lader sig overføre på
ejerlejligheder.

Et principielt vigtigt spørgsmål er, i hvilket omfang en lovgivning om
ejerlejligheder bør være præceptiv. Her er forholdet i dansk ret det, at
ejerlejlighedsloven som udgangspunkt kun er deklaratorisk. Det samme
gælder normalvedtægten. Ser man på det norske lovforslag, står der i dettes
§ 1, stk. 4, at loven er præceptiv i det omfang, andet ikke følger af de enkelte
bestemmelser. Behovet for en præceptiv regulering ligger navnlig i det
forhold, at vedtægterne for et ejerlejlighedsfællesskab normalt oprettes een-
sidigt af ejendommens oprindelige ejer. Det kan føre til, at han i særlig grad
varetager sine egne interesser eller andre særlige interesser. Det er alligevel
min opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre en lovgivning,
der er præceptiv i det omfang, det norske lovforslag lægger op til. Man
hindrer herved en fleksibilitet, som er ønskelig, og det kan ligefrem føre til
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mindre rimelige resultater i visse tilfælde. Dette vil jeg illustrere med et par
eksempler fra det norske lovforslag.

Det står i §11, stk. 2, jfr. stk. 3, i det norske forslag, at man i den
oprindelige vedtægt kun kan fastsætte visse bestemte begrænsninger i den
retlige råden over de enkelte lejligheder. Blandt disse begrænsninger nævner
man ikke forbud mod udstykning og sammenlægning af lejligheder. Det vil
sige, at der efter den norske lov ikke vil vare adgang til at forbyde udstyk-
ning af lejligheder. Sådanne forbud er efter danske erfaringer sædvanlige
eller i hvert fald ofte forekommende i de individuelle vedtægter, og de har
efter min opfattelse en særdeles rimelig begrundelse.

Et andet eksempel: Det står i det norske lovforslag, at alle fællesomkost-
ninger skal fordeles efter størrelsen af samejebrøkerne, det som vi kalder
fordelingstallene i Danmark. Her er erfaringerne fra Danmark og i øvrigt
også fra mange andre lande, at det ofte er rimeligt at udskille visse omkost-
ningstyper til fordeling på et andet grundlag, navnlig efter forbrug eller
brug. Dette gælder eksempelvis for omkostningerne til varmeforsyning,
vandforsyning, forsyning med elekricitet osv. Så vidt jeg kan se, forhindrer
præceptiviteten i det norske lovforslag en sådan fremgangsmåde, og det er
efter min opfaldelse hverken hensigtmæssigt eller rimeligt.

Min konklusion er derfor, at man nøje bør overveje spørgsmålet om
præceptivitet, og at man kun bør gøre loven præceptiv på de punkter, hvor
der er et særligt behov for det.

Endelig vil jeg knytte nogle bemærkninger til spørgsmålet om, hvorledes
man bør beskrive ejerlejlighedsbegrebet. Det er noget, som har været disku-
teret meget i Norge, hvor man kender begge former, altså både egentlig
ejendomsret til lejligheden med dertil knyttet anpart af de fælles bestanddele
og samejeanpart i hele ejendommen med eksklusiv brugsret til lejligheden.
Jeg mener, at det er en diskussion, som for så vidt er temmelig ørkesløs, idet
det for den nærmere retsstilling er ganske ligegyldigt, om man tager ud-
gangspunkt i den ene eller anden beskrivelse af retten. Det viser også en
retssammenlignende undersøgelse. Det er dog visse spørgsmål, man må
være opmærksom på, blandt andet dette, at hvis man lægger sig fast på det
ene begreb og samtidig begrænser adgangen til opdeling, så må man sørge
for, at man i samme omfang begrænser adgangen til at anvende den anden
form, jævnfør det, jeg sagde om forholdet mellem ejerlejligheder og anparts-
lejligheder i dansk ret.

Uanset hvilken form, man vælger, bør man overveje en almindelig be-
stemmelse i loven om, at en ejerlejlighed i den øvrige lovgivning sidestilles
med en fast ejendom. Det er noget, som kan få betydning i mange relationer,
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blandt andet i forhold til tinglysningslovgivningen, og i forhold til sådan
bestemmelse har vi i den danske lov, men jeg savner den i den norske lov.

Inden for det, jeg i indledningen kaldte det tredje plan, vil jeg begrense mig
til to enkelt spørgsmål, som er aktuelle set fra en dansk synvinkel.

Det første er spørgsmålet om den oprindelige ejers indflydelse i ejerfore-
ningen i perioden efter ejendommens opdeling. Forholdet er det, at den
oprindelige ejer på generalforsamlingen råder over et antal stemmer, der
svarer til summen af de stemmer, der er knyttet til hver af de usolgte
lejligheder. Det gælder, både når man stemmer efter reglerne om simpel
majoritet, og når man stemmer efter reglerne om kvalificeret majoritet. Efter
de danske regler om kvalificeret majoritet kræves der 2/3 flertal såvel efter
fordelingstal som efter antal. "Efter antal" er blevet forstået som sigtende til
antal lejligheder, ikke til antal hoveder. Hvis den oprindelige ejer f. eks. er
indehaver af 25 lejligheder, har han defor ikke alene simpel majoritet men
også kvalificeret majoritet, og han kan derfor gennemtrumfe alle dispositio-
ner i ejerforeningen, kun begrænset af de tilfælde, hvor man må stille krav
om enighed. Dette forhold har ført til beklagelser og utilfredshed fra lejlig-
hedskøberes side i Danmark. Det er min opfattelse, at den danske lovgiver
bør gøre noget ved dette problem gennem præceptiv lovgivning, og det er
noget, man endnu kan nå at tage højde for i det norske lovforslag. Det har
man nemlig ikke gjort i det lovforslag, som foreligger. En af metoderne — i
hvert fald med udgangspunkt i dansk ret — ville være at sige, at ved
afstemninger efter de regler, hvor der kræves kvalificeret majoritet, har en
person, som ejer flere lejligheder, kun 1 stemme "efter antal".

Det andet spørgsmål, jeg vil berøre, er spørgsmålet om, hvad man kan
gøre for at modvirke urimelige vedtægtsbestemmelser. Jeg nævnte før, at en
af metoderne naturligtvis er at lave en omfattende præceptiv lovgivning.
Men andre grunde taler som nævnt imod dette, og man kan alligevel ikke
tage højde for alle tænkelige former for urimelige vedtægtsbestemmelser.
Man må derfor falde tilbage på muligheden for at tilsidesætte urimelige
vedtægtsbestemmelser efter generalklausulen i aftaleloven, i Danmark altså
aftalelovens § 36. Baggrunden for, at der forekommer urimelige vedtægts-
bestemmelser, er som nævnt navnlig, at vedtægterne oprettes eensidigt af
den oprindelige ejer, inden han begynder at sælge lejlighederne.

Som eksempler på urimelige bestemmelser kan jeg nævne følgende: En
bestemmelse om, at administrator for ejerforeningen skal være uafsættelig i
10 år eller måske længere, for eksempel sådan, som jeg også har set, at den
oprindelige ejer skal kunne udpege administrator for ejerforeningen, så
længe han er indehaver af noget sælgerpantebrev i nogen ejerlejlighed i
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ejendommen. En anden type af urimelige bestemmelser er sådanne, som
søger at sikre den oprindelige ejer stemmovervægt på generalforsamlingen i
en meget lang periode. Jeg har set en vedtægtsbestemmelse, der siger, at den
oprindelige ejer til enhver tid skal råde over 51 % af samtlige stemmer, så
længe han ejer nogen lejlighed i ejendommen. En tredje type er en bestem-
melse om, at når en lejlighed sælges, skal en bestemt advokat skrive skødet,
typisk den advokat, som også er administrator for ejerforeningen. Jeg
skylder her at sige, at det danske Advokatråd har tilkendegivet, at det er i
strid med god advokatskik at optage sådanne bestemmelser. Og endelig en
fjerde type: når et vist antal af lejlighederne er solgt, for eksempel halvdelen,
skal lejlighedskøberne være forpligtet til at købe de resterende lejligheder fra
ejeren. Problemet i dette er, at disse resterende lejligheder ikke kan sælges
på normal måde, for der sidder jo stadigvæk lejere i dem. Hvis man så er
forpligtet til at købe dem til markedsprisen for en fri lejlighed, er der tale om
noget meget ufordelagtigt for lejlighedskøberne.

Jeg mener, at disse typer af bestemmelser i de fleste tilfælde vil kunne
rammes efter aftalelovens § 36, men nogen praksis herom har vi endnu ikke i
Danmark.

Korreferenten professor MADS ANDENÆS, Norge:

Eierleiligheter er et felt med store nasjonale forskjeller i de rettslige kon-
struksjoner og boligpolitiske utgångspunkter. De reelle problemer er imid-
lertid felles.

La meg først skissere den norske utgangssituasjonen. Eierleiligheter i sin
moderne form trengte hos oss gjennom i 1960-årene. Dette sjedde uten noen
spesiell rettslig hjemmel, bortsett fra en klargjøring fra Justisdepartementets
side om at de norske tinglysingsreglene ikke var til hinder. Senere kom det
krav om lovregulering, og i påvente av denne fikk man en midlertidig lov om
forbud rnot oppdeling i eierleiligheter i bestående bygninger. Lovutkastet
foreligger nå, men er ennå ikke vedtatt. Det betyr at de lovgivningspolitiske
sidene i Norge foreløpig påkaller den største interessen. Det er også det jeg
skal si noe om.

Jeg vil starte med følgende spørsmål: Bør eierleiligheter prinsipiellt til-
lätes?

I Norge er det for dette punkts vedkommende stort sett politisk enighet
om et bekreftende svar. Det gjelder også de norske sosialdemokrater. Ho-
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vedmotstanden hos oss kommer fra boligkooperasjonen og fra leieboeror-
ganisasjonene. Jeg har nettopp hatt anledning til å gjennomgå de argu-
menter som fra disse hold ble fremført mot en prinsipiell adgang til eierlei-
ligheter, og det kan kanskje ha sin interesse å gi litt nærmere inn på det.
Hovedargumentet er at det ikke er behov for eierleiligheter. Vi har for bolig i
blokkbebyggelse den innarbeidede form borettslag (bostadsrättsförening);
hva skal man da med et ytterligere rettsinstitutt?

Argumentet er et stykke på vei treffende. Selve det at det foreligger et
faktisk bo- og eierfellesskap skaper i stor utstrekning de samme problemer,
som stort sett krever samme løsninger. Likevel er det grunnleggende indre
forskjeller mellom borettslag og eierleiligheter.

En hovedforskjell ligger i selve eierkonstruksjonen. Borettslaget eier som
sådant bygget. Borettshaverne er leietakere, og de har som andelshavere
vanlige selskapsrettslige rettigheter på linje med aksjonærere i et aksjesel-
skap. Det borettshaverne kan disponere over, er de selskapsrettslige rettig-
heter og den tilknyttede leierett (eventuelt også sin partesikrede fordring
mot laget, det såkalte borettsinnskudd). Disse disposisjonene bedømmes
etter regiene for løsøre etter norsk rett. Indirekte og økonomisk sett kan man
si at borettshaverne har en økonomisk eierinteresse i bygget, men de er ikke i
rettslig forstand eiere. Helt annerledes stiller det seg ved eierleiligheter. Her
er den enkelte direkte eier av bygget (i form av en sameierett eller eneeier-
rett, alt etter konstruksjonen. Disposisjoner fra den enkelte kan dermed skje
etter regiene for fast eiendom. Dette gjelder iallfall for norsk og dansk retts
vedkommende. Denne forskjellen i eierkonstruksjonen viser seg på en rekke
punkter og har fordeler og ulemper.

Hvis borettshaverne ønsker å utnytte lagets eiendom ved individuell
belåning, må dette således skje ved at de håndpantsetter andelene etter
samme regler som annet løsøre. Laget har normalt belånt selve eiendom-
men. Man kan i og for seg tenke seg at all belåning i et borettslag skjer ved
individuell belåning fra borettshavernes side. Av forskjellige grunner er det
imidlertid vanskeligere å få kreditt hvis man som sikkerhet bare kan tilby en
selskapsandel enn om man kan tilby fast eiendom. Går man så til eierleilig-
heter, er situasjonen nettopp at eierkonstruksjonen og de dermed sammen-
hørende registreringsreglene gjør det mulig for den enkelte seksjonshaver å
pantsette sin andel etter regiene om fast eiendom. Man kan derfor si at
borettslagsformen egner seg best for fellespantsettelse gjennom laget, mens
eierleilighetsformen egner seg best fort individuell belåning.

Man kan spørre hvorfor er det en fordel å ha en form som tillåter
maksimal utnyttelse av de individuelle belåningsmuligheter. Her kan det
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først nevnes at kredittinstitusjonene har en berettiget interesse i å kunne
tilgodese sine kunder med lån. De enkelte beboeres lånemuligheter hos sine
respektive långivere kan derfor overstige de lånemuligheter fellesskapet har
som sådant. Et annet forhold er at den enkelte beboer ikke alltid har behov
for lån. I borettslagsformen blir han indirekte påtvunget et lån, men i
eierleilighetsformen kan han låne det han trenger og få tilfredsstilt sine
spesielle låneønsker.

En annen hovedforskjell ligger i ansvarsformen. I et borettslag er det pr.
definisjon laget som sådant som svarer for fellesgjelden. Dette gjør det
nødvendig å utforme borettsloven med tanke på kreditorenes sikkerhet og
lagets kredittverdighet. I eierleiligheter har andelshaverne personlig ansvar.
Selve ansvarsformen er dermed et kredittfundament. Det medfører at loven
kan gjøres mye enklere.

Sammenfattende kan eierleilighetsinstituttet etter dette tilfredsstille beho-
vet for 1) individuell eierstatus, 2) individuell belåning, 3) felles personal-
kreditt, 4) en enkel organisasjonsform. Mer bør man etter min oppfatning
ikke kreve som rettferdiggjørelse av rettsinstituttet.

Det neste spørsmål er: Bør eierleiligheter på alle punkter gis de samme
fordeler som eneboliger?

Hvilke fordeler det her er snakk om, arter seg litt forskjellig i de ulike land.
Jeg forstår at i Sverige har en eneboligeier en nokså stor skattemessig fordel
fremfor en borettshaver. Det er ikke tilfelle hos oss. Hos oss ligger eneboli-
gens største fordel i at eieren kan selge til hvilken pris han vil og hvem han
vil. For borettslag gjelder hos oss vidtgående begrensninger i så måte. Bør
eierleilighetene her gis samme status som en enebolig, eller bør man utforme
instituttet i tilknytning til de regler som gjelder for borettslag?

Det foreliggende norske lovforslag tar ikke noe bestemt standpunkt til
dette. Uenigheten er også større her. Et argument for en likestilling med
eneboligen er at man på den måten oppnår nøytralitet i valget mellom
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Et annet argument er at man får et
variert tilbud av boliger i boligmarkedet. Man kan veksle fra enebolig til
eierleilighet, eller man kan veksle fra borettslagsleilighet til eierleilighet og
videre til enebolig.

Ved bestående bygninger er det hos oss, som i Danmark, meget stor strid.
Jeg behøver ikke gå nærmere inn på argumentene her, for de har etter det
jeg nå har forstått fra Bloks innlegg, stort sett artet seg på samme måte i
Danmark som i Norge.
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Regeringsrådet STIG BRINK, Sverige:

I Sverige är det inte möjligt att äga en lägenhet i ett flerfamiljshus. En
enskild lägenhet kan inte lagfaras eller intecknas. Detta hänger samman
med grundläggande fastighetsrättsliga principer. Den svenska fastighetsrät-
ten bygger på att fastigheterna är utlagda på marken. En fastighet består i
princip av ett markområde och — såsom tillbehör — de byggnader som finns
på området. Det finns ingen möjlighet att bilda en särskild fastighet av en
del av en byggnad, t.ex. en lägenhet. Inte heller är det möjligt att skilja ifrån
en lägenhet så att den blir lös egendom.

Agarlägenhetsutredningen tillkallades under sommaren 1980. Dess upp-
gift är "att utreda de fastighetsrättsliga förutsättningarna för att skapa en
möjlighet att äga lägenheter i flerfamiljshus". Enligt direktiven för utred-
ningen skall denna utmynna i ett förslag till hur ett system med äganderätt
till lägenheter kan vara utformat och innefatta förslag till de författnings-
ändringar och nya bestämmelser som kan behövas. Utgångspunkten skall
vara att det så långt som möjligt skall råda likställdhet mellan ägande av
småhus och ägande av lägenheter i flerfamiljshus. Sådan lägenhet bör
kunna lagfaras och intecknas efter i stort sett samma principer som småhus.

För att önskemålen i direktiven skall kunna tillgodoses måste, direkt eller
indirekt, de fastighetsrättsliga reglerna göras tillämpliga på ägarlägenheter.
Detta kan åstadkommas på olika sätt. Efter studier av olika modeller har vi
inom utredningen kommit fram till att den mest ändamålsenliga lösningen
är att ägarlägenheter görs till fast egendom. Detta förutsätter att man
ändrar jordabalkens inledningsparagraf. I den paragrafen står nämligen att
fast egendom är jord. Lagrummet hindrar således att en lägenhet i ett
flerfamiljshus behandlas som fast egendom. Utredningen har kommit fram
till att man utan att det skall behöva påverka jordabalken i övrigt kan ge
begreppet fast egendom en ändrad innebörd, om paragrafen formuleras om
så att fast egendom inte endast är jord utan också sådan egendom som i
annan lag förklarats vara fast egendom. I en särskild lag, lag om ägarlägen-
heter, skall sedan inledningsvis anges att ägarlägenheter är fast egendom.

Fast egendom skall enligt gällande rätt indelas i fastigheter. Med den
innebörd fastighetsbegreppet har vid tillämpning av fastighetsbildningsla-
gen kommer varje ägarlägenhet att utgöra en fastighet och införas i fastig-
hetsregistret. Härigenom kommer ägarlägenheterna att omfattas av det
fastighetsrättsliga regelsystemet. Reglerna i jordabalken om överlåtelse,
hyra, pantsättning, godtrosförvärv osv. blir automatiskt gällande för ägarlä-
genheter liksom de inskrivningsrättsliga reglerna. Likaså torde reglerna om
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exekutiv försäljning av fast egendom i allt väsentligt kunna tillämpas.
En uppdelning i ägarlägenheter innebär ett tillskapande av fastigheter

och således en ändring av fastighetsindelningen. Vi tänker oss att uppdel-
ningsförfarandet skall kunna anpassas till det regelsystem för fastighets-
bildning som finns i dag. Det blir dock nödvändigt att konstruera ett särskilt
fastighetsbildningsinstitut för ändamålet.

Vi har kommit fram till att uppdelning i ägarlägenheter bör fa ske först
när en byggnad uppförts på fastigheten. Naturligtvis hindrar inte detta att
ett byggnadsföretag projekteras just för att den färdiga byggnaden skall
kunna bestå av ägarlägenheter. Inte endast bostadsfastigheter utan också
industri-, affärs- och kontorsfastigheter skall enligt vårt förslag kunna upp-
delas.

Vi har också kommit fram till att en uppdelningsförrättning måste omfat-
ta samtliga lägenheter i byggnaden. Enligt det förslag som vi arbetar med
skall rätt att begära en uppdelningsförrättning tillkomma inte fastighetsäga-
ren utan hyresgästerna, då det gäller det befintliga fastighetsbeståndet. Vem
som skall ha uppdelningsvitsord i fråga om nyproducerade byggnader har vi
ännu inte tagit ställning till. Vi har sagt oss att det inte är praktiskt möjligt
att åstadkomma en uppdelning om det förutsätts att samtliga hyresgäster är
intresserade av förvärv. För att ett uppdelningsförfarande skal kunna inle-
das bör likväl krävas att en majoritet av hyresgästerna önskar en övergång.
Uppdelning kan med den utgångspunkt som jag nu har angivit bara komma
ifråga i samband med att fastighetsägaren önskar sälja sin fastighet. Hyres-
gästerna bör därför ges en chans att få till stånd en uppdelning varje gång
det blir aktuellt med försäljning av fastigheten. För att tillgodose detta
önskemål föreslår vi hembudsskyldighet för fastighetsägaren.

Sedan ägarlägenheternas omfattning bestämts i en fastighetsbildningsför-
rättning kvarstår av den ursprungliga fastigheten dels markområdet, dels
delar av byggnaden som inte ingår i enskilda lägenheter, t.ex. bärande
väggar, golv, tak, trapphus, hissar, värmecentraler etc. Denna rest som är
av gemensam betydelse för samtliga lägenheter skall enligt vårt förslag
läggas ut som en samfallighet för de nybildade fastigheterna, ägarlägenhe-
terna. Vi tänker oss närmast att en gemensamhetsanläggning enligt anlägg-
ningslagen skall bildas. Det ekonomiska ansvaret för den gemensamma
egendomen, som varje lägenhetsägare naturligtvis skall ha rätt att nyttja,
bör fördelas i första hand med hänsyn till lägenhetsstorleken. Vid uppdel-
ningsförrättningen skall därför ett andelstal åsättas varje lägenhet och efter
det skall anvaret fördelas. Föreligger det särskilda skäl, t.ex. olika använd-
ningsområden, bör också andra faktorer än lägenhetsytan kunna vägas in då
andelstalet fastställs.
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En byggnad som inrymmer ägarlägenheter kan inte tänkas fungera utan
att det finns en ägarlägenhetsförening som handhar förvaltningen av den
gemensamma egendomen. Föreningsbildningen skall vara ett obligatoriskt
led i uppdelningsförrättningen. Bestämmelser om detta och utförliga regler
för föreningsverksamheten bör lämpligen tas in i den särskilda lagen om
ägariägenheter. Föreningen bör på samma sätt som en samfallighetsför-
ening vara registrerad vid länsstyrelsen. Den skall kunna förvärva rättighe-
ter och ikläda sig skyldigheter. Med innehav av en ägarlägenhet skall följa
ett tvingande medlemskap i ägarlägenhetsföreningen och annan än lägen-
hetsägare skall inte kunna vara medlem.

Vi avser att föreslå regler som ska ge de hyresgäster som inte önskar
förvärva sin lägenhet en starkt skyddad rättslig ställning. Vi har tänkt oss
att ägarlägenhetsföreningen skall förvärva dessa lägenheter. De skall alltså
ingå i förrättningen och liksom övriga lägenheter bli ägarlägenheter, särskil-
da fastigheter. Föreningen skall emellertid äga dem och stå som hyresvärd i
förhållande till de ursprungliga hyresgästerna. Dessa kommer härigenom
att vara bibehållna vid sitt besittningsskydd och vid sin bytesrätt.

Om en lägenhetsägare vill hyra ut sin lägenhet kommer, om det inte sker
en särreglering, jordabalkens regler om hyra att gälla. Det förefaller då
rimligt att en sådan ägarlägenhet jämställs med enfamiljs- och tvåfamiljs-
hus. Detta innebär, bl.a. att den som hyr en ägarlägenhet av ägaren har ett
sämre besittningsskydd än den som hyr en lägenhet i ett vanligt flerfamiljs-
hus. Vi har emellertid sagt oss att ett system med ägarlägenheter kan antas
fungera bättre om det på sikt i huvudsak är ägarna till lägenheterna som
bebor dessa. Vi har därför försökt åstadkomma regler som skall minska
benägenheten att under en längre tid hyra ut ägarlägenheter. Man kan t.ex.
tänka sig att vid uthyrning under längre tid skall ägarlägenheten inte
jämställas med enfamiljs- och tvåfamiljsfastighet när det gäller besittnings-
skyddet. I stället skall det skydd som gäller hyreslägenheter i flerfamiljshus
gälla.

En avsedd effekt med ägarlägenheterna är ju att den boende skall ha
möjlighet att själv påverka bostadens finansiering. Vid uppdelningstillfallet
befintliga lån bör därför fördelas på de enskilda lägenheterna så att varje
lägenhet svarar för så stor del av de ursprungliga lånen som motsvarar
lägenhetens andel av helheten. Den här tankegången kräver att kreditgi-
varna aktivt medverkar vid uppdelningen.

När det gäller underhåll och reparation av en enskild lägenhet skall varje
ägare svara självständigt. Om han vill finansiera en omfattande reparation
med lånade pengar skall han naturligtvis kunna utnyttja pantbrev i den
egna lägenheten.
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Den löpande förvaltningen av gemensamma delar tänks finansierad ge-
nom avgifter till ägarlägenhetsföreningen efter en fastställd debiterings-
längd, som grundas på en upprättad budget. Här kan man i stort sett
använda det regelsystem som gäller enligt lagen om förvaltning av samfäl-
ligheter. Däremot har det visat sig vara svårt att finna ett bra system när det
gäller att finansiera omfattande arbeten — takomläggningar, fasadrenove-
ringar — på den gemensamma egendomen.

Hovrättsrådet INGVAR KROOK, Finland:

Jag vill börja med en terminologisk fråga. Inledningsreferatet låter förstå,
att till ägarlägenheter i trängre mening hänförs också aktielägenheter enligt
finsk modell. Såvitt jag förstår kan man hysa delade meningar om det
ändamålsenliga i en sådan begreppsbildning. Den är åtminstone delvis
ägnad att skymma blicken för de grundtankar rättsinstitutet ägarlägenhet
vilar på, nämligen idén om den direkta äganderätten för intressenterna. I
motsats härtill är rättsformen bostadsaktiebolag liksom bostadsrättsför-
eningen uppbyggt kring en association som ägare av fastigheten. Från
konstruktiv synpunkt företer bostadsaktiebolaget sålunda större likheter
med bostadsrättsföreningen än med rättsinstitutet ägarlägenhet. Principiellt
kunde man därför tänka sig att föra en debatt om införande av ett ägarlä-
genhetssystem även i Finland. Något intresse för ett steg i den riktningen
har dock inte visat sig och något behov härav finns enligt min mening inte
heller. Vår lag om bostadsaktiebolag är visserligen föråldrad — den är från
år 1923 — och behäftad med allvarliga fel och brister. Men rättsformen i sig
är bra och utgör en utmärkt grund för den totalreform av lagstiftningen om
bostadsaktiebolag, som för närvarande pågår i Finland.

Då man därefter vänder blickarna mot det rättsfunktionella planet kan
man tveklöst fastslå, att bostadsaktiebolaget och bostadsrättsföreningen står
rättsinstitutet ägarlägenhet nära, bostadsaktiebolaget förmodligen närmare
än bostadsrättsföreningen. Här vill jag ge referenten flankstöd i det, att just
de funktionella likheterna medför, att man kan ifrågasätta ändamålsenlighe-
ten av att i Sverige — och i Finland — införa ett system med ägarlägenheter.
Detta gäller oberoende av vilken inställning man har i bostadspolitiskt
grundläggande frågor i samhället. Min tanke är nämligen den, att ett
ägarlägenhetssystem inte enbart i Finland utan även i Sverige skulle innebä-
ra något av en dubblering. Så är fallet av den anledningen, att de befogen-
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heter och skyldigheter, som tillkommer innehavaren av en ägarlägenhet —
antingen rätten till själva lägenheten är konstruerad som en äganderätt eller
exklusiv besittningsrätt — i stora drag måste sammanfalla med dem, som
tillkommer en bostadsrättshavare eller en ägare av bostadsaktier. Jag utgår
härvid från att det är fråga om ett modernt, välutvecklat och funktionsdug-
ligt ägarlägenhetssystem. Resultatet betingas, komprimerat uttryckt, främst
av hänsyn till övriga lägenhetsägare och ägargemenskapen.

Förmodligen är det sist sagda något man ganska långt är ense om. Vid
sidan av eventuella divergenser i skatterättsligt hänseende och i rätten att
fritt överenskomma om överlåtelsepris — element som inte direkt samman-
hänger med nu diskuterade rättsinstitut, utan så att säga ligger utanför dem
— tycks frågor angående finansiering och belåning stå i centrum, då man
argumenterar för införandet av ett ägarlägenhetssystem. Måhända förhåller
det sig så, att man framför allt genom att utveckla betingelserna för att
belåna bostadsrätten och ge den enskilde valmöjligheter i fråga om insats,
helt eller delvis betald bostadsrätt, kunde nå ungefar samma mål, som man
eftersträvar med ett för svenska (och finska) förhållanden främmande rätts-
institut. Åtminstone för bostadsaktiebolagets del är finansierings- och belå-
ningsfrågan löst på ett lyckat sätt. Här erbjuds normalt möjligheter till
kollektiv och/eller individuell finansiering och belåning (fastighetsinteck-
ning resp. pant av aktier) både vid startande av bolag och senare under den
egentliga verksamheten. Detta möjliggörs genom ett system med rätt för
aktieägaren att som extra tillskott betala sin andel av lån upptaget av
bolaget eller av bolagets investeringskostnader. Förfarandet parat med ett
gott säkerhetsvärde för panträtt i bostadsaktier ger aktieägaren samma
fördelar ett ägarlägenhetssystem sägs erbjuda.

Då man ställer rättsformen ägarlägenhet i relation till ett på associations-
rättslig grund uppbyggt system med syfte att bereda intressenterna en
ägarliknande rätt till lägenhet, kan det vidare vara skäl att notera följande.
Många av de problem, som nu är föremål för debatt — explicit eller implicit
— löses enligt min mening mera naturligt och rätlinjigt i ett associations-
rättsligt system. Rättsfiguren juridisk person medför även på detta område,
framför allt då intressenternas antal är stort, förenklingar och praktiska
fördelar utan att ställningen för dem fördenskull behöver vara svagare än i
ett ägarlägenhetssystem. Fördelarna avser bl.a. rättsliga dispositioner be-
träffande fastigheten, framför allt dess nyttjande som kreditunderlag, exem-
pelvis för finansiering av kostsamma grundförbättringar och modernisering-
ar. Även upplåtelse av nya lägenheter med aktie- resp. bostadsrätt är
betydligt mera okomplicerat än grundande av nya ägarlägenhetsrätter.
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Ägarlägenhetsinstitutets stora dilemma är paradoxalt nog, att gemenska-
pen, ägarföreningen — åtminstone i ett system utformat enligt institutets
bärande idé — äger varken fastigheten eller delar därav.

Professor FRITJOF LEJMAN, Sverige:

Referenten slutade sitt anförande med att om alla svårigheter kunde lösas
vid införande av ägarlägenheter, så hade han ingenting emot att införa dem.
Ja, det är klart, om alla svårigheter kan lösas, då kan man naturligtvis
acceptera dessa lägenheter. Men är det nu verkligen så att alla svårigheter
kan lösas? Vi har här hört representanter från våra nordiska grannländer
allesammans tala om sina system, och de tycks vara, i varje fall i Danmark
mycket belåtna, i Finland också. I Norge verkar man också vara belåten
med de förslag man har till den eventuellt kommande lagstiftningen.

I allmänhet har vi väl mycket att lära av varandras lagstiftning, men
beträffande just rättsförhållanden som berör fast egendom, gäller ofta något
annat. Varje land har kanske vant sig vid ett visst fastighetssystem, som är
ingrott sedan lång tid tillbaka, och det medför ofta svårigheter att införa ett
annat system.

Jag skall egentligen bara ta upp en enda synpunkt här, nämligen möjlig-
heten att spekulera med sådana här rättigheter, och möjligheten att belåna
dem. Man kan ju även spekulera med och man kan belåna ägda fastigheter
och sedan köpa båtar och bilar och vad man vill för det överskott som man
får när deras värde ökar. Det är väl särskilt denna belåningsmöjlighet som
gjort att man tycker att en lägenhetsägare också skall ha denna möjlighet,
inte bara en fastighetsägare. Man kan då fråga sig om det verkligen är
motiverat att man skall, om man äger en liten lägenhet, kunna belåna den.
Det blir då ännu fler som köper båtar och bilar, och det har ju varit föremål
för kritik inom de politiska instanserna. Sverige har för övrigt den högsta
biltätheten i Europa och den sämsta oljesituationen kanske, och detta är
ytterligare ett skäl till att man skall vara försiktig när man inför nya
belåningsmöjligheter.

Sedan är det ju klart att om man har, som från finskt håll här påpekats ett
system med äganderätt till fastighet, och såsom i Sverige bostadsrättslägen-
heter, är det då nödvändigt att införa ytterligare en variant, och blir det inte
väldiga svårigheter administrativt sett i inskrivningsväsendet? Jag blev
ganska kritisk när jag hörde från Danmark att man måst ändra den lag som
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man införde i mitten av 1960-talet massor med gånger och föra in nya regler.
Man har tydligen ändå inte varit så belåten där, och det är ytterligare ett
skäl som gör att jag ställer mig kritisk till det nya systemet, liksom man har
gjort från finsk sida.

Jag skulle vidare kunna tala här om möjligheterna till ytterligare inflytan-
de över lägenheten från dem som bor i den och att de kan utnyttja sina egna
arbetsinsatser för att reparera och göra om lägenheterna, men jag skall inte
uppehålla mig med det. Jag vet inte om det är så åtråvärt att relativt
okunniga personer reparerar sina egna lägenheter; jag har en känsla av att
man kanske inte skall uppmuntra detta.

Till syvende och sidst, om man är belåten med sin bostad, sin bostadsrätt
eller andelsrätt eller vad det nu skall kallas, det beror ändå oerhört mycket
på hur denna bostad beskattas eller inte beskattas, eller vilka avdrag man
far göra. Och den där synpunkten är en av de allra viktigaste. Skattefrå-
gorna är i varje fall i Sverige långt ifrån lösta. Det är en stor debatt om dem,
och detta är ett väsentligt skäl att ställa sig kritisk till att acceptera en
alldeles ny bostadsform om vilken vi vet så litet, vid sidan av de bostadsrät-
tigheter som vi redan har.

Det skulle kunna tilläggas åtskilliga andra skäl däremot, och referenten
har ju redan gjort det; jag skall inte vidare uppehålla mig med det. Kanske
kan jag bara påpeka att oenigheten i sammanslutningarna som skall förvalta
fastigheten ofta kan bli ganska stor.

Advokat THORVALD PREBENSEN, Norge:

Når jeg tar ordet så er det fordi jeg har sett disse spørsmålene meget fra den
praktiske siden. Jeg administrerer flere frittstående borettslag, boligaksje-
selskaper og boligsameier i Oslo.

Jeg tror det er viktig å se problemstillingen fra beboernes side. Et konkret
eksempel fra et boligaksjeselskap utenfor Oslo: Der omformet vi dette til et
sameie i 1976 umiddelbart før forbundsloven mot å lage slike sameier kom.
Pristaksten på aksjeleilighetene der var dengang ca. kr. 60.000, —. Idag har
en både et boligaksjeselskap og et boligsameie med like aksjeleiligheter og
sameieleiligheter i samme bygg. Pristaksten på aksjeleiligheten er i dag kr.
100.000, — . I 1976 kunne man på lovlig vis selge sin bolig — sin ideelle
sameiepart med eksklusiv bruksrett, som det nå er, for kr. 200—220.000, — . I
dag kan samme bolig lovlig selges for kr. 400.000, — . Den skattemessige
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gevinst ved salg behandles i hovedtrekk etter samme regler for begge eier-
former.

Man far med andre ord to grupper av mennesker: De som bor i boliger
som de fritt kan selge og de som bor i et boligopplegg som er regulert av
myndighetene, og dette har skapt et sterkt press i Norge for å fa rettsregler
for eierleiligheter i boligsameier. Lovproposisjon kom før sommeren. Også
innenfor Arbeiderpartiet mener nå m.a.o. de fleste at sameieformen bør
tillates. Det sentrale problem er å fa en lik behandling prismessig av de som
seiger eneboliger/sameieparter og de som seiger leierett med en andel/aksje i
laget som eier leiligheten.

De synspunkter som professor Andenæs fremførte om forskjellen i det å
være boligaksjonær, borettshaver og sameier oppleves som uvesentlig for
den enkelte beboer, selv om det kan være vesentlig nok for den som skal
administrere dette. Jeg er uenig med professor Blok og professor Andenæs i
derers uttalelser om at det er enkelt å administrere sameiene. Det er et
meget mer komplisert og omfattende arbeide enn for borettslag eller boli-
gaksjeselskap. Som praktiker vil jeg idet hele tatt si meg enig i alle de
innvendinger som dosent Victorin har fremkommet med i dag og i sin
skriftlige redegjørelse, men jeg er hjertens uenig i den begrunnelse han gir
for å nekte sameieordningen. Nemlig at man ellers får et problem i forhold
til den øvrige boligsmasse. Det er jo dette problemet man primært bør løse,
og det er der kreftene bør settes inn. Jeg tror ihvertfall at det er det den
enkelte bolighaver ville føle som den riktige utvikling.

Advokaten MAGNUS ÅKERMAN, Sverige:

Jag tillåter mig också att lägga några praktiska synpunkter på ämnet
eftersom jag har haft kontakt med det under en lång följd av år. Ägarlägen-
het är som framgår av vad som sagts här förut olika begrepp i olika länder.
Om vi till exempel skulle ansluta oss till det norska begreppet ägarlägenhet
så har vi faktiskt denna äganderättsform i Sverige även om det inte framgår
utav vad referenten har sagt. Det finns ju för det första i form av en
samäganderätt till fast egendom där man skriver ett avtal mellan människor
som bor i ett hus och äger huset tillsammans om hur man tillsammans
förvaltar fastigheten varvid uppkommer exklusiv nyttjanderätt till enskild
bostadslägenhet eller annan lägenhet i fastigheten. Det kan också finnas i
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form av ett handelsbolag. Det handelsbolaget bör då förslagsvis så till vida
avvika från det normala handelsbolaget att varje andel i handelsbolaget
skall vara överlåtbar varigenom man får en pantsättningsmöjlighet av han-
delsbolagsandelen. Vidare skall inte handelsbolaget obligatoriskt likvideras
vid delägares konkurs vilket naturligtvis kunde vara en olycka. Av egen
erfarenhet vet jag att det finns ett ganska stort antal av båda de här
sorternas konstruktioner av fastigheter med ägarlägenheter, i varje fall i
Stockholm. Jag känner personligen till närmare 50 av den senare formen
med handelsbolag. Själv bor jag i en sådan fastighet och är ordförande i
fastighetens styrelse. Fastigheten har fungerat klanderfritt och utan något
som helst problem under 13 år. Jag kan inte alls dela referentens värdering-
ar att det skulle vara några bekymmer med förvaltningen av en sådan
fastighet utan har precis motsatt erfarenhet. Jag har tidigare bott i hyreslä-
genheter i hela mitt liv, men den här situationen att bo i en fastighet där
samtliga i fastigheten själva äger den är någonting helt annat. Den vårdas,
hanteras och framför allt, i motsats till vad referenten förmodar, utvecklas
den. Det senare är mycket viktigt. Det är alltså inte fråga om en passiv
förvaltning utan det är en aktiv förvaltning där man vidareutvecklar sin
fastighet både för eget gemensamt bruk och vad gäller sådana delar som är
avsedda för uthyrning, till exempel kommersiella lokaler.

Nu är det här en mycket svensk debatt och den har kommit att färgas i
hög grad av de politiska värderingarna. Jag kan bara dra den personliga
slutsatsen att i det bolag som jag är delägare i har vi delägare bland samtliga
politiska partier som är representerade i riksdagen. Det här kan därför inte
anses vara någon utpräglat borgerlig företeelse. I stället finns det som sagt
personer som är nöjda med att bo på det här sättet med de praktiska och
ekonomiska fördelar detta innebär även om de hyllar en annan politisk
värdering än vad man skulle kunna tro. Regeringsrådet Brink skulle jag,
grundat på de här praktiska erfarenheterna, vilja dels tacka för den intres-
santa informationen och samtidigt till honom framföra några små önskemål.
Det första önskemålet är att om jag förstod saken rätt skulle ledamöterna i
styrelsen i äganderättsföreningen också vara fastighetsägare i den fastighet
som var ämnad att klyvas i särskilda fastigheter. Jag tror att det vore
värdefullt att kunna dra en parallell med den ekonomiska föreningen där
man har möjligheten att ta in en särskilt kunnig person i styrelsen. Det är ju
en ren tillfällighet vad det är för människor som råkar hamna i huset och
man kan behöva någon ekonomiskt kunnig eller juridiskt kunnig vilket tror
jag skulle vara en fördel. Jag har sett sådana här bolag som verkligen
behöver ta in någon utomstående. En person behöver ju inte påverka



Äganderätt till lägenhet 359

styrelsen i någon majoritetsinriktning på något vis, utan kan i stället tillföra
kunskap.

Vidare tror jag att det kan vara värdefullt om man kopplar möjligheten
till uthyrning på ett sådant sätt att äganderättsföreningen skall upplysas om
en uthyrning av en lägenhet. Helst skall också äganderättsföreningen god-
känna uthyrningen med hänsyn till de övriga boende i huset till undvikande
av att det blir störningar eller någon person som man helst inte vill ha i
huset. Av samma orsak skulle man också kunna tänka sig en obligatorisk
hembudsskyldighet när lägenheterna sedan ska säljas. Man vinner också
den fördelen att de som redan finns i huset far en chans att byta sig till en
mindre eller större lägenhet när den ändå är ledig. För säljaren spelar det ju
ingen roll då han får samma pris och samma villkor.

Korreferenten professor PETER BLOK, Danmark:

Jeg har kun nogle få bemærkninger til de indlæg, der er fremkommet.
Til regeringsråd Stig Brink: Det, som først og fremmest slår mig i de

tanker, man gør sig i det svenske udvalg, er spørsmålet om, hvem der skal
tage initiativet til opdeling af ejendommen. Jeg forstår det sådan, at det ikke
er ejeren af ejendommen, men derimod lejerne, som skal tage initiativet. Når
der foreligger en vis majoritet af lejere, der vil købe deres egen lejlighed, så
skal de købe hele ejendommen, således at de ejer de ikke individuelt solgte
lejligheder i fællesskab igennem ejerforeningen. Det er for mig en ny kon-
struktion inden for ejelejlighedsområdet. Jeg vil ikke på forhånd afvise den,
men jeg må sige, at jeg er noget skeptisk over for den. Der er jo også andre
muligheder, hvis man vil tilgodese lejernes interesser. Man kunne f.eks. sige,
at udgangspunktet er, at det er ejeren, der træffer beslutning, men at
opdeling kun kan ske, når f.eks. 2/3 af lejerne samtykker i det. Det er det
norske forslag. Man kunne yderligere udbygge beskyttelsen ved at indføre
visse begrænsninger i den oprindelige ejers stemmeret i foreningen.

På denne måde kunne man nå til en rimelig afvejning af hensynene
samtidig med, at man fastholder den traditionelle løsning, at det er ejeren,
der beslutter at opdele.

Til professor Lejman har jeg kun en enkelt bemærkning. Det blev sagt, at
erfaringerne fra Danmark med de mange ændringer kan gøre, at man fra
svenk side bliver lidt foruroliget. Men alle de ændringer, man har haft, har
vedrørt et eneste bestemt problem, nemlig spørgsmålet om adgang til at
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opdele ældre beboelsesejendomme. De har ikke vedrørt ejerlejlighedsinsti-
tuttet som sådant, og de har ikke vedrørt retsstillingen i ejendommen.
Vanskelighederne angår det ømtålige problem med overflytning af lejlighe-
der fra et reguleret marked til et frit marked, og på dette punkt er jeg helt
enig med advokat Prebensen i, at fra en praktisk synsvinkel er det afgørende
spørsmål, om det virkelig er hensigsmæssigt, at man på lejlighedsmarkedet
opererer både med lejligheder, som kan sælges til markedsprisen, og med
lejligheder, som er underkastet et maksimalprissystem. Her er forholdene i
Danmark ligesom i Norge, at udlejningslejligheder i den ældre boligmasse
og andelslejligheder er underkastet et maksimalprissystem, medens ejerlej-
ligheder er underkastet den frie prisdannelse, og det er netop det, som har
skabt de store problemer omkring opdeling af ældre ejendomme. Men dertil
vil jeg så føje, at det er ikke simpelt at løse problemet. Den eneste måde at
løse problemet på er jo at liberalisere det samlede lejlighedsmarked, og det
er hverken teknisk eller politisk set simpelt.

Med hensyn til administrationen af ejerlejlighedsejendomme kom der jo
her i indlæggene to forskellige vurderinger frem. Advokat Prebensen sagde,
at det voldte visse problemer, det var ikke let. Nu vil jeg dertil sige, at jeg har
ikke sagt, at det var let, men kun at problemerne ved ejerlejligheder næppe
er større end problemerne ved andelslejligheder. Det er i hvert fald det
indtryk, jeg har af forholdene i Danmark. Det bekræftes også af advokat
Åkerman, som ikke havde negative erfaringer med hensyn til administratio-
nen af sameje- eller handelsbolagsejendomme.

Korreferenten professor MADS ANDENÆS, Norge:

Jeg synes det var meget interessant å få denne redegjørelsen for den forelø-
pige svenske utredningen. Jeg synes den illustrerer forskjellen i utgangspo-
sisjonen på dette området. Det er åpenbart at man i Sverige, og jeg går ut fra
at dette også vil gjelde for Finland, står overfor helt andre tekniske prob-
lemer enn man gjør i Danmark og Norge.

Jeg festet meg ved at selve mandatet for utredningen er beskrevet slik at
man skal utrede en form som i den grad det er mulig skal likestille inneha-
veren av en eierleilighet med innehaveren av en enebolig. Som nevnt i mitt
forrige innlegg, går det norske forslaget ut fra at eierleilighetsinstituttet i
prinsippet kan anerkjennes uten å gi det en slik form. Her kan det altså
konstateres en viss forskjell i utgangspunkt.
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Referenten, docent ANDERS VICTORIN, Sverige:

Det råder delade meningar om en hel del av de invändningar som jag har
framfört mot ägarlägenhetssystemet. Advokat Åkerman och advokaten Pre-
bensen med flera, har betonat att många av de praktiska problem som jag
har menat skulle kunna uppstå i ägarlägenheten, inte alls uppstår. Jag kan
nog boja mig för deras sakkunskap till en viss punkt, men de problem som
jag tar upp och diskuterar rör inte föreningar eller gruppbildningar som är
relativt nya, utan vad jag diskuterat är framför allt vad som händer om säg
50—60 år när huset börjar bli verkligen gammalt, och här har jag inte fatt
något svar. Vi kan ju ställa frågan varför vi över huvud taget skall diskutera
ett sådant problem. Problem som kan dyka upp så småningom kan vi ta
hand om då. Men det är svårt att förstå hur man då skall kunna gripa in i
åldrande föreningar på ett bra sätt. Det skulle vara bättre om man kunde
förutse vad som skulle hända och skapa reglerna så att de kan användas
under en lång tid.

Ett av de problem som har ventilerats rör det så kallade grundersystemet
eller vem som skall ha initiativrätt och vem det är som skall sätta igång hela
verksamheten. Peter Blok har uppehållit sig vid det och särskilt vid svårig-
heterna med att den äldre ägaren har majoritet. Den svenska ägarlägenhets-
utredningen har också uppehållit sig vid det och tillskapat speciella regler
som såvitt jag förstår är avsedda att lösa det här problemet. Den svenska
ägarlägenhetsutredningens förslag tycks emellertid gå ut på att samtliga
lägenheter skall uppdelas och köpas, antingen av enskilda ägare eller av
själva föreningen. Föreningen blir ägare till de lägenheter som bebos av
hyresgäster. Det kan ställa sig dyrbart för dem som köper ägarlägenheter
om till exempel enbart hälften av lägenheterna blir försålda till ägare. Den
danska erfarenheten visar också tydligtvis att det verkar vara i genomsnitt
ungefär hälften i beståndet som ägs medan hälften som hyrs ut.

Ett annat problem som är genomgående är frågan om äldre hyreslägen-
heter. I Danmark och Norge tycks man nu vara benägna att göra ett
Alexanderhugg och ta bort de äldre lägenheterna från diskussionen genom
att de får inte ombildas annat än under speciella betingelser. Det finns regler
i det norska förslaget som bl. a. förutsätter kommunens samtycke. I Dan-
mark får man fritt ombilda lägenheter som är byggda efter 1966 även om de
börjar få några år på nacken nu. Det är med viss förvåning som jag har sett
att den svenska ägarlägenhetsutredningen i alla fall tänker ge sig in på de
här vanskligheterna. Jag tror nämligen själv att problemen, och här håller
jag med Peter Blok och Mads Andenæs, uppstår när det gäller de äldre
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lägenheterna. Har man bara nya lägenheter så är svårigheterna nog ganska
små. När det gäller de dubbla prisnivåerna som uppstår, som bland andra
Thorvald Prebensen var inne på, är det nog utan tvekan så att det är det
praktiskt viktiga problemet. Det är olämpligt att ha flera prisnivåer för
lägenheter som i och för sig är jämförbara och om man har tillgång till
uppdelning av äldre bestånd så är det klart att det är den frågan som
kommer i förgrunden. Det kommer att skapas en stark press för att uppdel-
ning ska ske. Men om man bara far stifta ägarlägenheter i nya fastigheter, är
det snarare, som jag sa i mitt inledningsanförande, en fråga som man
bostadspolitiskt och planeringsmässigt löser på samma sätt som när man
väljer om man skall bygga villor eller hyreshus. Agda lägenheter blir då att
jämställa med villor. Vill man tillgodose bostadssociala behov så väljer man
inte den formen utan då bygger man hyreslägenheter i allmännyttig regi
eller motsvarande.

Vad beträffar frågan om upplösningsreglerna så är det som flera har sagt
här ett klassiskt problem. Såvitt jag förstår så far äganderätten lida vissa
inskränkningar. I alla fall om något radikalt måste göras, måste en majoritet
kunna besluta om att föreningen skall upplösas i stället för att en eller flera
enskilda ska fa sitta och rida spärr och förhindra ett ekonomiskt och lämp-
ligt utnyttjande av fastigheterna.

Jag skall bara tillägga som ett beklagande att ingen här i någon omfatt-
ning har givit sig in på ägarlägenheter som någon ersättning för lokaler.
Såvitt jag förstår så ligger där ett av de största och lämpligaste användnings-
områdena för den här formen. Agarlägenheterna är förmodligen också
lämpligare än det alternativ som finns i Sverige och på andra håll, nämligen
bostadsrätter. Bostadsrätter för lokaler verkar vara en något udda form,
men ägarlägenheter skulle säkert kunna bli ett bra system.


