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Äganderätt till lägenhet
Av docent ANDERS VICTORIN

Inledning

Överläggningsämnet tillhör utan tvekan de som har debatterats flitigast i
flera av de nordiska länderna under senare år. Det som här följer är ett
försök att bringa en viss reda i argumenten som framförts från olika håll och
att analysera dem. Avsikten är inte att ta upp en allmän politisk debatt för
och emot ägarlägenheter. Analysen kommer så långt det är möjligt att ha
rättsliga förtecken. Men man kan med fog ställa frågan om det är möjligt att
undvika en allmän politisk diskussion i ett ämne som är så omstritt? Jag
tänker inte diskutera den frågan — bara den skulle ta upp det utrymme som
står till buds för referenten. Låt mig bara säga att det inte finns någon klar
avgränsning mellan en rättslig diskussion och en allmän politisk diskussion.
Det rättsliga systemet är en spegel av det politiska system som råder. Men
en lösning och en borgfred kan kanske nås om man hänvisar till juristens
yrkesroll. I den diskussion som inte rör bundna argument brukar en jurist
tillfrågas i framför allt två avseenden, nämligen om de argument som
framförs är hållbara med utgångspunkt i regelsystemet samt om den före-
slagna ordningen utgör ett lämpligt normsystem. I det första fallet utnyttjas
juristens lagkunskap på gränsen till allmän samhällskunskap. I det andra
fallet vänder man sig till juristen i hans egenskap av konstruktör av sam-
hällssystem. Till juristens yrke hör också att konstruera system som är enkla
att använda och som därmed inte är kostnadskrävande for samhälle och
enskilda. Det ligger också ett visst mått av rättsekonomiska överväganden i
de råd en jurist ger. Jag har valt att endast diskutera äganderätt till
bostadslägenheter. Anledningen till detta är att endast fa av de argument
som framförts tar sikte på lokaler. Detta gäller särskilt argumenten mot
ägarlägenheter.

I det följande kommerjag inte att använda mig av orden "äganderätt till
lägenhet" utan av uttrycket "ägarlägenheter", men menar därmed samma
sak. Ordet "ägarlägenhet" har skiftande betydelse. I svenskan förekommer
det som beteckning på praktiskt taget alla besittningsformer till bostad
annat än hyreslägenheter. Tanken är att den boende direkt eller indirekt
äger sin lägenhet. I strängare mening talar man emellertid om ägarlägen-
heter i meningen äganderätt till en fysiskt bestämd del av en byggnad.
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196 Anders Victorin

Kännetecknande för detta synsätt är att äganderätten gäller själva lägenhe-
ten.1 Begreppet ägarlägenhet används emellertid också för att beteckna en
samäganderätt till en fastighet kopplad till en exklusiv dispositionsrätt till
en viss bestämd del — själva lägenheten.2 Skillnaden mellan dessa synsätt
är i praktiken inte så stor.3 Begreppet används även för att beteckna
indirekt ägande — framför allt i formen aktielägenheter.4 I detta fall är
dispositionsrätten knuten till ett värdepapper — t.ex. en aktie — som den
boende äger. Skillnaden i förhållande till de nyss nämnda två typerna är att
objektet för äganderätten är lös egendom, medan det i de förstnämnda två
fallen är fast egendom. En annan skillnad består i att vid indirekt ägande
utövar ägaren vissa rättigheter som medlem av en association. När det
gäller äganderätt till lägenheter kan man jämställa utövandet av rättigheter
med direkt äganderätt — i regel saknas någon association i egentlig mening,
även om vissa gemensamma angelägenheter måste skötas genom en ägare-
förening.5 Detta medför viktiga skillnader när det gäller ägarens möjligheter
att företaga ekonomiska dispositioner. För att förenkla framställningen kom-
mer jag i det följande enbart att tala om ägarlägenheter i meningen ägande-
rätt till viss del av fast egendom (eller samäganderätt i förening med
exklusiv dispositionsrätt). När resonemang om aktielägenheter och andra
typer av indirekt ägande kommer in markeras det särskilt.

Ägarlägenheter är inte någon ny företeelse. Framställningar om ägarlä-
genheter brukar inte försumma att nämna att företeelsen var känd redan i
det gamla Babylon.6 Under 1900-talet och framfor allt under tiden efter
andra världskriget har institutet fatt ett kraftigt uppsving i Europa samt
under senare tid även i USA.7 I Norden är institutet väl känt. I Finland
finns, som tidigare nämnts, ett system med aktielägenheter som är synnerli-
gen vitt utbrett.8 På Island gäller sedan 1959 en lag om ägarlägenheter.9

Danmark har sedan 1966 lagstiftning i frågan.10 I Norge har under år 1980

1 Detta är innebörden i det danska systemet. Till äganderätt till lägenheten är kopplad en
samäganderätt till mark och gemensamma anläggningar. Till äganderätten är även kopplad ett
medlemskap i en ägarefbrening. Dessa rättigheter kan inte åtskiljas. Bet. s. 143, Blok s. 25 ff.,
NOU s. 23 f. Också det isländska systemet bygger på egendomsrätt till lägenheten. NOU s. 28.
2 Detta är innebörden i det föreslagna norska systemet. NOU s. 68, 83 (1 §).
3 Blok s. 27, NOU s. 81. Den norska modellen kan sålunda beskrivas som "monistisk" medan
den danska är "trialistisk".
4 Detta är det finska systemet. NOU s. 27, Norrmén s. 30 ff, SOU s. 314 f.
5 I det danska och i det föreslagna norska systemen är ägareföreningen inte en juridisk person i
egentlig mening. Blok s. 136 f., NOU s. 46 f.
6 Blok s. 11, NOU s. 10.
7 Blok s. 11 f., Bets. 107 ff., NOU s. 11.
8 Jansson s. 59 ff., NOU s. 27 f., Norrmén s. 30 ff.
9 NOU s. 28 f.
10 Blok s. 12 f.

4



Äganderätt till lägenhet 197

lagts fram en offentlig utredning med forslag att införa lagstiftning, även om
ägarlägenheter redan finns.11 I Sverige har förslag lagts fram åtskilliga
gånger utan att detta lett fram till lagstiftning.12 Sverige skiljer sig såtillvida
från de övriga nordiska länderna att bildandet av ägarlägenheter inte är
möjligt. Lagfart på fysisk andel i fast egendom beviljas inte.13 Det är p.g.a.
bestämmelserna i bostadsrättslagen inte heller tillåtet att koppla nyttjande-
rätt direkt till andel i förening eller bolag.14

Debatten i flera av de nordiska länderna om ägarlägenheter har stundtals
varit intensiv. Detta gäller framför allt Danmark, Norge och Sverige. I
Finland har också aktielägenheter diskuterats, men den debatten har rört
särskilda frågor och skall inte observeras annat än i begränsad omfatt-
ning.15

Mot bakgrund av denna debatt finns det skäl att först i korthet granska
vilka skäl som förts fram för och emot ägarlägenheter.

Debatten om ägarlägenheter16

Skälen för ägarlägenheter

Det kanske starkaste skälet som talar för införande eller tillåtande av ägarlä-
genheter är önskemålet för enskilda att skydda sitt sparkapital mot infla-
tion.17 Det är en gammal erfarenhet att fast egendom eller andelar i fast
egendom är ett av de bästa placeringsobjekten under inflation. Vad som gör
detta särskilt förmånligt är att beskattningsreglerna i, såvitt jag förstår,
samtliga nordiska länder är så utformade att de inte kompenserar för
inflationens effekter. Sparandet tenderar att överflyttas till fast egendom
också som en följd av skattesystemet. Detta är emellertid inte något som
särskilt har att göra med ägarlägenheter och skall inte behandlas i det
följande mer än i den mån att vissa av argumenten för och emot ägarlägen-
heter måste granskas i ljuset av inflation och skattesystem sådant det ser ut i
dag.

En grupp av skäl för ägarlägenheter är önskemålet att finna finansiering

11 NOU 1980:6
12 NOU s. 17 f. Bets. 112 ff., Jansson s. 1 ff.
13 JB 1:1
14 Bostadsrättslag 1,2, 79 §§.
15 Debatten har främst gällt det s.k. griinderfbrhållandet. Norrmén s. 79 ff.
16 Redovisningen av debatten grundar sig främst på följande källor: Bet, NOU, Jansson, Blok.
17 Bet s. 130
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för nybyggnation och mera omfattande renoveringar av äldre byggnader.18

Detta skäl förefaller ha spelat en stor roll, framför allt under tiden närmast
efter andra världskriget i övriga Europa. Ägarlägenheter anses medföra en
högre grad av självfinansiering från de boendes sida. Att detta kan ha stor
betydelse tor möjligheterna att genomföra sanering av äldre bebyggelse t.ex.
i stadskärnor säger sig självt.

En annan grupp av skäl hänför sig till de möjligheter som ägarlägenhets-
institutet ger för de boende att göra en kapitalplacering.19 Det ses då som
önskvärt i och för sig att en så stor del av befolkningen som möjligt får
tillfälle att bygga upp en personlig förmögenhet, låt vara i mindre skala.
Villaboendet ger sådana möjligheter och det anses lämpligt att finna lik-
ställda former för boende i flerfamiljshus. Det är tydligt att önskemålet att
finna värdebeständiga kapitalplaceringar samverkar med dessa skäl.

En annan grupp av skäl, som har visst samband med den nyss nämnda,
är att det ses som angeläget att ge möjligheter till ett billigare alternativ till
småhusägande, som också lämpar sig för stadsboende.20 Ur samhällets
synvinkel kan boende i flerfamiljshus ge möjligheter till ett billigare alterna-
tiv än villaboende. Efterfrågan på mark minskar, service kan göras billigare,
osv.

En annan grupp av skäl hänför sig till inflytande över boendet och den
enskildes ekonomiska situation i vidaste mening.21 Här kan man skilja
mellan två olika typer av skäl, nämligen dels sådana som har att göra med
förvaltningen av bostäder, dels sådana som har att göra med den ekonomis-
ka dispositionsrätten. Till inflytandet över boendet hör i första hand att
ägarlägenheter ger ett mycket starkt besittningsskydd. Vidare är inflytandet
över förvaltningen av den egna lägenheten stor. Det gäller dels fysisk förvalt-
ning, t.ex. rätt att ändra den, men även rätt att förfoga över den på annat
sätt, t.ex. hyra ut den. Vidare blir inflytande över fastighetens gemensamma
frågor starkt. Det starka inflytandet över fastigheten ses också som en fördel
ur resurssynpunkt.22 De boende kan med ägarlägenheter påverka förbruk-
ningen av el, varmvatten m.m., och minska förslitningen. Det finns klara
ekonomiska incitament för de boende att iaktta sparsamhet. Ett argument
som också framförs är att ägaren har möjlighet att utföra arbete själv och
därigenom få det billigare. Samhörigheten ökar också inom fastigheterna
därför att olika frågor måste ordnas i samverkan mellan de boende.
18 Bets. 129 f., NOU s. 52.
19 Jansson s. 5.
20 Bet s. 130.
21 B e t s . 130 f., N O U s. 49 ff.
22 Jansson s. 4 f.
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När det gäller den ekonomiska dispositionsrätten framhålls naturligtvis
möjligheterna att sälja lägenheten till marknadspris. Men av nästan lika
stor betydelse är möjligheterna att ordna finansieringen av lägenheten indi-
viduellt.23 Den boende kan ta upp lån från närstående eller sätta in en stor
egen insats och på det viset få en lägre boendeutgift. En annan fördel —
rätten att hyra ut lägenheten — har redan nämnts.

Skälen mot ägarlägenheter

Av den korta framställlningen här ovan har framgått att argumenten för
ägarlägenheter ligger på många olika plan. Detta gäller även för argumen-
ten mot ägarlägenheter. Argumentationen är också något mera komplice-
rad. I argumentationen finns också starka element av målkonflikt — i
vidaste mening finns det skillnader mellan de olika mål i samhället som ses
som eftersträvansvärda. Men också medlen är föremål för meningsskiljak-
tigheter. En ytterligare faktor som gör jämförelser svåra är att det finns
skillnader mellan boendepreferenserna i de nordiska länderna. Jag vågar
inte uttala mig om i vilken utsträckning dessa preferenser styrs av de
ekonomiska villkoren för olika boendeformer. För svensk del förefaller även
den "gröna vågen" ha en ekonomisk grund. Samtidigt är boende i flerfa-
miljshus mest utbrett i Sverige.24 An har emellertid inte någon på allvar
kunnat konstatera ett starkt önskemål från befolkningen att få bo i ägarlä-
genheter, något som man t.ex. har tyckt sig kunnat finna i Danmark.25 Att
det finns vissa ideella inslag i boendepreferenser skall emellertid inte förne-
kas. Det ansågs t.ex. en gång värdefullt att bo i höghus med milsvid utsikt.

En grupp av argument som anförs mot ägarlägenheter kan betraktas som
nivelleringsargument. Det framstår m.a.o. inte som önskvärt att stora delar
av befolkningen bygger upp personliga förmögenheter, åtminstone inte så
länge som den möjligheten inte står öppen för andra delar av befolkningen.

En variant av detta är att det är olämpligt att kapitalbildning uppstår för
enskilda i samband med boende. Boendet utgör enligt detta sätt att ge saken
en social förmån eller rättighet. Det viktiga är rätten att bruka en bostad,
inte rätten att tjäna pengar på den.

I anslutning till denna typ av argument dras olika negativa effekter av
ägarlägenheter fram. Bl.a. pekar man på att ägandet ger tillgång till kredit
t.ex. för att efterfråga dyra lyxartiklar såsom stora fritidsbåtar. Det frarn-

23 Bets. 130 f., NOU s. 50.
24NBDBofakta 1980.
25 Bet s. 129.
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hålls också att det är olämpligt att som i ägarlägenhetssystemet skapa
möjligheter för enskilda att investera i sådana lägenheter och hyra ut
dem.26 Det olämpliga består främst i att enskilda ges möjligheter att tjäna
pengar på andras behov av bostad. I tanken att bostaden är en social
rättighet ligger att denna rättighet skall garanteras och tillgodoses genom
samhällets försorg eller genom andra kollektiva åtgärder.

En delvis besläktad argumentationslinje går ut på att ägarlägenheter
tenderar att skapa segregation i boendet.27 I stället är en social integration
önskvärd. Ägarlägenheter kommer att inrättas i de mest attraktiva områ-
dena. De kommer att vara åtkomliga endast för dem som har kapital eller
möjlighet att få kredit. Andra kommer att hänvisas till hyreslägenheter i
oattraktiva områden.

En annan grupp av argument inriktar sig på frågan om skatter och
inflation. Ägande av ägarlägenheter måste, liksom ägande av fastigheter i
allmänhet, till stor del grunda sig på kredit. Med nuvarande skatte- och
lånesystem innebär ägandet att ägaren kan tillgodogöra sig hela den nomi-
nella värdeökningen på fastigheten, medan han genom skatteregler om
avdragsrätt för skuldräntor får en skattesubvention för att betala räntor som
utgår för att skydda långivaren mot inflationen.28

Det är emellertid tydligt att flera av de argument som här presenteras
riktar sig mot enskilt ägande av fastigheter och bostäder över huvud taget.
De kan likaväl framföras som argument mot villaägande. Det återstår alltså
att redovisa vilka argument som förklarar vad som är särskilt olämpligt med
ägarlägenheter. Jag utgår då ifrån att det finns en ganska bred politisk
enighet i de nordiska länderna om att småhusägande är något önskvärt. De
som tar avstånd från ägarlägenheter brukar även anse att indirekt ägande
av bostäder i flerfamiljshus — t.ex. i bostadsrättsform — är ett bra system.
Därmed måste man också ta hänsyn till gränsdragningen i förhållande till
sådana besittningsformer.

Detta betyder att argumentationen för och emot ägarlägenheter blir mera
komplicerad och samtidigt mera teknisk. Allmänt kan sägas att uppgiften
för dem som argumenterar mot ägarlägenheter blir svårare i och med att
målområdet för verksamma argument har krympt till en ganska smal sektor.
I det som följer skall jag ta upp argumenten för och emot ägarlägenheter
med dessa utgångspunkter. Jag presenterar alltså de mera speciella argu-
26 Jansson s. 85.
27 J ans son s. 145, Bet s. 134 f. Det motsat ta argumente t är naturligtvis att det blir lät tare för
vissa kategorier att skaffa en lägenhet i innerstaden. Blok s. 14.
28 Se rörande den svenska debat ten Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt , V ä r n a m o 1980, s. 73
ff. med hänvisningar . J ans son s. 94 ff, 148 ff.
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menten mot ägarlägenheter och tar inte hänsyn till de allmänpolitiska.
Vidare presenterar jag de mera speciella argumenten för agarlägenheter. I
båda fallen syftar behandlingen till att diskutera argumentens hållbarhet.
Med den frihet en referent har kommerjag att ge min personliga syn på en
del av de frågor som ventileras i samband med denna debatt.

Det finns ingen given disposition för argumentationen om agarlägenheter.
En ordning med agarlägenheter innebär ett system som skall vara samman-
hängande och som skall inpassas i samhällets bostadspolitik. Argumenten
hänger därför ihop med varandra. Delfrågorna kan inte lösas ut ur sitt
sammanhang och behandlas separat. Jag har därför valt att ställa upp ett
antal frågor eller teser och organisera dem så att de någorlunda följer efter
det samband de har med varandra.

De särskilda argumenten

1. Agarlägenheter strider mot principerna fór fastighetsindelningen

Detta argument har framförts framför allt i Sverige.29 Mot detta kan
emellertid anföras att i de nordiska länder där agarlägenheter införts har
denna fråga inte berett några särskilda bekymmer. Principen att fast egen-
dom är jord är inte självklar. Det finns inte något som hindrar att andra
mera beständiga företeelser också räknas som fast egendom. Det avgörande
är inte föremålets art utan snarare att det finns ett pålitligt registreringssy-
stem. Att räkna byggnader eller delar av byggnader som fast egendom
medför visserligen ett mera komplicerat registreringssystem, men bereder i
och för sig inte några särskilda bekymmer.

Ett argument som också framförs är att ett ägarlägenhetssystem för med
sig gemensamma inteckningar, något som om möjligt bör undvikas.30 Det
finns emellertid inte något som hindrar att ett ägarlägenhetssystem utfor-
mas så att gemensamma inteckningar undviks.

Slutsatsen av detta torde bli att argumentet kan avföras från diskussio-
nen.

2. Agarlägenheter medför större transaktionskostnader, något som minskar rörligheten

Ett registreringssystem kommer otvivelaktigt att medföra större kostnader
än ett system där hela fastigheten befinner sig i en enda ägares hand.

29 Bloks. H.Janssons. 6.
3O3LU 1958 nr 19.
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Kostnader för lagfart och inteckningar kommer förmodligen att tas ut av
ägarna i samband med överlåtelser och belåning. Ytterst blir det emellertid
fråga om en kostnad för hela samhället.

Vidare kommer kostnaderna för belåning att öka. Det förutsattes att
ägarlägenheterna skall belånas individuellt, något som medför högre admi-
nistrationskostnader i bankväsendet. Dessa kommer att få bäras av ägarna.
Eftersom transaktionerna kommer att röra ganska betydande belopp kom-
mer det att bli nödvändigt att använda sig av mäklare och stundom jurister i
ökad omfattning vid överlåtelser. Också detta medför ökade kostnader.31

Som en transaktionskostnad kan man också se risken för förlust vid
överlåtelse. F.n är riskerna för förlust ganska små, men de kan tänkas öka i
framtiden.

De nyss nämnda transaktionskostnaderna bär ägarna säkert villigt under
förutsättning att de ändå kommer att göra en slutlig vinst på överlåtelsen.
Men har prisutvecklingen varit oförmånlig bidrar transaktionskostnaderna
till att förlust kan uppstå. Om risken för förlust är betydande innebär det att
ägarna kommer att försöka undvika transaktionen och därmed kommer
rörligheten att minska.

De erfarenheter man har, t.ex. från Danmark, pekar emellertid på att
åtminstone så länge som risken för förlust är liten, är rörligheten stor när det
gäller ägarlägenheter.32 Ofta synes de fungera som en genomgångsstation
på väg mot de attraktivare villorna. Man kan tala om ytterligare ett trapp-
steg på den bostadssociala stegen.

Argumentet synes emellertid förutsätta att en stor rörlighet på bostads-
marknaden är önskvärd. Detta är en komplicerad fråga. Jag noterar emel-
lertid att varken detta argument eller det nästföregående förefaller ha någon
större tyngd när det gäller villaägares sätt att resonera. Man bör enligt min
mening inte ha någon anledning att ömma för ägare av ägarlägenheter i
större utsträckning än för villaägare. Vill man gå utöver detta kommer man
in på komplicerade frågor som är perifera för ämnet. Det kan t.ex. vara
frågan om ägarlägenheter kan öka svårigheterna för samhället att bedriva
viss regional- och arbetsmarknadspolitik. Om risken för förlust vilar på de
boende kommer därmed en del av de s.k. sociala kostnaderna att övervältras
på dem.

31 Janssons. 130.
32 Janssons. 28 f.
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3. Ägarlägenheter belånas individuellt, något som medför fördelar fór de boende

Eftersom ägarlägenheter kan registreras och pantsättas som andra fastighe-
ter kan de också belånas. Den enskilde ägaren kan ta upp lån med inteck-
ningar i lägenheten som säkerhet. Som tidigare nämnts medför detta förde-
lar. Den boende är inte beroende av kollektiva anordningar för finansi-
ering,33 Om den boende väljer att ta upp lån har han vidare den tidigare
nämnda fördelen att kunna tillgodogöra sig hela värdeökningen på lägenhe-
ten medan han har avdragsrätt för räntekostnaderna. Tanken med låne- och
avdragssystemet är att en ägarlägenhet skall likställas med en villaägare.
Detta gäller även beskattningen.

Det finns förmodligen inte någon anledning att överdriva fördelarna i
detta. Ett av samhällets mål brukar vara att försöka hålla "boendekostna-
derna" mellan olika besittningsformer någorlunda neutrala i förhållande till
varandra. Hittills har man dock inte lyckats särskilt väl med detta, åtmins-
tone inte i Sverige.

Under den starka inflation som har rått under de senaste åren i de flesta
nordiska länderna är den grupp som önskar hålla belåningen av sina bostä-
der så låg som möjligt förmodligen liten. En hög belåning för emellertid med
sig en hög boendeutgift, även om boendekostnaden kan vara mera förmånlig
än vid låg belåning. Man kan föreställa sig att de hushåll som kommer i
fråga är t.ex. äldre par som efter att ha sålt sin villa eller segelbåt flyttar till
en ägarlägenhet.34 Det bör därmed vara fråga om hushåll som redan har
tillgång till visst kapital. Men även för sådana hushåll kan det finnas
intresse av att finna andra placeringar för tillgängligt kapital. Ett exempel är
att pengarna lånas ut till barn som behöver hjälp med att skaffa en egen
bostad. Familjeekonomiskt kan detta vara en lysande affär — medel överförs
till barnen utan att föräldrarnas utgift ökar. Vad som sker är att skillnader i
marginalskatt utnyttjas samtidigt som barnen far tillgång till ett investe-
ringsobjekt som är värdebeständigt och där de står som låntagare.

Samtidigt kan ställa frågan om möjligheterna att ta upp lån mot säkerhet
i lägenheten är så stora. Om det är fråga om lån för konsumtion torde
möjligheterna sällan vara särskilt stora. I regel öppnas emellertid en möjlig-
het för den boende att lösgöra medel i samband med en överlåtelse. Men
även här kan möjligheterna vara begränsade. Det är inte ovanligt att banker
som villkor för viss finansiering kräver att en stor del av en säljares vinst
skall investeras i den nya bostaden.

33 N O U s. 50 f., Bet s. 131.
34 NOU s. 50.
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I de delar som diskussionen hittills rört är förhållandena helt likartade
förhållandena på villamarknaden. Det finns därför inte anledning att gå
närmare in på detta.

På en punkt skiljer sig emellertid reglerna om individuell belåning av
ägarlägenheter från motsvarande regler när det gäller villor. Villan är
nämligen i regel en enda fastighet som befinner sig i en ägares hand.
Bedömningen av lånebehovet görs av ägaren och hänför sig till fastigheten
som helhet. Om det finns flera ägare kan ingen av dem belåna villan utan de
andra ägarnas samtycke. Det som är karaktäristiskt för ägarlägenheter är
däremot att den ursprungliga fastigheten är uppdelad och att ägareförening-
en i regel inte har möjlighet att för gemensamma ändamål ta upp lån mot
säkerhet i fastigheten eller de enskilda lägenheterna.35 Denna skillnad blir
påtaglig i ett läge där renovering eller ombyggnad måste äga rum. Ofta kan
det vara fråga om kostnader som ägarna inte kan skjuta till kontant utan de
måste ta upp lån. I regel fordrar långivare säkerhet för lån av den storleks-
ordningen det kan vara fråga om. De flesta ägare har inte annan kreditsä-
kerhet att erbjuda än den egna lägenheten. Samtidigt är det otänkbart att ta
upp kredit med inteckningar i lägenheterna som säkerhet. För att detta skall
kunna genomföras fordras enighet från låntagarna. Det är också möjligt att
en eller flera av ägarna har belånat sin lägenhet så högt att det inte finns
utrymme för ytterligare belastning. Den fråga som uppstår då är hur säker-
het skall kunna erbjudas.

Man kan tänka sig flera principiella lösningar på detta problem. En
lösning är att förutsätta att någon säkerhet inte ges i de enskilda lägenhe-
terna, utan de enskilda lägenhetsägarna är solidariskt ansvariga för gäld
som ägareföreningen upptagit. Kreditgivarna kommer då att ha en tillfreds-
ställande säkerhet — det är i regel fråga om så många lägenhetshavare att
det inte för långivarens säkerhet spelar någon roll om en av lägenhetsägarna
kommer i ekonomiska svårigheter. Risken att flera skulle komma i svårighe-
ter är liten eftersom ägarna i regel inte har någon gemensam ekonomisk
grund.36

Om en av ägarna kommer i svårigheter betyder detta i praktiken endast
att de övriga ägarna far ta på sig en tillfällig höjning av utgifterna. De kan
sedan söka betalning genom utmätning hos den felande ägaren eller sätta

35 Blok s. 202, N O U s. 75 f.
36 Blok s. 144. Natur l ig tv is kan säkerhet l ä m n a s av ägareföreningen. D e n n a kan i enlighet med
normalstadgarnas bestämmelser ha en grundfond. En annan möjlighet är att ägarna överläm-
nat pantbrev (ägarhypotek) till föreningen att läggas som säkerhet. Jfr Blok s. 221 f.
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honom i konkurs.37 Naturligtvis kan detta innebära att de övriga ägarna
gör en förlust — man får anta att en person som kommer i ekonomiska
svårigheter endast i sista hand tar risken att förlora sin bostad. Föreningen
kommer endast att ha en oprioriterad fordran som riskerar att bli nödli-
dande. Eftersom man far anta att det för de övriga ägarna endast rör sig om
ett mindre belopp kommer detta att spela mindre roll. I det norska lagförsla-
get har man likväl försökt förebygga detta genom att ge en rätt för ägareför-
eningen att genom beslut med kvalificerad majoritet (2/3) besluta att den
enskilde ägaren skall ge föreningen panträtt för dess fordran i lägenheten.38

Någon bestämd prioritet för denna säkerhet gäller emellertid inte. Inte
heller är något högsta belopp angivet. Enligt utredningen skall emellertid
beloppet stå i rimligt förhållande till vad som är ett troligt normalt ansvar.

En tredje lösning som har tillgripits i Sverige med avseende på gemen-
samhetsanläggningar innebär att oguldna avgifter till gemensamhetsan-
läggning och andra samfälligheter har en legal panträtt framför andra
panträtter i den anslutna fastigheten.39 Eftersom panträtten är begränsad
till ett års oguldna avgifter anses den inte utgöra någon större risk för övriga
långivare. Denna legala panträtt i gemensamhetsanläggningar gör det möj-
ligt för bankerna att låna ut pengar till sådana anläggningar utan säker-
het.40 Här är det således inte ens fråga om personligt ansvar för medlem-
marna. Ansvaret åvilar föreningen som har rätt att göra uttaxeringar av
medlemmarna. Det egendomliga med dessa system är att de öppnar möjlig-
heter till större kredit med fastigheten som säkerhet än vad som är möjligt
när det gäller t.ex. villor. Man kan jämställa de danska och norska systemen
med ett antal villor som har gått in i en borgensring — en legal sådan. Men
borgenslån utnyttjas här för fastigheternas behov och det underlag för kredit
som finns i villorna kan utnyttjas på annat sätt, t.ex. för kredit för ägarens
rörelse eller för konsumtion eller för att underlätta en försäljning till högt
pris. Systemet förefaller osunt. Även andra lösningar kan naturligtvis tän-
kas. En sådan vore att göra de gemensamma anordningarna i fastigheten
(mark, tak, ytterväggar, källare, ventilationsanordningar m.m.) till en sär-
skild fastighet som förvaltades av en ägareförening. Med detta skulle emel-
lertid de fördelar som här har beskrivits med ägarlägenheter i stor utsträck-
ning minska. Man måste även komma ihåg att en sådan fastighet inte kan

37 B loks . 143 ff., N O U s . 76 f.
38 11 § 3 st., NOUs. 75 f.
39 Lag 1973 om forvaltning av samfálligheter 40 §. Lag 1973 om förmånsrätt fór fordringar
enligt lagen om förvaltning av samfálligheter.
40 Lag 1955 om bankrörelse 59 §.
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realiseras — den har inget värde. En realisation måste ske samtidigt med
lägenheterna. Den enda meningen med systemet är att ge prioritet till
inteckningar för fastighetens behov.

4. Ägarlägenheter leder till spekulation i bostäder

Påståendet att ägarlägenheter leder till spekulation i bostäder är ett av de
tyngsta argumenten som systemets motståndare för fram.41 Nu är det
emellertid välkänt att villaboende också innebär en sorts spekulation i
bostäder. Finns det då något som är särskilt problematiskt med ägarlägen-
heter utöver det enkla faktum att de kan antas stiga i pris med inflationen
och att ägarna genom en liten kontantinsats far tillgodogöra sig hela denna
värdeökning? Svaret på denna fråga måste enligt min mening bli jakande.
Det finns särskilda problem som närmast föranleds av de olika åtgärderna
för priskontroll på hyresmarknaden. (Inom parentes kan nämnas att mot-
svarande problem förekommer på villamarknaden, nämligen där kom-
munen utbjuder nybyggda villor till lågt och t.o.m. subventionerat pris och
där den förste ägaren kan tillgodogöra sig hela prisökningen upp till mark-
nadspriset.) Om man sedan vill kalla detta spekulation eller inte är en
annan sak. Här vill jag bara peka på mekanismer som gör det svårt att
undvika att förmögenhetsbildningen fördelas ojämnt mellan ägarna över
tiden.

Det resonemang som kommer att föras är i första hand ekonomiskt. Det
tar främst sikte på svenska förhållanden.42 — Ett första mål för den enskilde
är att minimera sin boendekostnad i förhållande till boendevärdet. Ett
annat mål är att få en tillfredsställande förräntning på den egna insatsen. En
viktig faktor som man måste ta med i bilden är att i ägandet av bostäder
ligger ett sparande. Den boende måste ta hänsyn till att han vid en försälj-
ning kan komma att göra en realisationsvinst. Man måste därför skilja
mellan boendeutgift, som är den kontanta utgift den boende har för att bo,
inberäknat eget sparande, och boendekostnad som är den totala kostnaden
för boendet, inberäknat realisationsvinst vid en senare försäljning.

Ett vanligt sätt för den enskilde konsumenten att resonera är följande: En
viss lägenhet har ett boendevärde. Boendevärdet utgör i regel den hyra som
en motsvarande hyreslägenhet betingar eftersom det vanligen finns ett
utbud av hyreslägenheter som kan erhållas utan uppoffring av eget kapital.
(Om sådana lägenheter inte finns, finns det å andra sidan ofta en svart

41 Se t.ex. NOU s. 54 ff
42 Jfr Jansson s. 105 ff, N O U a st. Se även not 28 här ovan.
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marknad. Beräkningarna blir i så fall något mera komplicerade. Boendevär-
det ökar. Jag väljer att inte gå in på detta. I några fall åter kan priset på
hyreslägenheter vara för högt i förhållande till boendevärdet. I sådant fall
finns det ett överskott på lägenheter. Den situationen är emellertid mera
ovanlig. Av flera skäl är konsumenterna förvånande okänsliga för priset.
Detta sammanhänger naturligtvis med det stora behovet av bostad, mark-
nadens trögrörlighet, förekomsten av subventioner som bostadsbidrag
m.m.)

Om konsumenten kan finna en bostad som har en lägre "hyra" än
motsvarande hyreslägenhet är han beredd att betala för denna förmån. Det
högsta pris som han kan tänkas vara villig att betala är det kapitaliserade
värdet av förmånen att bo till lågt pris, men här tillkommer en viktig faktor.
Den boende måste ta hänsyn till effekten av beskattningen. Denna faktor
tenderar att öka priset. Förmånen att bo billigt beskattas i och för sig inte,
lika litet som låga levnadsomkostnader över huvud taget. Vid de flesta
alternativa penningplaceringar kommer däremot den boende att finna att
hans inkomster kommer att bli beskattade. Man kan alltså grovt ange priset
som det kapitaliserade värdet av förmånen att bo till lågt pris med hänsyn
tagen till skatteeffekten. Kan då konsumenten vänta sig att finna en bostad
som betingar lägre pris än motsvarande hyreslägenhet, dvs. en bostad som
har lägre boendeutgift? Svaret på detta är otvivelaktigt ja. Om vi granskar
en svensk bostadsrättsförening och jämför den med en hyresfastighet av
motsvarande ålder finner man att årsavgiften i bostadsrättsföreningen är
lägre än hyran i hyreshuset. Förklaringen till detta är följande:43 I en
inflationsekonomi stiger byggpriserna i takt med inflationen och räntenivån
ligger högt. Markvärdet tenderar att stiga ännu snabbare än inflationen. De
stigande mark- och byggnadspriserna gör att hyrorna i nyproduktionen hela
tiden ökar. Samtidigt — och under förutsättning av en bestående efterfrågan
— ökar också hyrorna i det äldre beståndet. Nyproduktionen är prisledande.
Om inte hyrorna ökade också i det äldre beståndet skulle en s.k. hyress-
plittring uppstå med köer och svarta marknader för det förhållandevis
billigare äldre beståndet. I en bostadsrättsförening däremot tas endast
självkostnaderna ut. Dessa självkostnader är historiskt betingade — de
baserar sig på kapitalkostnaderna för de ursprungliga lånen som togs upp
när föreningen bildades. Den mellanskillnad som råder mellan hyran i en
hyreslägenhet och årsavgiften i en bostadsrättsförening kan alltså bostads-
rättshavarna tillgodogöra sig vid en försäljning. — När det gäller äldre hus

43 Jfr Janssons. 97 ff.
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kan kostnaderna för kapital återigen stiga, eftersom lån kan behövas tas upp
för renoveringar och ombyggnad. Så länge som det inte är fråga om radikala
ombyggnader rör det sig emellertid inte om särskilt stora belopp i förhållan-
de till nyproduktionskostnaderna. Den som bor i bostadsrättsförening kan
därför räkna med att skillnaden i förhållande till hyreslägenheten kommer
att bestå och t.o.m. öka.

En faktor som också kan visa sig betydelsefull för prisbildningen är
lägesfaktorn. I den svenska hyresregleringen är lägesfaktorn medvetet un-
derskattad. I en bostadsrättsförsäljning kan däremot lägesfaktorn åsättas ett
pris. Detta är detsamma som att säga att boendevärdet för en hyreslägenhet
är satt för lågt.44

Värdet av ett hyreshus bestäms först och främst av hur stora hyresintäk-
terna är i förhållande till kostnaderna. Man kan naturligtvis ta hänsyn till
markvärde och byggnadsvärde, men detta förutsätter att det finns möjlighe-
ter att finna en alternativ användning för mark och byggnader som gör att
dessa värden kan realiseras. När hyrorna ökar, ökar också hyresfastighetens
värde. När det gäller ett hyresföretag är det inte realistiskt att räkna med
inkomstskatteeffekter som man ofta gör när det gäller löntagare och andra
privatpersoner. Det spelar inte någon roll om räntor är avdragsgilla så länge
som företaget strävar efter att ge vinst. Om å andra sidan företaget tillhan-
dahåller bostäder till självkostnadspris finns inget överskott att dra av emot.

Om den enskilde boende däremot görs till betalningsansvarig för de lån
som vilar på fastigheten blir läget ett annat. Under förutsättning att inte
beskattningen på fastigheten ökar på ett eller annat sätt kommer den
enskilde nu att kunna dra av skuldräntorna från sina övriga inkomster och
på det sättet fa till stånd en skatteminskning motsvarande ca 2/3 av ränteut-
gifterna. Boendeutgifterna har därigenom radikalt nedbringats.

Detta förfarande att göra den boende betalningsansvarig för lån som
åvilar fastigheten praktiseras i Sverige framför allt i vissa bostadsrättsföre-
ningar. Den boende görs till betalningsansvarig för vissa lån för vilka bo-
stadsrättsföreningen erbjuder säkerhet i form av inteckningar i fastigheten.
Systemet kallas för "strimlade" eller "fördelade" lån. Den största nackdelen
med systemet är att statliga subventionerade lån inte beviljas för sådana

44 Jansson s. 106 ff. En ytterligare faktor kan vara den segregationstendens som ligger i
systemet. Bostadsrätter köpas ofta av små hushåll med goda inkomster och oftast utan social
belastning. Detta kan förklara minskad förbrukning och minskat slitage lika väl som teorierna
om att dessa kostnader är påverkbara för den enskilde och att dessa har ett ekonomiskt
incitament att iaktta sparsamhet.
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föreningar. På senare tid har också statsmakterna ingripit med en viss
begränsad skatteskärpning. 45

När lånen fördelats på detta sätt ökar förmodligen det pris en köpare är
villig att betala för bostadsrätten. Priset måste naturligtvis bli högre än för
en vanlig bostadsrätt — boendeutgiften har ju nedbringats väsentligt. Effek-
ten blir beroende av hur stor marginalskatt den tilltänkte köparen har.

Förfarandet med strimlade lån förekommer i stor utsträckning när det är
fråga om hyreshus som omvandlas till bostadsrättsföreningar. De fördelar
som de förmånliga skattereglerna ger innebär, liksom utnyttjandet av läges-
faktorn, att boendeutgiften sjunker så mycket för de enskilda, att man far ett
läge med en dubbel prisbildning. Priset som kan tas ut vid försäljning av en
fastighet beror på om den kan utnyttjas som hyreshus eller som bostads-
rättsförening med strimlade lån — i det senare fallet är priset betydligt
högre.

Om man antar att ägarlägenheter skulle införas i Sverige skulle effekten
och de ekonomiska resonemangen te sig i hög grad likartade. Till detta
kommer den tidigare nämnda ägareffekten (som även finns vid bostadsrätts-
föreningar med strimlade lån) nämligen att prisökningen fortsätter i takt
med inflationen, en prisökning som ägaren kan tillgodogöra sig med en liten
kontantinsats. Om ägare räknar med en senare försäljning kan han vara
villig att betala ett så högt pris att boendeutgiften ligger över vad som gäller
för en motsvarande hyreslägenhet. Om man tar hänsyn till realisationsvin-
sten blir boendekostnaden ändå låg. Man kan invända att detta sista
resonemang är ointressant därför att kostnaderna för att skaffa en ny bostad
ökar i samma takt som priset på den egna bostaden ökar. Vinsterna kommer
därför aldrig att kunna realiseras. Denna invänding är emellertid endast
delvis riktig. Den förmögenhetsbildning som äger rum kan realiseras på
flera sätt — om inte annat kommer det att ske vid arvfallet.

Allt detta gör det förklarligt att ägare av ägarlägenheter eller bostadsrät-
ter kan vara beredda att ta på sig en högre boendeutgift än hyresgäster. Det
är för dem fråga om en investering, eller, om man så vill, en form av
"frivilligt tvångssparande". I den mån detta äger rum är det emellertid
tydligt att endast begränsade delar av befolkningen kan vara villiga till
något sådant.

Jag menar därför att det inte är något fel att ägarlägenheter betingar höga
priser — i varje fall inte mera fel än att villor gör det. Det är en automatisk
45 SFS 1979: 1017. Skärpningen innebär att viss procentsats (f.n. 4) av medlemmens andel av
föreningens förmögenhet som överstiger 25 000 kr skall tas upp som inkomst av kapital. — Ju
större lånen för vilka medlemmen är betalningsansvarig är, desto större blir naturligtvis
föreningens förmögenhet (tillgångar minus skulder).
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följd av den struktur för belåning och sparande som ligger i systemet. Man
kan emellertid göra två huvudsakliga invändningar. Den ena går ut på att
prisbildningen är acceptabel endast när systemet nått ett s.a.s fullfunktions-
stadium. Den andra går ut på att ägarnas ställning är i hög grad osäker
därför att prisbildningen till allra största delen är beroende av samhällets
åtgärder.

Den första invändningen kan sägas bestå i att prisbildningen för nyupp-
förda bostäder verkar styrande på hyresnivåerna. Hyresnivåerna styr i sin
tur prisbildningen på ägarlägenheter. Eftersom priserna på ägarlägenheter
ligger högre än priserna inom hyresbeståndet måste realisationsvinster upp-
stå vid en överföring — antingen vid försäljning av ren nyproduktion eller av
äldre hyresfastigheter. Spekulationen kan sägas bestå i att dessa vinster har
en tendens att falla ut tidigt. Redan vid den första överlåtelsen försöker
säljaren att fa ut det högsta pris som köparen är villig att betala. Såvitt jag
förstår finns det inte någon enkel lösning på detta problem. Att reglera
priserna vid den första upplåtelsen leder endast till att de första förvärvarna
gör de stora vinsterna.46 — Detta far samtidigt effekten att ett tryck skapas
från hyresgästernas sida att få fastigheten överförd till en fastighet med
ägarlägenheter eftersom så stora vinster finns att göra för dem.

En lösning kan naturligtvis vara att beskatta förmånen att bo i lägenhe-
terna så högt att boendeutgiften blir hög och därmed priserna blir lägre.
Men man far därvid tänka på att det kan vara svårt att behandla ägare till
ägarlägenheter sämre än t.ex. villaägare. Om det dessutom redan finns ett
bestånd av ägarlägenheter måste man tänka på vilka konsekvenser skärpta
skatteregler far för dem.

Detta leder till den andra huvudinvändningen, nämligen att när priserna
väl kommit upp på en hög nivå, är vinsten att bo i en ägarlägenhet inte
särskilt stor. Boendeutgiften är hög. Ägarna tvingas till ett sparande. Detta
enkla faktum förefaller inte ha observerats särskilt mycket i debatten. Efter-
som prisbildningen i så hög grad är beroende av den av samhället bestämda
skatte- och subventionsstrukturen är också ägarna i hög grad beroende av
att några försämringar inte görs. Det behöver inte vara fråga om förändring-
ar som direkt berör ägarna, som t.ex. höjningar av schablonbeskattning eller
minskning av rätten att göra ränteavdrag. Redan en ökning av räntesubven-
tionerna för hyresfastigheter kan ha negativa konsekvenser för prisbildning-
en på ägarlägenheter.

46 Jag åsyftar de numera upphävda reglerna i 14 § i den danska lagen, som dock gällde priset
vid överlåtelse till en andelsboligforening.
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Eftersom prisbildningen på ägarlägenheter i så hög grad är beroende av
politiska beslut kommer ägarnas politiska genomslagskraft att vara betydel-
sefull. Så länge som gruppen är liten kommer dess möjligheter att med
politiska medel försvara sig att vara små i jämförelse med t.ex. vad de
förhållandevis välorganiserade hyresgästerna och villaägarna kan åstad-
komma. Och eftersom ägande av ägarlägenheter ofta ses som liktydigt med
spekulation och oskäliga skatteförmåner blir ställningen än svårare. Det kan
tilläggas att i Sverige ser partierna, framför allt de socialistiska, inte med
blida ögon på ägarlägenhetskonstruktioner. Det socialdemokratiska partiet i
Sverige har sålunda på sitt bostadspolitiska program att sätta "stopp" för
bostadsrätter med strimlade lån.47 Medaljen har naturligtvis ännu en sida.
Ju större den grupp är som för sitt boende är beroende av det nuvarande
ofullkomliga skattesystemet desto svårare blir det att reformera det.

Man kan tillägga att införandet av en lagstiftning, t.ex. i Sverige, om
ägarlägenheter förändrar läget på ett ganska svårbestämt sätt. Det är mera
äventyrligt för dem som arbetar med bostadsrätter med strimlade lån och
liknande företeelser i utkanten av vad som anses acceptabelt. Om statsmak-
terna väljer att lagstifta om ägarlägenheter eller liknande företeelser innebär
detta också en sorts moralisk förpliktelse att inte i fortsättningen ingripa mot
den med pålagor som särbehandlar den i förhållande till andra godkända
ordningar eller som gör formen oanvändbar.

5. Ägarlägenheter ger möjlighet att uppnå lägre boendekostnader genom egna arbetsin-

satser från de boendes sida

Detta argument har naturligtvis samband med det inflytande över boendet
som ägarlägenheterna ger. Eftersom det är ett ekonomiskt argument väljer
jag emellertid att ta upp det här.

De besparingar det är fråga om ligger märkligt nog huvudsakligen på
skatteområdet. Eftersom eget arbete inte beskattas, medan däremot anli-
tande av utomstående beskattas med inkomstskatt, sociala avgifter och
mervärdeskatt, blir skillnaden betydande. Mot tanken att några betydande
besparingar skulle kunna göras har invänts att det inte finns så mycket
arbete i ett flerfamiljshus som kan utföras av de boende på ett lämpligt
sätt.48 Möjligheterna att utföra småreparationer är betydligt mindre än
t.ex. i småhus — i ett flerfamiljshus kan t.o.m. svårigheterna för den enskilde
att byta kranpackningar vara betydande. Att de boende skulle ta på sig att

47 Bostaden en social rättighet. Bostadspolitiskt aktionsprogram inför 1980-talet. Skrift utgiven
av socialdemokraterna, Borås 1979, s. 43.
4 8Janssons. 113 ff.
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måla om fasaden eller byta taktäckning förefaller inte heller särskilt prak-
tiskt. Möjligheterna att göra vinster med eget arbete skulle därför huvudsak-
ligen bestå i att sköta om den egna lägenheten genom att t.ex. måla och
tapetsera. Dessa vinster är inte så stora att de kan ha någon avgörande
betydelse i debatten om ägarlägenheter.

6. Ägarlägenheter ger större inflytande över den egna bostaden

Som inledningsvis sades kan man när man talar om inflytande avse såväl
den ekonomiska dispositionsrätten som inflytandet Över förvaltningen. Här
skall jag endast ta upp vissa punkter i det stora området till behandling.
Vissa har redan behandlats, nämligen rätten att belåna lägenheterna och
rätten att utföra reparationer och liknande. Frågor som har att göra med
förvaltningen inom ägarkollektivet kommer till största delen att behandlas i
det följande avsnittet. Vad som jag här kommer att ta upp är i huvudsak
följande punkter: friheten att sälja till vem man vill och till marknadspris,
friheten att hyra ut och använda lägenheten för annan verksamhet samt till
slut besittningsskyddet, som jag ser som en inflytandefråga. Argumentet att
ägarlägenheter ger ett större inflytande över den egna bostaden än andra
besittningsformer för boende i flerfamiljshus är vid sidan av de ekonomiska
argumenten de kanske viktigaste som för fram till stöd för ägarlägenhetsin-
stitutet. Man kan emellertid ställa sig tvekande inför om det är möjligt att
åstadkomma väsentliga förbättringar t.ex. i förhållande till bostadsrätten.
Framför allt är detta beroende på att förhållandet mellan kollektivet och den
enskilde träder i förgrunden i flera avseenden.

Friheten att sälja till det pris man kan få är en av de viktigaste princi-
perna. Som tidigare har utvecklats är emellertid prisbildningen till stor del
beroende av statliga och kommunala åtgärder. Det argumentet har också
framförts att det kan vara svårt att upprätthålla en fri prisbildning på
ägarlägenheter om det samtidigt råder ett system med begränsning av
överlåtelsevärdena på andra områden, t.ex. när det gäller bostadsrätter.49

Den argumentation som förs av motståndarna till ägarlägenheter går i
stället ut på att ägarlägenhetsinstitutet är onödigt — det finns inte några
fördelar att vinna med det, särskilt inte när det gäller inflytande för de
boende.50

Också friheten att sälja till vem man vill kan vara inskränkt. Det är inte
självklart att kollektivets intresse att ha inflytande över vem som skall få bli
medlem i kollektivet skall stå efter för ägarens intresse att utse köpare. Det
49 N O U s. 57.
50 N O U s. 56, Bet s. 131, Jansson s. 134 ff.
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kan finnas skäl för en hembudsskyldighet eller regler om godkännande.
Skillnaden mellan ägarlägenheter och bostadsrätter är på denna punkt inte
så stor. I Norge, som har en stark tradition med regler om hembudsskyl-
dighet när det gäller bostadsrätter, förutses att sådana kan komma till
användning också när det gäller ägarlägenheter.51

På samma sätt kan rätten att hyra ut lägenheten eller använda den för
annan verksamhet inskränkas av hänsyn till övriga ägare. Rätten att använ-
da lägenheten för annat ändamål är kanske den minst självklara. Här
kommer — förutom stadsplaneintressen och eventuella förbud mot s.k.
smygkontorisering — övriga ägares intresse i att inte behöva tåla en livlig
ström av kunder till ett kontor eller läkarmottagning eller buller från en
mindre hantverksrörelse.

Rätten att hyra ut lägenheten till vem man vill brukar vara förknippad
med ägarlägenhetsinstitutet. Men också här kommer övriga ägares intresse
in att inte behöva tåla störande eller på annat sätt olämpliga hyresgäster.
Men frågan om uthyrning av ägarlägenheter är också föga självklar med
hänsyn till hyresgästernas intressen i stort och med hänsyn till samhällets
bostadspolitik. Det förefaller också finnas en tendens i ett ägarlägenhetssy-
stem att så småningom ett stort antal av lägenheterna blir uthyrda. I denna
riktning pekar erfarenheterna såväl från Danmark som från Västtyskland.52

För Finlands del är situationen speciell såtillvida att det knappast finns
några privata hyresvärdar annat än i ägarlägenheter.53 Åtminstone ur
svensk synvinkel förefaller det som om en utveckling i den riktningen är
mindre önskvärd. Man kan här peka på flera omständigheter.

Hyresgästernas besittningsskydd blir med nödvändighet lägre när lägen-
heten är upplåten som ägarlägenhet. Om besittningsskyddet är starkt inne-
bär detta att lägenheten knappast inom överskådlig tid kan användas annat
än som hyreslägenhet — värdet av ägarlägenheten är beroende av dess
användningsform. Att ge hyresgästerna ett starkt besittningsskydd skulle
innebära att lägenhetens värde minskades kraftigt. Agarens intresse av att
förfoga över lägenheten väger därför tyngre. Ett annat skäl är att det blir
svårare för hyresgästerna att bedriva förhandlingar kollektivt, att få till
stånd ökat boinflytande och liknande. Ur samhällets synpunkt är också en
splittring av ägarstrukturen olämplig. Det blir svårare att ingripa med krav
på sanering, att obilliga avtalsvillkor skall upphöra och liknande. Man kan
möjligen också vänta sig att antalet tvister ökar när parterna till hyresavta-

51 Lagförslaget 11 §.
52Janssons. 27, 51 f.
33 ib s. 65.
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let är oerfarna och utan större kunskaper när det gäller administration och
rättsliga frågor.

Man kan i och för sig ställa frågan varför det är så vanligt att ägarlägen-
heter hyrs ut. Förklaringen är enligt min mening enkel. Under förutsättning
av en fortgående prisökning är lägenheten ett förmånligt placeringsobjekt.
Det kan t.o.m. vara förmånligt för ägaren att bära en viss förlust i uthyr-
ningen, särskilt som förlusten är avdragsgill i deklarationen och alltså till
stor del "skattesubventionerad". Man far också ta hänsyn till de relativt
höga transaktionskostnaderna vid överlåtelse som gör att uthyrning kan te
sig som ett bra alternativ under viss tid.

Att besittningsskyddet är bättre för ägaren med ett ägarlägenhetssystem
än i andra besittningsformer framförs stundom som ett argument för syste-
met. Likväl återstår det problemet att de övriga ägarna kan ha ett intresse
av att frigöra sig från förbindelsen med en ägare som inte fullgör sina
förpliktelser. Ar det fråga om ekonomiska förpliktelser gäller endast margi-
nellt bättre villkor för en ägare än t.ex. för en hyresgäst. Den som i längden
missköter sina åligganden kommer att förlora sin lägenhet, antingen det sker
genom åtgärder från en hyresvärds eller från medägares eller kreditorers
sida. Om det är fråga om en ägare som missköter sig på annat sätt kan det
tänkas att kraven på övriga ägare att visa fördragsamhet är större. Jag ser
emellertid inte någon direkt anledning att behandla en ägare som missköter
sig på ett mildare sätt än en bostadsrättshavare. Han kan, som i Dan-
mark,04 tvingas att flytta ifrån lägenheten under en tid, eller han kan, som i
Västtyskland tvingas att sälja lägenheten.5D Den stora fördelen för ägarlä-
genhetshavare är att han kan tillgodogöra sig det ekonomiska värdet även
om han tvingas att lämna lägenheten.56

7. Ägarlägenheter är på sikt en olämplig förvaltningsform fór flerbostadshus

Detta är ett argument som jag inte sett framfört med full styrka i debatten.
Jag framför det därför som mitt eget. Mycket av den diskussion och regle-
ring som har ägt rum i Danmark med avseende på uppdelning av äldre
hyresfastigheter tar sikte på att se till att uppdelningen äger rum under

54 Lov om ejerlejligheder 8 §.
55 N O U s. 32.
36 Den svenska lösningen n ä r det gäller bos tadsrä t t innebär att vid vissa fall av misskötsel är
nyt t janderä t ten förverkad. Bostadsrä t ten säljs då genom föreningens försorg på offentlig auk-
tion. Överskot te t tillfaller bos tadsrä t t shavaren sedan föreningen fatt täckning för eventuella
fordringar för ogu ldna avgifter och l iknande. Bostadsrät ts lag 33 och 37 §§.
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tryggade former.57 Jag väljer att här inte gå in på de problem som kan
uppstå för hyresgäster — den diskussionen torde vara välkänd.58 Vad jag i
stället avser är den reglering som går ut på att endast välskötta fastigheter
och fastigheter som fyller vissa minimikrav far bli föremål för uppdelning.
Tanken med det hela är att förhindra spekulation i nedgångna bostäder och
att förhindra att sådana säljs till omisstänksamma konsumenter. Vad som
däremot inte reglerats annat än i begränsad omfattning är förhållandena vid
överlåtelse av ägarlägenheter sedan dessa förvärvats och sedan vidareför-
säljes. I den danska lagstiftningen finns sålunda vissa regler om upplys-
ningsplikt för säljaren beträffande bl.a. föreningens och husets ekonomiska
förhållanden.59 Vidare finns regler om prövning av köpesumman.60 Köpa-
ren kan i efterhand kräva återbetalning av en viss del av köpesumman om
denna anses obillig. Den fråga som kan ställas är om inte de problem som
gäller överföring av äldre hyreshus till ägarlägenheter när det gäller stan-
dard m.m. kommer att aktualiseras inom ägarlägenhetsbeståndet i ett sena-
re skede.

De erfarenheter man har i Sverige av bostadsrättsföreningar pekar på att
förvaltningen tenderar att bli konservativ. Det är svårt för ägarna att
komma överens om genomgripande saneringsåtgärder. I ägarlägenhetssy-
stemet finns såväl enligt dansk lag som enligt det norska förslaget regler om
kvalificerad majoritet för s.k. offensiv förvaltning.61 Men härtill kommer att
åtgärder som kan påverka fördelningen av andelstalet förutsätter medgivan-
de från samtliga berörda. Det kan vara frågan om flyttning av en vägg, t.ex.
i samband med installation av en hiss. Det är också besvärligt att ordna
ersättningslägenheter under en period då vissa lägenheter måste evakueras
eftersom renoveringsarbeten pågår. Det är då en naturlig reaktion från vissa
ägare när de ser en renovering eller ombyggnad närma sig att de löser
frågan genom att sälja lägenheten och flytta. Här uppstår frågan om hur
stora skyldigheter man kan ålägga säljaren i förhållande till köparen. Om
detta ses som ett reellt problem måste förmodligen skyldigheterna bli långt-
gående. Men det kan tilläggas att det alltid är enklare att ålägga näringsid-

57 R ä t t e n till uppde ln ing är n u m e r a avskaffad for bos tadshus byggda före 1/7 1966. H u s med
högst 2 bostadslägenheter far uppdelas under förutsättning att de uppfyller vissa minimikrav.
Tidigare (före 1979) gällde minimikrav för bostadshus byggda före 1/7 1966. Jfr även ovan om
anbud till hyresgäster.
58 Det norska förslaget tillåter endast uppdelning av nya hus. Ett undan tag är hus med högst 2
lägenheter och hus med enbar t lokaler. 8 §. Se vidare s. 71.
59 Lov om ejerlejligheder 9 §.
60 ib 1 6 a § .
61 Normalvedtægt 1 § 4 st. N O U 20 §, jfr s. 79, Blok s. 177 ff.
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kare skyldigheter i förhållande till konsumenter än att uppställa regler för
privatpersoner hur de skall handla sinsemellan.

Med detta problem sammanhänger de invändningar som har gjorts mot
ägarlägenhetsinstitutet, nämligen att de försvårar samhällets och framför
allt den kommunala kontrollen över bostäder.62 När det t.ex. gäller hyres-
fastigheter har man i regel endast att göra med en enda ägare. Dessutom är
det svårt att vinna gehör för att regler om kommunalt förköp eller upprust-
ningsålägganden enligt saneringslagstiftning och liknande skulle kunna vin-
na tillämpning på ägarlägenheter.

Frågan kan därför ställas om man inte genom att inrätta ägarlägenheter
skapar en stark, konservativ kraft i samhällets bostadsbestånd, en kraft som
på sikt kommer att visa sig svårbemästrad.

En fråga skall särskilt observeras, nämligen upplösning av en samfällighet
med ägarlägenheter. I de nordiska länder där man arbetar med ett fastig-
hetsrättsligt ägarlägenhetsinstitut är äganderätten absolut i den meningen
att någon upplösning och därmed utsläckning av äganderätten inte kan ske
utan den enskilde ägarens medgivande.63 För att en fastighet skall rivas
eller genomgå grundläggande förändringar fordras därmed samtycke från
samtliga ägare. Det kan finnas många skäl för en upplösning, såväl rent
fysiska som ekonomiska. Det är emellertid inte svårt att tänka sig att
meningarna om hur man skall förfara kan vara delade bland ägarna. För en
del av ägarna kan en upplösning te sig som lönande, eftersom en realisation
av markvärdet då äger rum. Andra däremot föredrar att bo kvar, eller hyra
ut lägenheterna under ännu en tid, likaså av ekonomiska skäl. En del vill bo
kvar av mera sentimentala skäl och till sist har vi naturligtvis problemet
med eventuella hyresgäster. Det förefaller emellertid som om en enda ägare
kan hålla kvar de andra ägarna i samfalligheten tills huset bokstavligen
faller ihop av sig själv och därmed äganderätten fysiskt utsläcks. Den
lösning på detta problem som ligger närmast till hands nämligen att införa
regler om upplösning genom majoritetsbeslut innebär emellertid en allvarlig
försvagning av äganderätten till lägenheten. Skillnaden i förhållande till den
ständiga besittningsrätt som en bostadsrätt innebär skulle minska betydligt.

8. Övriga argument

I debatten kring ägarlägenhet har ett stort antal argument framförts. Det är
inte möjligt att behandla eller ens nämna alla. Det finns emellertid skäl att
kortfattat ta upp några ytterligare.
62 N O U s. 53 f. Bet s. 135.
63 N O U s. 67, Blok s. 170 ff, Bet s. 143.
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Ett mycket vanligt argument är att ägarlägenheter ökar segregationen i
boendet.64 Detta är såvitt jag kan förstå riktigt. Argumentets värde ligger
emellertid enbart i att segregationen ökar — hur mycket den totalt kommer
att öka beror naturligtvis på vilken spridning institutet får. I jämförelse med
den segregationseffekt som ligger i villaboende och i bostadsrättsboendet
tror jag emellertid att argumentets värde är begränsat.

Ett annat argument som delvis behandlats är att ägarlägenheter ökar
svårigheterna för stat och kommun att utöva bostadspolitik.65 Också detta
argument är antagligen riktigt. Det finns inte någon anledning att närmare
gå in på det. Dess tyngd beror uteslutande på vilken vikt man fäster vid en
aktiv bostadspolitik och vilka intressen den antas företräda.

Ett argument som har behandlats såväl i Danmark som i Norge är att ett
införande av ägarlägenheter kommer att försvåra verksamheten för de nuva-
rande organisationerna, framför allt de som sysslar med bostadsrätt.66

Meningarna är emellertid delade om detta. För svensk del kan tillägas att
hyresgästföreningarna inte skulle se med blida ögon på ett införande av
ägarlägenheter.

Andra frågor som har tagits upp är om ägarlägenheter kommer att leda
till att det skaffas mera kapital till bostadssektorn eller om det kommer att
byggas flera bostäder.67 Båda frågorna förefaller tveksamma.

Slutligen har frågorna när det gäller överföring av äldre hyreshus (samt
av bostadsrättshus finansierade med statliga lån) till ägarlägenheter varit
mycket omdebatterade. Den största frågan har kanske varit hyresgästernas
ställning. Delvis har detta berörts tidigare. Det finns inte någon anledning
att ytterligare belysa denna fråga.

Sammanfattning

Det råder djupt delade meningar om ägarlägenheter är en önskvärd företeel-
se i samhället. Till största delen bottnar motsättningarna i allmänna mot-
sättningar om det önskvärda i om lägenheter eller bostäder skall ägas över
huvud taget och om hur äganderätten skall vara utformad i förhållande till
samhället och agarkollektivet. Om man för de mest grundläggande politiska
motsättningarna åt sidan och gör antagandet att såväl äganderätt till villor

64 Jansson s. 145.
65 Ovan vid not 62.
66 Bets. 135ÍT., NOUs. 53.
67 Bets. 129 f., NOUs. 52 f.
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som bostadsrätt i flerfamiljshus är önskvärda besittningsformer i samhället
begränsas argumentationen till stor utsträckning till tekniska argument.

Om man accepterar villaboende som önskvärt har argumenten till förmån
för ägarlägenheter en obestridlig styrka. Man kan emellertid ställa frågan
om inte svårigheterna med systemet är så stora att det inte kan genomföras
fullt ut. För att lösa de svårigheter som har pekats på här måste så stora
förändringar vidtagas att den ursprungliga tanken till stora delar blir för-
felad.

De viktigaste argumenten härvid är enligt min mening följande:
Det är svårt att inpassa ägarlägenheterna i den prisstruktur som gäller för

hyreslägenheter. Vinster måste uppkomma och det är svårt att fördela dem
på ett tillfredsställande sätt. Denna invändning riktar sig f.ö. till viss del
även mot bostadsrätter.

Reglerna om fördelning av lånen för gemensamma behov och för de
enskilda ägarna ter sig i ägarlägenhetskonstruktionen märkliga. Det är
enligt min mening naturligt att lån för gemensamma behov skall belasta
lägenheterna med bästa rätt. Utrymmet för säkerhet för kredit för andra
ändamål kommer i andra hand.

Ägarlägenheter kan knappast förenas med en obetingad rätt till uthyr-
ning. Något sådant vore oacceptabelt med tanke på konsekvenserna för
hyresgästerna.

Det inflytande som ägarlägenheter ger över den egna bostaden är knap-
past större än vad som ges för t.ex. bostadsrätter. Fördelarna ligger nästan
helt och hållet på den ekonomiska sidan. Möjligheterna till besparingar
genom egna arbetsinsatser skall inte överdrivas.

Risken för en alltför konservativ förvaltning förefaller också påtaglig. Man
kan anta att husen underhålls bra, men mera genomgripande åtgärder blir
svårare att enas om. Särskilt äventyrlig förefaller regeln om vetorätt vid
upplösning vara.

Låt mig till sist tillägga att jag inte ser några nämnvärda nackdelar till
ägarlägenheter som avser lokaler (för annat än bostadsändamål).
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