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Sammanfattning 
I Stockholms innerstad har dem senaste åren pågått en intensiv process av bildande av 
bostadsrättsföreningar. Det är hyresgästerna som tar initiativ till att bilda dessa 
bostadsrättsföreningar som sedan köper upp sina egna hyreshus. Detta för att 
majoriteten av hyresgästerna vill ha kontroll över sitt eget boende. Många undrar hur 
man går tillväga om man som hyresgäst vill ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Var 
börjar man som hyresgäst och vad säger lagen? Jag ska med denna rapport beskriva 
översiktligt hur man går tillväga vid en ombildning, vilka instanser man ska vända sig 
till samt vilken information som man behöver.  
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Förord 
Detta examensarbete är utfört vid Högskolan i Trollhättan / Uddevalla (HTU) i 
Trollhättan på institutionen för teknik. Arbetet har utförts under 2003.  

Handledare till mitt examensarbete är Christos Polychronis på Nacka Värmdö Mäklarna 
i Stockholm. 

Ett stort tack till Jonas Åkerberg på Svefa AB, Hantverkargatan 21 i Stockholm för sin 
goda vilja samt material som jag kunde ta del av.  
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1 Inledning 
Jag vill med detta examensarbete utgå från ett vanligt hyreshus i Stockholms innerstad, 
med både bostäder och lokaler för att beskriva tillvägagångssättet av en ombildning. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är en förfrågning från hyresgäster som ville 
ombilda sina hyresrätterna till bostadsrätter och på så sätt kunna tjäna en hacka på sitt 
boende. Men visste inte hur dem skulle gå tillväga och vad som krävdes för 
ombildningen. Sedan att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt i Stockholms innerstad 
är ett omdiskuterat sätt att tjäna pengar på är ett konstaterande och att därför har man 
skärpt reglerna för ombildande, speciellt vid de allmännytta bostadsbolagen.    
Bostadspriserna i Stockholms stad är skyhöga. Man räknar med att priserna per rum 
varierar mellan 800 000 – 1 000 000 kr beroende på yta, skick, standard och läge. En 
etta beroende på avgift och läge går inte sällan för under en miljon kronor i innerstaden. 
En två rummare ligger mellan 1 600 000 – till 2,2 miljoner kr. Även där är priset 
beroende på läge, standard, skick och yta. En hyresgäst som får förfrågan om en 
eventuell framtida ombildning av fastigheten ser fler möjligheter av att äga sitt boende 
än att fortsätta att bara hyra sitt boende. Det kan också vara en chans att i framtiden 
kunna byta boende och köpa något som annars hade ur ekonomiskt synpunkt varit 
omöjligt. Ur ett långt perspektiv så blir inte boendet dyrare med en bostadsrätt utan 
billigare jämfört med hyresrätterna som alltid har hyreshöjningar mellan 3,5 – 4 % per 
år. Kostnaderna att bo i bostadsrätt följer ränteläget och amorteringsplanen. Ju lägre 
ränta och ju mer man amorterar bort lånen desto billigare blir boendet. 

1.2 Syfte 
  Syftet med detta examensarbete är att kunna visa vad en teknisk beskrivning innehåller 
samt även vad en ekonomisk plan innehåller. Att vara vägledande för hur en ombildning 
sker samt den juridiska vägledningen som krävs för en ombildning.  

1.3 Mål 
Att hyresgästerna ska kunna ta del av detta examensarbete och se det som en vägledning 
för att sedan ta det verkliga steget och ombilda hyreshuset till bostadsrätter 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom en ombildning av en fastighet till bostadsrätter oftast bekostas av 
bostadshyresgästerna så kommer jag även här räkna med att enbart 
bostadshyresgästerna ombildar sitt boende till bostadsrätter och att lokalhyresgästerna 
förbli hyresgäster och att lokalerna då kommer att generera hyresintäkter till föreningen. 
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Frågor kring beskattningar m.m. som medföljer vid ombildning, både för föreningen 
och för den enskilde bostadsrättsinnehavaren kommer inte att beröras alls. Då andelstal 
för beräkning av insatser och avgifter beräknas på korrekta lägenhetsytor så kommer 
dessa inte heller att beröras då korrekta lägenhetsytor och uppdelningen av lägenheter 
inte kommit mig till känna. Beräkning av avgifter och kvatdratmeterpris är ett 
antagande med det taxerade BOA som utgångspunkt. 

2 Fördelen med bostadsrätt 
En hyresgäst som får förfrågan om en eventuell framtida ombildning av fastigheten ser 
fler möjligheter av att äga sitt boende än att fortsätta att bara hyra sitt boende. Förutom 
att hyresgästen får en chans att köpa en bostadsrätt till mycket rabatterat pris så får 
hyresgästen också bestämma själv om och när lägenheten skall renoveras. Som 
bostadsrättsinnehavare kan man sälja och byta boende när man vill och till det pris man 
kan få ut för den. Som medlem i en bostadsrättsförening så delar man på ansvaret för 
föreningen och huset och vid den årliga stämman så beslutar medlemmarna gemensamt 
om viktiga frågor och väljer en styrelse för det löpande arbetet. Olika fördelar med en 
bostadsrätt kan vara1:  

- att bostadsrätten ger innehavaren ökad trygghet, som att t ex inte behöva oroa sig 
för ägarbyten, oönskade lyxrenoveringar och chockhöjda hyror. Som 
bostadsrättsinnehavare har man också ett väsentligt starkare besittningsskydd än 
som hyresgäst. 

- att man får ökat inflytande genom att medlemmarna i föreningen d v s 
bostadsrättsinnehavaren och dess grannar bestämmer över skötsel och underhåll, när 
och hur insatserna skall göras och vad de får kosta.  

- att man får ökad trivsel genom att kontakten mellan grannarna blir bättre och med det 
gemensamma ansvaret för huset. Det leder till bättre ordning och trivseln ökar.  

- att man får bättre boendeekonomi genom att bostadsrättsinnehavaren bor till 
självkostnadspris eftersom det inte finns någon värd som vill tjäna pengar på 
fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren kan också hålla kostnaderna nere genom att sköta 
en del av underhållet själv. Bostadsrätten blir därmed i längden billigare än hyresrätten.  

- att det är en god investering eftersom bostadsrättsinnehavaren inte betalar hyra till 
någon annan utan bygger upp ett eget kapital. För de flesta blir ombildningen till 
bostadsrätt med åren en god investering.  

- - att det ger en ökad frihet eftersom bostadsrättsinnehavaren kan sälja lägenheten 
när han vill eller också ge bort den eller låta den gå i arv. 

 

                                                 
1 www.sbc.se 
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3 Ombildningslagen 
Ombildningslagen heter egentligen lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning 
till bostadsrätt. Denna lag reglerar hela processen från hyresrätt till bostadsrätt. 
Ombildningslagen underlättar bostadsföreningars förvärv av fastigheter genom ett så 
kallat hembud. Med hembud menas att en bostadsrättsförening har företräde att köpa 
fastigheten ifall hyresvärden vill sälja den 

4 En sammanfattning om vägen till bostadsrätt 

4.1 Några intresserade?   
Hör efter om det finns ett intresse bland de boende, om det finns bilda då en 
bostadsrättsförening. För att registrera en bostadsrättsförening krävs endast tre 
medlemmar, men det bästa är naturligtvis att så många som möjligt är med. En styrelse 
med tre ledamöter och suppleanter och minst en revisor ska väljas. Man ska också 
bestämma vad föreningen ska heta och anta stadgar. Registreringen sker hos Patent- och 
registreringsverket (PRV).  

4.2 Information 
Man behöver massor av information om fastigheten för att kunna genomföra en 
ombildning. All inhämtad information sammanställs senare i två olika rapporter; en 
teknisk rapport och en ekonomisk rapport. Det som ska finnas med är bland annat en 
lägenhetsförteckning över alla hyresgäster med den aktuella hyran dem betalar idag 
samt lägenhetsarea, alla lokalhyresavtal med aktuella datum och när kontrakten går ut 
eller när dem ska omförhandlas, alla driftskostnader, ritningar, tomträttsavgälder och 
nyrenoveringar. 

4.3 Intresseanmälan hos Inskrivningsmyndigheten 
När föreningen är registrerad ska man lämna in en intresseanmälan till 
Inskrivningsmyndigheten där föreningen förklarar sitt intresse för att köpa fastigheten. 
För att intresseanmälan ska godkännas krävs det att minst 2/3 av hyresgästerna 
skriftligen anmält att de vill att bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare. Både de som 
hyr bostäder och de som hyr lokaler i fastigheten räknas (om lokalerna ska gå över till 
ägandeform). Endast förstahandskontrakt gäller. Intresseanmälan innebär att 
fastighetsägaren vid en försäljning måste erbjuda bostadsrättsföreningen att få köpa 
huset på samma villkor som han tänkt erbjuda den aktuella köparen. Detta kallas 
hembud. Intresseanmälan måste förnyas efter två år. Också då måste minst 2/3 av 
hyresgästerna intyga sitt intresse. 
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4.4 Teknisk besiktning 
Det är viktigt att klarlägga behoven av större reparationer. En teknisk besiktning måste 
därför genomföras. Byte av rörstammar, elsystem och tak är ganska omfattande och 
kostsamma arbeten. Det finns flera bolag som endast arbetar med genomgående 
tekniska besiktningar av stora fastigheter. Det är kostsamt och tar tid, prislappen ligger 
ofta över flera hundra tusen kronor beroende av storleken på den aktuella fastigheten.  

4.5 Förhandla om villkoren 
Förhandlingen om villkoren vid ett övertagande är komplicerad. Ett köpeavtal ska ligga 
klart när föreningen senare ska fatta beslut om köp. Pris och övriga villkor ska klart 
framgå av avtalet. Ofta undertecknas nu köpeavtalet. 

4.6 Gör en ekonomisk plan 
När priset är bestämt ska en ekonomisk plan upprättas. I den ingår uppgifter om insats 
och månatlig boendekostnad för varje lägenhet samt de kommande reparationskostnader 
man känner till. Den ekonomiska planen måste ovillkorligen vara upprättad innan 
föreningen får upplåta (sälja) lägenheterna till bostadsrättsföreningens medlemmar. De 
blivande bostadsrättshavarna skall veta vilka ekonomiska förpliktelser de tar på sig. 
Planen fastställs av styrelsen. Sedan bekräftar två utomstående intygsgivare att planen är 
korrekt och att kalkylerna är realistiska.  

4.7 Lån 
När den ekonomiska planen är klar påbörjas arbetet med att plocka in offerter för 
föreningens lån och olika erbjudande för de enskilda medlemmarnas lån. Om alla 
medlemmar tar lån i samma bank fås oftast rabatt på räntan.  

4.8 Beslut om köp  
 

Nu ska man sammanställa  hela beslutsunderlaget till samtliga medlemmar för att sedan 
skickas ut tillsammans med kallelse till köpstämma. Det är viktigt att alla medlemmar 
har en fullständigt klar bild av alla förutsättningar innan beslut. Minst 2/3 av alla 
hyresgäster (som även ska vara medlemmar i bostadsrättsföreningen) ska rösta för ett 
köp vid beslutsstämman då det rent formella beslutet till köp tas. Köpeavtalet 
undertecknas ibland först nu när beslut om köp fattats. Om du bor i ett kommunalt hus 
ska länsstyrelsen lämna tillstånd till det kommunala bolaget att sälja huset enligt den s k 
”Stopplagen”. Ansökan till länsstyrelsen görs i allmänhet inte förrän köpekontrakt 
undertecknats 
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4.9  Tillträde av fastigheten 
När det är dags för tillträde ska fastigheten betalas och köpebrev undertecknas. Då 
utbetalas alla lån och bostadsrätterna betalas. Föreningen blir då ägare av fastigheten. 

4.10  Upplåtelseavtal 
Upplåtelseavtal tecknas. Föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till 
hyresgästerna. Hyresgästerna är nu bostadsrättsinnehavare. 

4.11  Lagfart 
Lagfart kan sökas först när det blivit klart från kommunen att de inte kommer att utöva 
sin förköpsrätt. Det är vanligt att lagfart är beviljat först ett par månader efter tillträdet 

5 Tvärnit för ombildning till borätter2 
"Ruschen är över för ombildningar till bostadsrätter i Stockholms innerstad. Samtidigt 
håller den låga räntan priserna stabila på bostadsrätter. Under 2003 ökade priserna i 
Stockholm med 1 procent enligt Mäklarsamfundet.   

Åke Östman på Stockholms stads utrednings- och statistikkontor konstaterar att de 
privata fastighetsägare som varit intresserade av att sälja har gjort det. "Och 
allmännyttan har stoppat alla vidare ombildningar. Några nya utförsäljningar kommer 
inte förrän det blir en ny politisk majoritet", säger han. Förra året ombildades 
sammanlagt 4 000 lägenheter i Stockholm. Det var klart färre än 2002 då det blev 7 000. 
Toppen nåddes 2001 med nära 11 000 ombildningar. Det är främst i innerstaden som 
attraktiva fastigheter ombildats. Kvadratmeterpriset på de dyraste husen under året 
hamnade på drygt 26 000 kronor på Östermalm och Kungsholmen. Billigast var en 
fastighet i närförorten Traneberg med 4 600 kronor, medan fastigheter i Akalla, 
Midsommarkransen och Abrahamsberg hamnade på 5 000-7 000 kronor per 
kvadratmeter. I ytterstaden har det varit trögt med ombildningarna. Dels finns inte 
samma incitament, dels är det ofta större fastigheter där det verkligen krävs en eldsjäl 
för att ett så stort projekt ska gå i hamn, påpekar Åke Östman. I innerstaden där det 
finns kanske ett tjugotal lägenheter per hus är det lättare.  

Den bilden bekräftas av Jeanette Axelsson, konsult hos bostadsrättsorganisationen SBC, 
som medverkar vid ombildning av hyreshus till bostadsrätter. "Vi har färre sådana 
uppdrag. I dag kan det vara svårare att få en stor uppslutning bland hyresgästerna. På 
grund av konjunkturen kan det också vara svårare för vissa hyresgäster att få lån till 
bostaden", säger Jeanette Axelsson. För prisutvecklingen har stoppet inte så stor 
betydelse, anser Jeanette Axelsson. Det är främst räntan som styr både priset och 
boendekostnaden. "Räntan har stor betydelse. Går den upp kan priserna inte ligga kvar 
                                                 
2 Dagens Industri, 2004-01-16, Eva Johannesson 
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på den nuvarande höga nivån. Vid ombildningar räknar man på boendekostnaden, och 
den låga räntan har givit stabila priser", säger Jeanette Axelsson.   

Rykten om en dämpning av priserna på bostadsrätter vid en vidareförsäljning har gjort 
hyresgästerna mera riskmedvetna än tidigare, då man kunde räkna med att sälja dyrt. 
Bilden kompletteras av Maria Pleiborn på Temaplan, ett konsultföretag inom 
fastighetsutveckling:"  

Hösten 2000 kulminerade priserna på bostadsrätter i innerstaden. Under 2001 och 2002 
kunde stockholmarna njuta av kraftigt stigande disponibla inkomster. Dessutom är 
räntorna låga. Det har hållit priserna uppe. Även 2003 har priserna legat stabilt. Men i år 
tyder prognoserna på sjunkande disponibla inkomster och sjunkande sysselsättning. Det 
kan ge dämpade priser", säger hon.  

Men hon tillägger också att det ligger en eftersläpning i systemet - det tar tid innan folk 
förstår att de inte har lika mycket att röra sig med som tidigare. Varning alltså för 
prisfall, som redan har börjat skymta:  

"Ombildningarna utgör ungefär 25 procent av marknaden, och de har ofta högre lån och 
högre avgifter, vilket ger ett lägre kvadratmeterpris på andrahandsmarkanden. Det 
bidrar till att dämpa prisutvecklingen", säger Maria Pleiborn. 

 2003 fanns det drygt 94 000 bostadsrätter i Stockholms innerstad, 61 000 privatägda 
hyresrätter och 21 000 allmännyttiga hyresrätter. För första gången utgör 
bostadsrätterna mer än hälften av bostadsbeståndet och är nu uppe i 53 procent. Det är 
en utveckling som tog fart på 1990-talet. Främst är det de privata värdarna som sålt sina 
hus till bostadsrättsföreningar. 1990 fanns det 90 000 privatägda lägenheter i 
innerstaden. De är nu 61 000. Antalet allmännyttiga lägenheter låg stadigt kring 27 000 
från 1990 till 2000. Men därefter har de minskat till 21 000 i dag. Med det tvärstopp för 
fortsatta ombildningar som politikerna satte 2002 har också den utvecklingen nu stannat 
av." 

6 Definition bostadsrätt 
En bostadsrättsförening (Brf) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i 
föreningens hus upplåta lägenheter till sina medlemmar i nyttjandeform utan 
tidsbegränsning. Medlemsrätt i föreningen kallas bostadsrätt, och innehavaren av 
medlemsrätten är bostadsrättsinnehavaren.  

Både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar i en förening men oftast står 
det i stadgarna att endast fysiska personer antas medlemskap. Ett medlemskap söks av 
köparen med ett upprättat kontrakt samt ett upplåtelseavtal direkt till styrelsen som 
avgör om en medlem antas eller inte.  
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Man kan upplåta ett kontrakt direkt med föreningen eller så mellan köpare och säljare 
där en redan antagen medlem säljer sin nyttjanderätt vidare och upprättar kontrakt och 
upplåtelseavtal.  

En bostadsrätt är lös egendom. Bostadsrätten kan inte intecknas på samma sätt som fast 
egendom. Bostadsrätten pantsätts istället som säkerhet för lån och panten skrivs då in i 
föreningens lägenhetsförteckning.  

6.1 Skriftlighetskrav 
En bostadsrätts måste upplåtas skriftligen. I upplåtelseavtalet måste köpare och säljaren 
namn anges. Lägenhetsidentifikation, oftast lägenhetsnummer och adress samt 
andelstal, insats, årsavgift och eventuellt upplåtelseavgift.  

6.2 Stadgar 
En förening måste ha stadgar som ger medlemmarna information om hur ansvaret för 
underhåll fördelas mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Stadgarna skiljer sig 
mellan olika föreningar beroende på hur mycket och hur lite medlemmarna själva vill 
ansvara och hur mycket föreningen ska stå för. Obligatoriska uppgifter i stadgarna är 
föreningens firma, var styrelsen har sitt säte, ändamålet med föreningen, om olika 
avgifter kan tas ut som upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift. Årsavgifter och 
andra avgifter skall tas ut och vad dem grundar sig på, antal styrelseledamöter, tid för 
föreningsstämman, vilka ärenden som skall tas upp på stämman, räkenskapsår samt 
olika grunder för fördelning av vinst och föreningens upplösning och likvidation. I 
stadgarna står det också hur föreningen fördelar vinsten av försäljningen av 
hyresrätterna vid senare tillfälle än vid det direkta ”köpet”. 

7 Tillvägagångssätt 

7.1 Majoritet 
För att kunna bilda en bostadsrättsföreningen måste man ha minst 2/3 majoritet av dem 
boende i huset till sin fördel. När man sedan har denna majoritet skriftligen kan man 
börja planera ombildningen. När majoritet finns bildar man en förening och registrerar 
föreningen hos Patent och Registreringsverket för att erhålla ett organisationsnummer.  

7.2 Intresseanmälan 
En intresseanmälan lämnas till Inskrivningsmyndigheten (IM) med minst 2/3 majoritet 
signerat. Inskrivningsmyndigheten gör då en notering i fastighetsboken. Finns det en 
intresseanmälan så får hyresfastigheten inte överlåtas genom köp eller byte utan att 
bostadsrättsföreningen har erbjudits att förvärva fastigheten. Alltså; när en 
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intresseanmälan finns så finns det också en hembudsskyldighet. All handläggning hos 
Inskrivningsmyndigheten är av skriftligt förfarande. 

7.3 Upprustningsåläggande 
Fastighetsägaren kan ha ålagts med upprustning enligt 18a § hyreslagen från 
hyresnämnden. Hyresnämnden har då anmanat fastighetsägaren att uppnå viss lägsta 
godtagbara standard på fastigheten. Om ett sådant finns så antecknas det i 
fastighetsboken. 

7.4 Ekonomisk plan 
För att göra en ekonomiskt plan bör man undersöka fastigheten noggrant så att alla 
framtida kostnader för reparationer och underhåll blir riktiga. Den ekonomiska planen 
ska avspegla framtida kostnader, utgifter och intäkter och analyseras för en längre 
period, oftast 5-10 år. Intäkterna i form av avgifter från medlemmarna och hyror från 
lokalhyresgästerna bör framgå.  

Den ekonomiska planen skall göras innan alla lägenheter upplåts med bostadsrätt. Allt 
som är av betydelse för föreningens verksamhet skall ingå i planen. Den ekonomiska 
planen skickas in och registreras av Patent och registreringsverket som är den 
myndighet som handlägger alla föreningsregister i landet. PRV registrerar endast, det är 
inte en kontroll och granskningsenhet för den ekonomiska planens riktighet.  

Det skall framgå av planen bostadsrättsföreningen firma och organisationsnummer. En 
beskrivning av fastigheten och kostnader för föreningens fastighet samt för olika drift 
och underhåll. En finansieringsplan och föreningens löpande kostnader och intäkter 
skall framgå.  

Den ekonomiska planen skall vara undertecknad av styrelsen och ha ett intyg från två 
stycken behöriga intygsgivare av Boverket samt registrerad av PRV innan någon 
upplåtelse få ske. 

7.4.1 Finansieringsplan 

I den ekonomiska planen ska även en finansieringsplan finnas med som beskriver hur 
föreningen har tänkt att finansiera köpet av fastigheten. Det som ska ingå är lånebelopp, 
lånevillkor, insatser och upplåtelseavgifter per lägenhet samt eventuella 
upplåtelseavgifter för att täcka dem administrativa kostnaderna om sådana finns 
reglerade i stadgarna. Om inte alla hyresrätter ombildas direkt så får föreningen 
tillgodogöra sig skillnaden mellan marknadsvärdet och insatsen om en hyresrätt upplåts 
med bostadsrätt vid senare tillfälle. I planen finns även en offert från banken med på 
föreningens lån, amorteringar och räntekostnader.  
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7.5 Lägenhetsförteckning 
En lägenhetsförteckning är en förteckning över de lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt. Styrelsen skall föra förteckningen. Om en bostadsrätt är pantsatt ska det 
finnas noterat i lägenhetsförteckningen. Överlåtelseavtalen för alla lägenheter ska finnas 
med förteckningen. Bostadsrättsinnehavaren har rätt att på begäran få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen på sin bostadsrätt.  

7.6 Medlemsförteckning 
Bostadsrättsföreningen medlemmar skall finnas antecknade av föreningen. Det skall 
framgå vem som är medlem samt adress på medlemmen. Lägenhetens beteckning, area 
och rumsantal, andelstal och insatsen för bostadsrätten. Medlemsförteckningen ska vara 
tillgänglig för alla. 

7.7 Anställda 
Om det finns någon fast anställd vicevärd eller fastighetsförvaltare alt. Fastighetsskötare 
skall om denne är kollektivanställd även informera fackföreningen om överlåtelse. I 
kontraktet bör det antecknas att man informerat fackföreningen. Personalens intjänade 
semesterersättning och källskatten skall också avtalas i kontraktet. 

8 Förvärv av hyresfastighet 
När en hyresfastighet får en ny köpare måste köparen anmäla sitt förvärv till kommunen 
där fastigheten finns (alltså inte där köparen bor). Inom 3 månader från förvärvet ska 
anmälan ha gjorts. Kommunen gör då en bedömning och bestämmer om kommunen ska 
begära att hyresnämnden prövar förvärvet eller inte.  

När sökande lämnar in en ansökan så skall även hyresnämndens tillstånd lämnas in om 
ett sådant behövs. Annars ska sökande skicka in papper som visar att förvärvet har 
anmälts till kommunen i rätt tid eller att kommunen då avstått från att begära 
tillståndsprövning hos hyresnämnden.  

Tillsammans med förvärvstillståndet ska även köpekontraktet skickas in i original eller i 
en bestyrkt kopia även om lagfart söks på köpebrev. Finns inget köpekontrakt upprättat 
och inte heller finns noterat att ett sådant ska finnas i köpebrevet så sökt lagfart enbart 
på köpebrev. 

Om köpare och säljare är gifta med varandra behövs inget tillstånd från hyresnämnden. 
Det gäller även vid gåva. Om barn eller barnbarn är köpare behövs det inte heller. Om 
makar köper en hyresfastighet gemensamt behövs inte tillstånd om någon av makarna är 
säljarens avkomling. Personbevis ska då lämnas in tillsammans med resterande 
dokument när man ansöker om lagfart för att bevisa släktskapet. 
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I 2 § lagen om förvärv av hyresfastighet anges samtliga fall då förvärvstillstånd inte 
behövs. 

9 Kommunens förköpsrätt 
Kommun kan enligt förköpslagen ha förköpsrätt vid försäljning av fastighet. Om 
kommunen inte vill utnyttja sin förköpsrätt ska beslutet ges in tillsammans med 
resterande dokument när man ansöker om lagfart. Kommunen har förköpsrätt på fast 
egendom som behövs rustas upp. Alla förvärv av hyresfastigheter skall anmälas till 
kommunen. 

10 Fastigheten 

10.1  Fastighetens beteckning 
 

Beteckning: Stockholm Porslinsbruket 15 

Adress: Rörstrandsgatan 1, St Eriksgatan 77, St Eriksplan 19.  

Stadsdel:  Birkastan 

Kommun:  Stockholm 

Markareal:  1383 m2 som innehas med tomträtt.  

10.2  Planbestämmelser 
För fastigheten gäller stadsplan 0180-127 fastställd 1917-04-27, samt 
tilläggsbestämmelser 0180-7601A fastställda 1980-10-28. 

10.3  Belägenhet 
Fastigheten Porslinsbruket 15 ligger i en av Stockholms mittpunkter – St. Eriksplan, 
Vasastaden. Adressen är Rörstrandsgatan 1, Sankt Eriksgatan 77 och Sankt Eriksplan 
19. 

10.3.1  Makroläget 

Makroläget beskrivs som ett A-läge, då fastigheten ligger centralt med bra 
kommunikation till alla övriga delar av Stockholm stad med bussar, tunnelbana och 
pendeltåg. 
Närmaste köpcentrum är det nybyggda Västermalmsgallerian.  

Skola, daghem, kyrka samt servicebutiker och restauranger ligger inom gångavstånd. 
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10.3.2  Mikroläge 

Då fastigheten inte har balkong så finns det inga enskilda uteplatser, men innergården 
har en mindre uteplats. Insynen är normal, då man har relativt högt i tak. Husen på gatan 
ligger tätt. 

10.4  Hyreshusets omfattning 
Fastigheten består av mark på 1382 kvm. Till biutrymme hör en källardel samt ett 
garage i souterrängplan. Vinden är inredd med bostäder. Sophus på gården. Inga 
ytterligare byggnader. 

10.5  Kort beskrivning av fastigheten och byggnaden 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus. En mindre gård finns innanför huset. Där 
finns cykelförvaring och hårdgjorda ytor. 

Antal lägenheter är 35 st med en boarea på 4542 m2 (enligt fastighetsdata).  

Byggnadstyp är flerfamiljshus med källarplan samt inredd vind. Antal våningar är 5. 
Fasaderna är putsad betong. Yttertak av betongtegel. Hiss för högst 3 personer. Vatten 
och avloppsledningar är inte utbytta, men det kan antas ha skett en relining3.  

Lokalytan är på 1103 m2 och är uthyrt. Det finns en Ica-butik, en mattbutik, en 
frisersalong samt en liten hobbybutik. Lokalerna kommer även vid en ombildning i 
fortsättningen att hyras ut av föreningen.  

Ett garage med ett 30-tal p-platser finns i souterrängplan4.  

10.6  Byggnadsbeskrivning 
Trapphus och entré har putsade och målade väggar och tak. Trapplöp och laner i betong 
med marmorbeläggning.  

Undergrunden är berg. Grundläggningen är sannolikt plastgjuten betong. Ytterväggar är 
tegelmurverk. Dem bärande innerväggarna är också tegelmurverk5. Yttertaket har tegel 
med plåtbeslagna takkupor och ränndelar. Fasaden är puts. Fönster med snickerier i 
målat trä med både 2-glas och 3-glasfönster.  

10.7  Gatuhuset 
Huset uppfördes: 1924, gällande stadsplan från 1917. 

Om- och tillbyggnads år: 1998. 

                                                 
3 Görs istället för ett komplett stambyte, man byter ut efter behov.  
4 Antal platser enligt hyresgäst. 
5 Enligt beskrivning av grannfastigheten 
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Inredning av vind till 5 st lägenheter ansöktes 1997 och har färdigställts. Tvättstuga på 
S:t Eriksplan 19/Rörstrandsgatan 1 byggdes om i källarplan i när vinden byggdes om. 
Tvättstugan på S:t Eriksgatan 77 finns på vinden.  

10.8  Husets skick 
Huset på Rörstrandsgatan 1 samt S:t Eriksplan 19 är i gott skick medans S:t Eriksgatan 
77 är i lite sämre skick. Trappuppgångarna är bra skick med några noteringar. Allmänt 
slitage på stentrapporna. Väggar och tak är målade. Hissarna är godkända och det görs 
regelbundna kontroller.  Den obligatoriska ventilationskontrollen är gjord och godkänd. 
Ny ventilationskontroll ska göras under 2004. En ventilationskontroll ska göras var 
tredje år. Stambyte har inte skett enligt Conny Flaring på Sweco Viak AB som bekräftar 
att stambyte inte skett samt att protokoll saknas. Sophanteringen sker i soprum på 
gården med ett grovsoprum och sopsortering för tidningar. Beträffande 
renoveringsbehov så torde det inte föreligga några större ombyggnadsbehov. 
Elinstallationerna är inte toppmoderna (vanliga proppskåp). Elkablar på innergården 
hänger lösa från fönster och takräcke och bör ses över. Det är kabel-tv och 
teleledningar. Det finns ett elskåp per våning på Rörstrandsgatan 1 

11 Besiktning 
En fastighetsbesiktning  ska göras av sakkunniga för att få en korrekt bild av framtida 
renoveringar. När en fastighets besiktning har skett erhåller föreningen en 
underhållsplan med en kostnadsbedömning för att kunna planera föreningens ekonomi 
och kostnader mer noggrant. Kostnadsbedömningen görs efter nyckeltal men dem 
faktiska kostnaderna av underhåll fås efter anbudsförfarande och inhämtning av offerter. 
En sådan fastighetsbesiktning kan göras av Stockholms Fastighetsägarförening. En 
sådan ska bifogas tillsammans med en ekonomisk plan vid registrering av 
bostadsrättsföreningen hos Patent och Registreringsverket. 

12 Värdet 

12.1 Taxeringsvärdet 
Taxeringsvärdet baseras på taxeringsenheten 321 typ bostadshus med lokaler. 
Taxeringsår är år 2000. Hela fastigheten är taxerad till ca 53 000 000 
~Femtiotremiljonerkronor~. 

12.2  Marknadsvärdet 
Marknadsvärdet är enligt RSV och Lantmäteriet ca 125% av taxeringsvärdet. En 
omräkning av taxeringsvärdet görs med jämna mellanrum för att det ska avspegla det 
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aktuella marknadsvärdet på orten beträffande läge och efterfrågan. Taxeringsvärdet bör 
vara så aktuellt att det ska motsvara 75% av marknadsvärdet. Fastigheten bör då vara 
värd ca 67 000 000 kr. ~Sextiosjumiljonerkronor~. 

12.3  Köpeskilling 
~Åttiotvåmiljonerkronor~, 77 000 000 kr är ett rimligt pris för fastigheten i den 
storleken. Anskaffningskostnaden för hela köpet inklusive kostnaden för lagfart och för 
uttag av nya pantbrev skulle ligga på 79 695 000 kr. Kvadratmeterpriset skulle då lägst 
ligga på 17 546 kr per BOA. 

12.4  Ortsprismetoden 
Att jämföra kommersiella fastigheter med hjälp av ortsprismetoden är svårt då det är 
omöjligt att hitta helt identiska fastigheter. Köpeskillingarna för dem olika objekten som 
skall jämföras måste göras om till någon prispåverkande faktor. Man normerar för att få 
fram koefficienten så att man ska kunna jämföra olika objekt. 
Köpeskillingskoefficienten fås genom köpeskillingen/taxeringsvärdet (K/T), eller det 
vanligaste för byggnader är köpeskillingen/arean (kr/m2). 

13 Bank 
När förhandlingen om köpeskilling är klar ska man även ha den finansiella biten av 
köpet klart. Bostadsrättsföreningen har ett stort lån på hela köpeskillingen av fastigheten 
och dem blivande bostadsrättsinnehavarna tar sedan egna lån som dem betalar till 
föreningen när upplåtelseavtal upprättas. Förhandlingen om lån mellan bank och 
förening görs samtidigt när man förhandlar med hyresvärden. Oftast har man redan en 
bankkontakt klar som finansierar hela köpet av fastigheten samt även kontaktar alla nya 
medlemmar för var medlems enskilda köp. När bankerna förhandlar med alla blivande 
bostadsrättsinnehavare så brukar man få ”rabatt” på räntan med ca 0,5-1%. Bankerna 
har en värderingsman som värderar varje blivande bostadsrätt. Banken bokar till med 
medlemmarna så att man får en privat rådgivning om vad ett bostadsköp innebär 
privatekonomiskt samt vad topplån, bottenlån och pantsättning innebär vid hypotekslån 

14 Hyresgäster 

14.1  Lokalhyresgästerna 
Mattbutik ca 212 m2 mattor – ingen prisuppgift. 

Frisersalong ”Blå” ca 40 m2, hyra 7.000 kr per månad, 21 000 kr/kvartal.  

Hobbybutik ”Lampskärmen”, ca 102 m2, hyra 38.500 m2/kvartal. 
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Ica-butik, ca 300 m2. Betalar ca 25 000 kr/kvartalet till Stiftelsen och 16 000 kr/kvartalet 
till Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 16. Löptid på kontraktet är 5 år.   

Hyresintäkterna från lokalerna avser aktuella hyror (2003) och kan omförhandlas vid 
löptid slut. När löptiden är slut finns det ingen uppgift om.  

Ma-garaget har ca 30 p-platser och kostar 2.300 kr/mån/plats6. MA-garaget är ett 
handelsbolag och intäkterna från p-platserna går inte till föreningen utan till 
handelsbolaget. Uppgift vad MA-garaget betalar för ytan finns ej. 

14.2  Bostadshyresgästerna 
Totalt är det 35 st bostadsrätter. När en upplåtelse sker så utgår man inte från BOA7 
utan från lägenhetsytan per lägenhet och beräknar ett andelstal. Köpeskillingen för 
upplåtelsen per lägenhet och ibland även avgiften tas ut med utgång från plan ett och 
med viss procentuell ökning per våningsplan under förutsättning att det finns hiss. Ju 
högre upp i fastigheten man kommer desto mer attraktivare läge. Vanligtvis räknar man 
med 3-5% ökning per våning. 

Ex: plan ett är utgångsläget. Andelstalet är då Y och X blir den beräknade 
köpeskillingen för upplåtelsen. Plan 2 har då andelstalet Y och köpeskillingen för 
upplåtelsen blir X + 3% = Z. Plan 3 får då samma andelstal som plan 1 och 2 men 
köpeskillingen för upplåtelsen blir då Z + 3%. 

14.2.1 Rörstrandsgatan 1 

6 tr Två lägenheter 

5 tr En lägenhet 

4 tr En lägenhet 

3 tr En lägenhet 

2 tr En lägenhet 

1 tr En lägenhet  

14.2.2 S:t Eriksplan 19 

6 tr Två lägenheter 

5 tr Tre lägenheter 

4 tr Två lägenheter 

3 tr Två lägenheter 

                                                 
6 Uppgiften kom från en hyresgäst av p-plats 
7 Eftersom lägenhetsytan inte finns så används BOA i beräkningarna.  
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2 tr Två lägenheter 

1 tr Två lägenheter 

14.2.3 S:t Eriksgatan 77 

6 tr En lägenhet 

5 tr Två lägenheter 

4 tr Två lägenheter 

3 tr Tre lägenheter 

2 tr Tre lägenheter 

1 tr Tre lägenheter 

BV En lägenhet samt ett mindre kontor 

15 Fastighetsägarna 
Fastigheten Porslinsbruket 15 ägs av Ladyn AB som även äger fastigheterna 
Vattuormen 14 och Jordgubben 16, alla belägna i Stockholm samt två fastigheter i 
Hamburg, Tyskland. Ladyn AB äger samtliga aktier i Lufsen Fastighets AB.  

Alla aktier i Ladyn AB ägs av Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne. Stiftelsen 
handhavs av Arnold Lindhés advokatbyrå med adress: Box 3560, 103 69 Stockholm. 

Siftelsen ger understöd till behövande ålderstigna och handikappade. Ändamålet är att 
utdela anslag, understöd och stipendier för välgörande ändamål, t ex barns och ungdoms 
utbildning, fostran och vård. Ej för utlandsstudier. 
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16 Källförteckning 
 

1 Stahre, Nils Gustav; Fogelström, Anders; Ferenius, Jonas; Lundquist, Gunnar. 
Stockholms gatunamn 

2 Repab, Årskostnader för bostäder. 

3 Studentlitteratur. Byggnadsmaterial. 

4 Fastighetsmäklarnämnden. Juridik för fastighetsmäklare 

5 Malmström, Åke. Civilrätt 

6 Mäklarsamfundet. Fastighetsvärdering 
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Bilaga A:1 

A Teknisk utredning inkl bilagor till denna. 
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Bilaga B:1 

B Ekonomisk plan inklusive bilagorna till den  
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Bilaga B:2 

C PM från IM i Norrtälje om ombildning av hyresrätt till 
bostadsrätt



 Ombildning av hyreshus till bostadsrätter 
 

Bilaga B:1 

 
D Intresseanmälan 
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Bilaga B:1 

 
E Beslut från Skattemyndigheten 
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Bilaga B:1 

F Ombilningslagen 
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Bilaga B:2 

G Bostadsrättsföreningslagen 
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Bilaga B:3 

H Hyreslagen 
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Bilaga B:4 

I Historik om Rörstrandsgatans namn från 1885 
 
 


