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gande departementschefcn hemställt. 

GUSTAF ADOLF 
LENNART GEIJER 

Propositionens buvudsaltliga innehåll 

Propositionen innehåller förslag till ny bostadsrättslag som skall er
sätta 1930 års lag om bostadsrättsföreningar och 1968 års lag om för
skott vid upplåtelse av bostadsrätt. 

Förslaget innebär att möjligheten att träffa förhandsavtal om upp
låtelse av bostadsrätt till bostadslägenhet avskaffas. Den bostadssökande 
skall antas till medlem i föreningen och få bostadsrätt redan när han 
binder sig för lägenhet i föreningens hus. Genom en särskild föreskrift 
om att i regel minst två av styrelsens ledamöter skall väljas på för
eningsstämma garanteras bostadsrättshavarna representation i för
eningens styrelse under produktionsskedet. 

Innan en förening får upplåta bostadsrätt skall ekonomisk plan 
för föreningens verksamhet ha godkänts av länsstyrelsen. Planen skall 

vara försedd med intyg av två särskilt auktoriserade personer om att 
den vilar på tillförlitliga grunder. Drabbas bostadsrättshavarc av vä
sentlig avgiftshöjning kan han frånträda bostadsrätten, om det inte är 
obilligt mot föreningen eller dess medlemmar att bostadsrätten frånträds. 
Han har då rätt till skälig ersättning för bostadsrätten och får bo kvar i 

lägenheten under viss tid. För att garantera att bostadsrättshavaren får 
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ut ersättning som han kan vara berättigad till föreskrivs att förening, som 
vill upplåta bostadsrätt innan den slutliga anskaffningskostnaden för hu
set har redovisats, skall ställa betryggande säkerhet för eventuell skyldig

het att betala ersättning för bostadsrätten med belopp motsvarande 
grundavgiften. 

Föreningarna skall i stadgarna kunna fritt bestämma om reglering av 
ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse. Den som har betalat högre 
ersättning än stadgarna medger kan vägras medlemskap. Någon offent

lig kontroll av överlåtelseersättningarna föreslås inte. 

Bestämmelserna om bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter 

anpassas till motsvarande regler inom hyreslagstiftnirigen. Äkta makes 
ställning förbättras i olika avseenden. Bl. a. skall båda makarna kunna 

bli medlemmar i föreningen om de har en bostadsrättslägenhet tillsam

mans. 
Bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären eller hans familj till 

stadigvarande bostad skall i regel inte få utmätas. 
Beträffande förfarandet i tvister innebär förslaget att tvist som avser 

en föreningsrättslig fråga skall handläggas av allmän domstol. Däremot 

skall vissa tvister som rör den i bostadsrätten ingående nyttjanderätten 

i första hand prövas av hyresnämnd med rätt för part att klandra nämn
dens beslut vid fastighetsdomstol. Andra sådana tvister skall i första 
hand avgöras av fastighetsdomstol. 

Förening eller aktiebolag får inte upplåta andelsrätt med vilken föl
jer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Det

samma gäller för handelsbolag (kommanditbolag). 
Den nya Jagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1972 och skall 

med vissa jämkningar tillämpas även på redan registrerade bostadsrätts

föreningar. 
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1) :Förslag 

till 

Bostadsrättslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

3 

Upplåtelse av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag utan bc
griinsning till liden sker enligt bestämmelserna i denna lag. 

2 § 
:\"ylljandcrätt enligt 1 § får upplåtas endast av bostadsrättsförening. l'.pp

låtelse får icke ske till annan än medlem i föreningen. Medlems rätt i för
eningen på grund av upplåtelse kallas bostadsrätt. 

Med bosladslägenhet avses lägenhet som är avsedd alt helt eller till icke 
oväsentlig del användas som bostad. 

Upplåtelse av bostadsrätt m. m. 

3 § 
Innan bostadsrätt upplåtes, skall ekonomisk plan för föreningens verk

samhet ha upprällats av föreningens styrelse och godkänts av länsstyrel
sen. 

Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedö
mandet av föreningens verksamhet. 

lntdiffar sedan ekonomisk plan upprättats förhållande som är av Yäsenl
lig betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet, får bosladsrält ej 
vidare upplåtas förrän ny ekonomisk plan upprättats och godkänts. 

4 § 
Ekonomisk plan skall upprättas i två exemplar och undertecknas av 

samtliga ledamöter i föreningens styrelse. 
Planen skall vara försedd med intyg av två personer om att planen en

li gl deras omdöme ,·ilar på tillförlilliga grunder. I intyget skall anges de 
huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för omdömet. Inlygs
givarc utses bland dem som Konungen eller myndighet, som Konungen 
förordnar, förklarat behöriga att utfärda sådant intyg. Till intygsgivarc 
får ej utses någon, beträffande vilken det föreligger omständighet som är 
ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet. 

Ansökan om godkännande av ekonomisk plan göres av styrelsen. Vid 
ansökningshandlingen skall båda exemplaren av planen fogas. 

Styrelsen skall hålla godkiind ekonomisk plan tillgänglig för den som 
vill taga del av planen. 



4 Kungl. lllaj :ts proposition nr 12 år 1971 

5 § 
Innan den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus redo

visats i godkänd ekonomisk plan eller på föreningsslämma, får hostadsrält 
till bostadlägenhet ej upplåtas utan tillstånd av länsstyrelsen. Sådant till
stånd skall lämnas, om ekonomisk plan godkänts av länsstyrelsen och för
eningen hos länsstyrelsen ställt betryggande säkerhet för fullgörande av 
skyldighet att utge ersättning för bostadsrätten med belopp motsvarande 
grundavgiften för denna. 

Säkerhet skall på begäran av föreningen återställas sedan ett år för
flutit från det den slutliga anskaffningskoslnaden redovisals på förenings
stämma. Har talan om ersättning väckts före utgången av nämnda tid, får 
säkerheten dock ej återställas förrän talan är slutligt avgjord och förening
ens belalningsskyldighet fullgjorts. 

6 § 
Bostadsrätt upplåtes skriflligen. I upplåtelsehandlingen skall anges par

ternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp varmed grund
avgift och årsavgift skall utgå. Om särskild avgift för upph'ttelsc av bostads
rätt (upplåtelseavgift) skall uttagas, skall även den anges. 

7 § 
Upplåtelse som skett i strid med 3 § första stycket eller 6 § är ogiltig. 

Den till vilken upplåtelsen skedde har därvid rätt till ersättning för skada. 
Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från 
tillträdet. Väckes ej talan om upplåtelsens ogiltighet inom två år från det 
upplåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad. 

Har upplåtelse skett i strid med 3 § sista stycket, får bosladsrättshavaren 
efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han var i god tro när upplå
telsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader från det bostads
rätlshavaren fick kännedom om förhållande som bort föranleda upprät
tande av ny ekonomisk plan, dock ej senare än två år från upplåtelsen. 

Har upplåtelse skett i strid med 5 § första stycket, får bostadsrättshava
rcn efter uppsägning frånträda bostadsrätlen. Uppsägning får dock ej ske 
sedan tillstånd Lill upplåtelsen lämnats och ej heller efter utg:lngen av den i 
5 § andra stycket angivna liden. 

Sker uppsägning enligt andra eller tredje stycket, överg:"1r bostadsrätten 
genast till föreningen. Föreningen skall till bosladsrällshavarcn utge skälig 
crsäUning för bostadsrätten. Bostadsrältshavaren har även rätt till ersätt
ning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavlal anses ingånget för 
tiden från uppsägningen, om bostadsrällshavaren i uppsägningen begärt alt 
få kvarbo i lägenheten. 

Enas ej parterna om hyresvillkor enligt första eller fjärde stycket, fast
stålles dessa av hyresnämnden. I avvaktan på att hyresvillkoren för liden 
från det hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda skall hyra 
betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift. 

8 § 
Har bostadsrätt till viss lägenhet upplåtits åt flera var för sig, äger upp

låtelserna sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de ägt rum. 
Är upplåtelserna samtidiga eller kan det ej utrönas i vilken tidsföljd de 
skett, skall rätten på talan förordna om företrädet mellan dem efter vad 
som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. 
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När bostadsrätt skall vika enligt första stycket, skall föreningen åter
bära grundavgift och upplåtelseavgift som bostadsrätlshavarcn belalat. 
Denne har även rätt till ersättning av föreningen för skada, om han vid 
upplåtelsen varken ägde eller bort äga kännedom om den andra upplå
telsen. 

9 § 
Bostadsrältsförening får träffa avtal om framtida upplåtelse av bostads

rätt endast i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhct. 

övergång av bostadsrätt 

10 § 
Har bostadsrält övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrät

ten endast om han är eller antages till medlem i föreningen. 
Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bosladsrättsharn

re utöva bosladsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får föreningen 
dock anmana dödsboet alt inom sex månader visa alt bostadsrätten ingätt 
i bodelning eller arvskifle i anledning av bostadsrätlshavarens död eller 
att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten 
och sökt medlemskap. Iakttages ej lid som angivits i anmaningen, får för
eningen sälja bostadsrälten på offenllig auktion för dödsboets räkning. 
Dödsboet kan i stadgarna medges vidsträcktare rätt än som sagts nu. 

11 § 
Den till vilken bostadsrätt övergålt får ej vägras inträde i föreningen, 

om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i stadgarna 
och föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostadsriitlshanire. 
Den som förvärYat bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid offenllig 
auktion enligt 10, 12 eller 37 § får dock ej vägras medlemskap på den grund 
att ersättning för bostadsrätten icke beräknats enligt grunder som anges i 
stadgarna. 

Har bostadsrätt övergått till bostadsrältshavarens make, f:'l.r inlräde i 
föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestäm
melse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller 
uppfylla· liknande villkor och det skäligen kan fordras alt maken upp
fyller villkoret. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning, om bo
stadsrätt till bostads1ågenhet övergålt till bosladsrättshavaren närstående 
som varaktigt sammanbodde med honom. 

I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena tillämpning 
endast om bosladsrätten efler förvärvet innehas av makar. Vad som sagls 
nu giiller ej, om annat bestämts i stadgarna. 

12 § 
Har den lill vilken bosladsrält övergålt genom bodelning, arv, tcslamcn

te, bolagsskifte eller liknande förvärv icke anlagits till medlem, får för
eningen anmana innehavaren att inom sex månader eller den längre tid 
som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon, som ej får vägras inträ
de i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages ej 
lid som angivits i anmaningen, får föreningen sälja bosladsrällen på of
fentlig auktion för innehavarens räkning. 
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13 § 
Har den till vilken bostadsrätt överlåtits icke antagits till medlem, är 

överlåtelsen ogiltig. 
Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion 

enligt 10, 12 eller 37 §. Har i sådant fall förvärvaren icke antagits till med
lem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning. 

14 § 
I stadgarna kan intagas förbehåll att vid övergång av bostadsrätt till an

nan lägenhet än bostadslägenhet föreningen eller medlemmarna skall ha 
rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning 
Jösningsrätten skall tillkomma föreningen och medlemmarna, inom vilken 
tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka 
grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken lid 
den skall betalas. 

15 § 
För tid efter det att föreningen underrättats om alt bostadsrätt övergått 

till medlem i föreningen svarar den från vilken rätten övergått ej för de 
förpliktelser som åligger innehavare av bostadsrätten. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om hosladsrätt genom bo
delning, arv, testamente, bolagsskifle eller liknande förvärv eller vid exeku
tiv försäljning eller offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 § övergått till 
någon som ej är medlem i föreningen. Har i annat fall bostadsrätt i)vergått 
till någon som ej är medlem, är den från vilken rätten övergålt fri från 
förpliktelser enligt första stycket för tid efter det att förvärvaren antagits 
till medlem. 

Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergålt för den
ne åvilande förpliktelser som innehavare av bostadsrälten, om ej annat 
överenskommits mellan föreningen och förvärvaren. 

16 § 
Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten upp

läts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser 
som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriflligen hos styrelsen. 

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen på den fardag för 
avträdande av hyrd lägenhet som inträffar närmast efter tre månader från 
avsägelsen. 

17 § 
Har bostadsrätt övergått till föreningen, skall den överlåtas så snart det 

kan ske utan förlust, om ej föreningen på föreningsstänuna beslutar att bo
stadsrälten skall upphöra. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

18 § 
När lägenheten skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelse, 

skall föreningen, om ej annat avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant 
skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för 
det avsedda ändamålet. 
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19 § 

7 

Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrätts
upplåtel se, ej i det skick som bosladsrättshavaren har rätt att fordra, får 
han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om styrelsen underlåter att 
på tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen ej av
h.i älpas utan dröj små! eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombe
sörja åtgärden så snart del kan ske, får bostadsrällshavaren efter uppsäg
ning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är 
av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt av styrelsen får uppsäg
ning ej ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bosladsrättsha
rnrcn riitt till skälig nedsättning av årsavgiften. 

Bostadsrätlshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen 
hen1r pil försummelse från föreningens sida. 

20 § 
Erhäller hostadsrätlshavarcn, när lägenheten skall tillträdas första gång

en efter hostadsrältsupplålelse, ej tillträde i rätt tid och beror ej dröjsmålet 
pä honom, har han rält till skiilig nedsättning av årsavgiften för den tid 
han ej kan nyttja lägenheten eller del därav. Är hindret av väsentlig bety
delse, får bostadsrällshavaren efter uppsägning frånträda bostadsriitten. 
Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej ske. 

Bostadsrätlshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjs-
111:'.tlcl beror på försummelse från föreningens sida. 

21 § 
.\sidosätter föreningen sin reparationsskyldighel eller uppslär på annat 

sält genom föreningens vållande hinder eller men i nyttjanderätten sedan 
lilllriide medgivits, äger rn § molsvarande tillämpning. 

22 § 
Förekommer ohyra i lägenheten lill men för hostadsrällshantrcn, äger 

1 !l § nwlsvarande tillämpning. Har ohyran kommil sedan lilllriidc ägt rum, 
gäller vad som sagts nu dock ej, om det skcll genom hostadsrällshavarens 
vållande eller genom vånlsliishet eller försummelse av någon för vilken han 
srnrar enligt 2li s andra stycket. 

I fraga om bustadslägenhet som utgör del av hus är slyrclsen skyldig att 
vidtaga tjänliga älgärder för att ulrola ohyra, även om bosladsrättsharnren 
är ansrnrig enligt första slycket för att sådan förekommer i lägenhelen. Är 
hostadsrätlshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för 
nöchiindig kostnad sum åsamkas honom genom åtgärd för alt ulrola ohyran. 

23 § 
Har heslut fattats om väsentlig ökning av de avgifter som utgår för bo

sladsr~itt, får bostadsrältshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, 
om det ej iir obilligl mol föreningen eller dess medlemmar att bosladsrälten 
fdnträcles. Uppsägning skall ske inom tre månader från det hosladsrätts
h:ivnren fick kännedom om aYgiflshöjningen. 

24 § 
l'.ppsäges bostadsrätt av orsak som anges i HJ-23 §, övergår hostadsräl

len genast till föreningen. Föreningen skall lill bosladsrältsharnrcn utge 
skälig ersättning för bostadsrällen. 
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Har hostadsrätlshavaren tillträtt lågenhelen, skall hyresavtal anses in
gånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen 
begärt att få kvarbo i lägenheten. Därvid äger 7 § sista stycket motsvarande 
tilliimpning. 

25 § 
Bostadsrällshanircn får icke använda lägenheten för annat ändamål än 

det avsedda. Föreningen för dock endast åberopa avvikelse som är av avse
värd bclydelse för föreningen eller annan medlem. 

26 § 
Ilostadsrättsharnren skall pft egen bekostnad hålla lägenheten i gott 

skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje 
stycket. 

·Bostadsrätlshavaren svarar ej för reparation av de stamleclningar fiir 
adopp, värme, gas, elektricitet och vallen med vilka föreningen försett 
liigcnhetcn. Vidare svarar bostadsriittshavarcn för reparation på grund av 
brand- eller nttlcnlcdningsskada endast om skadan uppkommit genom 
hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av nfrgon som hör 
till hans hnshåll eller giistar honom eller av annan som han inrymt i lägen
heten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada 
som bosladsrättslrnvaren själv icke vållat gäller vad som sagts nu dock 
endast om bostadsriittshavarcn brustit i den omsorg och tillsyn som han 
borl iakttaga. 

Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra 
förekommer i lägenhclen. 

27 § 
Ilostadsrällshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen företaga avsevärd 

förändring i liigcnheten. Bosladsrättshavaren kan i stadgarna medges vid
sträcldare rält än som sagts nu. 

28 § 
Bostadsrättshan1ren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga 

alll som fordras för alt bcnua sundhet, ordning och skick inom faslighelen. 
Han skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter som 
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bosladsrällshava
rcn skall hålla noggrann tillsyn över att vad som sålunda åligger honom 
sjäh· iakllages även av dem för vilka han svarar enligt ~6 § andra stycket. 

Gods som veterligt iir eller med skäl kan misstänkas vara bchäflal med 
ohyra får icke införas i lägenheten. 

2!) § 

Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när 
det behövs för alt utö\·a nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. :'\är 
bostadsrätten enligt 10, 12 eller 37 § skall säljas på offentlig auktion, iir 
bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig Lid. För
eningen skall tillse att hostadsrättshavaren ej tiilskyndas större olägenhet 
än nöth-ändigt. 

Ilostadsrättslmmren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjandcrätlcn, 
som föranledes av nödvändiga åtgänlcr för all ulrola ohyra i fastigheten, 
även om hans lägenhet icke besväras aY ohyra. Därvid äger 22 § motsva
rande tillämpning. 
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Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till lägen
heten när föreningen enligt första eller andra stycket har rält till det, kan 
överexckutor förordna om handräckning. I fråga om sådan handräckning 
gäller bestämmelserna om handräckning enligt 191 § utsökningslagen 
0877: 31s.1). 

30 § 
Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens samtycke i andra hand upp

låta lägenheten i dess helhet till annan än medlem utom i fall som avses i 
~mdra stycket. 

Bosladsrättshavare, som under viss tid ej iir i tillfälle att använda sin 
hosladslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i amlra hand, om hy
resnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, 
om bosladsrätlshavaren har beaklansvärda skäl för upplåtelsen och för
eningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan be
gränsas till viss tid och förenas med villkor. 

31 § 
Bostadsrällshavarcn får ej inrymma utomslående personer i lägenheten, 

om det kan incdföra men för föreningen eller annan medlem. 

32 § 
Betalar bostadsrättshavaren ej i rätt tid grundavgift eller upplåtelseav

gift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas och sker ej 
rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplålelseav
talet. Vad som sagts nu gäller ej, om lägenheten tillträtts med styrelsens 
medgivande. 

Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada. 

33 § 
Xyltjanderällen till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som till

trätts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostads
riitlshaYaren till avflyttning, 

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller upp
låtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd 
i sladgarna från det alt föreningen efter förfallodagen anmanat honom alt 
fullgöra sin hctalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med 
betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, 

2. om bostadsrätlshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplå
ter lägenhelen i andra hand, 

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 3.1 §, 
4. om bosladsrältshavaren eller elen, till vilken lägenheten upplåtits i 

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att flhyra förekommer i 
lägenheten eller om hostadsriittshavaren genom underlåtenhet att utan oskä
ligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenhelen bidra
ger till att ohyran sprides i fastigheten, 

5. om Iägenhelcn på annat sält vanvårdas eller om bostadsrätlshavaren 
eller den, Lill vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något 
av vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller bris
ter i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrällshavare, 

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bosladsrätts
havaren ej kan visa giltig ursäkt, 

lt Riksdagen 1971.1 saml. Nr 12 
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7. om bostadsrättshavnrcn usidosätlcr skyldighet, som går uli.iYer hans. 
åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för 
föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för hosla<lsrätts
havnren alt inneha anställning i visst företag eller liknande skyldighet ej 
åberopas som grund for förverkande. 

l\'yltjanderätlen är icke förnrkad, om det som ligger bosladsrätlshaYa
ren till last är av ringa betydelse. 

Uppsägning på grund av förhållande som tffses i första stycket 2, 3 eller 
5-7 får ske endast om bostadsrällshnvaren underlåter att på tillsägelse 
vidtaga rättelse utan dröjsmål. 

Uppsäges bosladsrältshavaren till avflyllning, har föreningen rätl till er-
sättning för skada. - -

34 § 
Är nyttjanderälten förverkad på grund av förhållande som avses i 33 § 

första stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen g,jort bruk 
av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden. Delsamma gäller om föreningen icke upp
sagt hostadsrättshavarcn till avflyttning inom tre månader från det för
eningen fick kännedom om förhållande som avses i 3a § första stycket 4 
eller 7 eller icke inom tYå månader från det den erhöll velskap om förhål
lande som avses i· nämnda stycke 2 tillsagt bosladsrättshavnrcn all Yid
taga rättelse. 

35 § 
Är nyttjanderätten enligt 33 § första stycket 1 förverkad på grund av 

dröjsmål med belalning av årsavgift och har föreningen med anledning 
därav uppsagt bostadsrätLshaYaren till avflyttning, får denne ej på grund 
av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften hetalas senast tolfte n1r
dagen från uppsägningen. I avvaktan på alt bosladsrältshavaren visar sig 
ha fullgjorl vad som sålunda fordras för att återvinna nyttjanderätten får 
beslut om vräkning icke meddelas förrän fjorlon vardagar förflutit från 
uppsägningen. 

aG § 
Cppsäges hostadsrätlshavaren till avflyttning av orsak som anges i 3:.~ § 

första stycket 1 eller 4-fi, är han skyldig alt genast avflytta, om ej annat 
följer av a5 §. l'.ppsäges bosladsräLLslwvarcn ay annan i 33 § angin·n orsak, 
för han kxarbo till den fardag för avträdande av hyrd lägenhel som inträf
far närmast efter tre månader frfö1 uppsägningen, om ej rätten eller önr
cxcku tor prörnr skäligt ttlägga honom all avflytta tidigare. 

3~ ~ I :'i 

Har bostadsrällshavarcn blivit skild från lägenheten till följd av uppsäg
ning i fall som avses i 33 §, skall föreningen sälja bostadsrätten på offent
lig auktion så snart det kan ske, om ej föreningen och bosladsrällshavarcn 
kommer ön.•rens om annat. Försäljningen får dock anslå till dess brist för 
vars avhjälpande bostadsrättshavaren srnrar blivit hotad. 

Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så myc
ket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrällshavaren. 
Vacl som återstår tillfaller denne. 
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38 § 
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överlåtes det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset exekutivt, 
upphör bostaclsrälten. Föreningen är därvid skyldig att till bostadsrättsha
varen utge skälig ersättning för hosladsrätten. Träder föreningen i likvida
tion inom lre månader från det frågan om föreningens ersätlningsskyldig
hct blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen inom samma tid i kon
kurs, skall dock hostadsrättshavarens rätt att utfå ersättning för hoslads
rälten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar. 

Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten tillträtts, 
skall skriflligt hyresavtal anses ingånget. DäI"Yitl äger 7 § sista slyckel mot
svarande tilliimpning. 

39 § 
Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av uppsäg

ningen lämnas. Uppsägning för ske hos den som är behörig att mottaga års
avgifl på föreningens vägnar. 

Skriftlig uppsiigning skall delges den som sökes för uppsägning, dock 
utan tillämpning av 12-Hi § § delgimingslagcn ( l!l70: 428). 

Träffas ej den som sökes i silt henwist, får uppsägningen sändas i rekom
menderat lll'ev under hans vanliga adress. Elt exemplar av uppsägningen 
skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen medlem i 
det hushttll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast kontor, 
på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon som an
givits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes posfätda, om så
dan finns. Uppsägning har sk cl t när vad som sagls nu blivit fnllgj ort. 

Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket och 
finns ej heller känt ombud som har riill alt molt::1ga uppsägning för honom, 
får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

Sliimningsansöknn med yrkande om riitt alt frånträda bostadsrätten eller 
om bostaclsrättshan1rcns skiljande frun lägenheten samt ansökan om näk
ning av bosladsrällsharnrcn gäller sum uppsägning när delgivning skett i 
behörig ordning. 

Allmänna bestämmelser om bostadsrättsförening 

40 § 
Ekonomisk förening med ändamål alt i föreningens hus upplåla lägen

heter tit rnecllemmnrna lill nyttjande ulan begränsning till tiden kan re
gistreras som bostadsrättsförening. 

41 § 
Bestämmelserna i 2 och 3 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande lilliimpning i frilga om bostadsrällsförening. 

42 § 
Bosladsrätlsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där förening

ens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. 
Inskrivning av uppgifter angående bostadsrältsförening skall ske i en 

särskild ~wdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen (1951: 308) 
om ekonomiska föreningar. 
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Stadgar och firma rn. rn. 

43 § 
För registrering av bostadsrättsförening fordras att föreningen har minst 

fem medlemmar samt att den antagit stadgar och utsett styrelse och revi
sorer. 

44 § 
Bostadsrättsförenings stadgar skall ange 
1. föreningens finna, 
2. ämlamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, 
3. den ort inom rikel där föreningens styrelse skall ha sitt säte, 
4. om avgift för inträde i föreningen skall förekomma, det belopp, högst 

100 kronor, vartill inträdesavgiflen för varje medlem skall bestämmas, 
5. huruvida upplåtelseavgift kan uttagas, 
(i. de grunder enligt vilka årsavgifl skall beräknas, 
i. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om utlaxering beroende 

avgifter till föreningen än grnndavgift, upplåtelseavgift och årsavgift skall 
förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp, sammanlagt dock ej 
mer än 100 kronor för år och merlkm, vartill de får bestämmas, 

8. om rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall 
vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättningen skall beräknas, 

9. antalet styrelseledamöler och revisorer eller del högsla och lägsta an
tal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter eller revisorer 
skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem, tiden för sty
relseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, 
revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur 
tillsältning skall ske, 

10. föreningens räkenskapsår, 
11. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för säkerställande av un

derhållet av föreningens hus, 
12. det sätt på vilket kallelse lill föreningsstämma skall ske och andra 

meddelanden bringas till medlemmarnas k~-inneclom samt den ticl före stäm
ma när föreskrinrn kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna, 

13. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen vinst 
och hur del skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid. dess upp
lösning. 

45 § 

Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrältsförening. 
I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ctL bolagsför

hållande intagas på sådant sält att därav kan föranledas det misstaget alt 
firman innehas av ett bolag. 

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registre
rade och ännu bestående förcningsfirmor. 

Annan än bostadsrällsförening får ej i sin firma eller annars vid beteck
ning av rörelsen använda ordet bostadsrätt. 

46 § 
Beslämmclserna i 8 och 9 §§lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Härvid skall 
hänvisningen i 8 § tredje stycket till 5 § avse 43 § denna lag. Uppgift om 
medborgarskap behöver ej lämnas i ansökan om registrering. 
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Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning 

47 § 

13 

Genom styrelsens försorg slrnll föras förteckning över hostadsrällsför
eningens medlemmar (medlernsförleckning) samt förteckning över de lägen
heter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförleckning). Förteckning 
kan bestå av betryggande Iöshlads- eller kortsystem. 

48 § 
:Medlemsförleckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans 

fullständiga namn och henwisL samt om bostadsrätt som han innehar. 
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av 

den. 

49 § 
Liigenhelsförteckningen skall för varje liigcnhet ange 
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsanlal och övriga utrymmen, 
2. dagen för länsstyrelsens godkännande av den ekonomiska plan som 

ligger till grund för upplåtelsen, 
:~. bostadsriiltshayarens namn, 
4. grundavgiflen för bostadsrätten. 
Vppgifler enligt första stycket skall genast införas i förteckningen när 

bosladsrält upplåtes. 
Underrällas föreningen om pantsällning av bostadsrätt eller iinclras upp

gift i förteckningen, skall delta genast antecknas. 
Dagen för anteckning skall anges. 

50 § 
Bostadsrät tshavare har rätt att pft begäran få utdrag ur liigenhetsförleck

ningen betriiffande liigcnhct som han innehar med bostadsrätt. Utdraget 
skall avse de uppgifter som enligt 4H § skall anges i förteckningen. Dagen 
för utfärdandet skall anges i utdraget. 

Medlemskap 

51 § 
Fråga om antagande av medlem i bostadsrättsförening avgöres av styrel

sen, om ej annal följer av 52 §. 
Ansökan om inträde i föreningen skall ske skriftligen och vara försedd 

med sökandens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. 

52 § 
Fönärvare nv bostadsrätt, som vägrats inträde i föreningen, kan inom en 

månad från deL han fick del av beslutet härom hiinskjuta tvisten till hyres
niimnden. 

53 § 
:\Icdlcm som ej innehar bostadsrätt får utträda ur föreningen och kan på 

grund som anges i stadwirna uteslutas ur denna. 
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Medlem som upphör att vara bosladsrättshavare skall anses ha utträtt ur 
föreningen, om ej styrelsen mcdgh;t att han får kvarstå som medlem. Vad 
som sagts nu gäller ej, om bostadsrätten upphört till följd av att det hus 
i vilket lägenheten finns övergått till ny ägare. 

Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med med
lemmens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. Fråga om 
uteslutning prövas av föreningsstämma, om ej annat bestfönts i stadgarna. 

Vinstutdelning m. m. 

54 § 
Utdelning får ske endast av ,;nst som redovisas i fastställd balansräkning 

för senaste räkenskapsåret. 
Vinst får ej uldelas till andra än bostadsrältshavarna. Vinsten fördelas 

mellan dem efter grnndavgiflcrna för bostadsrätterna, om ej annat bestämts 
i stadgarna. 

55 § 
Ilar vinstutdelning beslutats och verkställls i strid med 54 § eller bestäm

melse i föreningens stadgar, gäller 19 § lagen (1951: 308) om ekonomiska 
föreningar i tillämpliga delar. 

Bestämmelserna i 20 § nämnda lag äger motsvarande tillämpning i fråga 
om bostadsrättsförening. 

Styrelse och firmateckning 

56 § 
Bestämmelserna i 21-37 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fräga om bostadsrättsförening med nedan 
angivna avvikelser. 

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen be
slår av mindre än fem ledamöter, minsl en väljas på föreningsslämma. 

2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmatecknare 
behöver ej vara svensk medborgare. 

3. Bostadsrätlshavares make kan vara styrelseledamot eller snppleant för 
styrelsele1lamot, även om han ej är medlem i föreningen, såvida icke annat 
bestämts i stadgarna. 

57 § 
Det ankommer på styrelsen att fastställa med vilka belopp grundavgifler, 

upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå smnt hur beloppen skall betalas, 
om ej annat l>estiimts i stadgarna. Xndring av grundavgift skall dock alltid 
beslutas av föreningsslämma. 

Styrelsens årsredovisning samt revision 

58 § 
Bestämmelserna i 38-51 §§ Ingen (1951: 308) om ekonomiska för

eningar gäller i tilli-impliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vad som 
sägs där om insats skall beträffande bostadsrättsförening i stället gälla in
trädesavgift, gnmdavgi ft och upplåtelseavgift .. 
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Föreningsstämma 

59 § 
Bestämmelserna i 52-61 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Innehar flera 
medlemmar bostadsrätt gemensamt, äger de dock endast en röst, om ej 
annat bestämts i stadgarna. Vidare kan medlems rösträtt utövas av med
lemmens make som ombud, även om denne ej är medlem i föreningen, så
vida icke annat bestämts i stadgarna. 

60 § 
För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller, 
1. om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av 

det inbördes förhållandet mellan grundavgifterna, alt samlliga bostadsrätts
havare som beröres av ändringen biträtt beslutet eller att beslutet bilrätts av 
minst två tredjedelar av dessa bostadsrättshavare och godkänts av hyres
nämnden, 

2. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kom
mer alt undergå försämring av icke ringa betydelse, att bostadsrällshava
ren biträtt beslutet, 

3. om beslutet i annat fall leder Lill väsentlig förändring av lägenheten, 
alt bostadsrättshavaren biträtt beslutet eller alt minst två tredjedelar av 
de röstande förenat sig om detta, 

4. om beslutet innebär utvidgning av föreningens wrksamhct, att det 
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, 

5. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus i vilket 
lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att beslutet fattats i den ordning 
som gäller för beslut om likvidation samt att minst två tredjedelar av bo
sladsrättshavarna i det hus som skall överlålas samtyckt Lill beslutet. 

Är för giltighet av beslut enligt första stycket ytterligare villkor bestämt i 
stadgarna, gäller även det. 

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlern eller röstberättigad 

61 § 
Bestämmelserna i 63-66 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

iiger molsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar 

62 § 
Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt endast om 

~am tliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två 
på varandra följande föreningsstämmor och på den slämma som hålles 
sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet avser 
ändring av de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas, fordras dock 
att på den slämma som hålles sist beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar 
av de röstande. Innebär beslutet att medlems rätt till föreningens behållna 
tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras att beslutet på sisla stäm
man biträtls av samtliga röstande. 

Beslut varigenom medlems rätt att överlåta bostadsrätt inskränkes eller 
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förbehåll om lösningsrätt enligt 14 § införes är gilligt endast om samlliga 
bostadsrättshanu·e vilkas rält beröres av ändringen samtyckt Lill beslutet. 

Är för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor be
stämt i stadgarna, gäller även det. 

Har på grund av lag eller annan författning eller efter Konungens medgi
vande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får ändras utan 
Konungens medgivande, får föreskriften ej ändras utan sådant medginmde. 

63 § 
Beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsens ordförande ofördröj

ligen anmälas för registrering och får ej verkslällas innan registrering 
skett. Vid anmälningshandlingen skall fogas två avskrifter av protokoll som 
förts i ärendet. 

Talan mot föreningsstärnrnobeslut 

64 § 
Bestämmelserna i 69 § lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar äger 

motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 

Likvidation och upplösning 

65 § 
Bestämmelserna i 70-95 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Vad i 71 
och 75 §§ föreskrives för det fall antalet föreningsmedlemmar nedgåll un
der det i 5 § föreskrivna lägsta antalet skall i bosladsrältsförening tilläm
pas, om antalet medlemmar eller antalet bostadsrättshavare nedgålt under 
fem. Vidare skall vad i 83 § sägs om insatskapital i ställel gälla inlrädesav
gift, grundavgift och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening. 

Fusion 

66 § 
Bestämmelserna i 96-98 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. 

Registrering 

67 § 
Bestämmelserna i 99-105 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 
Härvid skall hämisningen i 100 § andra slycket till 7 § tredje stycket avse 
45 § tredje stycket denna lag. 

68 § 
Beträffande ansökan om godkännande av ekonomisk plan skall bestäm

melserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning. 

Skadestånd 

69 § 
Bestämmelserna i 106-109 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 
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Straffbestämmelser 

70 § 
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Bestämmelserna i 110-112 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vid till
lämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas, alt hänvisningen i 
110 § 5 till 18 § skall avse 54 § denna lag och hänvisningen i 111 § 2 till 68 § 
skall avse 63 § denna lag. 

71 § 
Till böter dömes 
1. den som upplåter bostadsrätt i strid med 3 eller 5 §, 
2. styrelseledamot eller likvidator, om han underlåter att iakttaga före

skrift i 4 § sista slycket eller 47-49 §, 
3. den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller 

vilseledande uppgift i utdrag enligt 50 §, 
4. elen som bryter mot 45 § sista stycket eller upplåter andelsrält i strid 

med 79 §. 

72 § 
Xr gärning som avses i 70 eller 71 § belngd med straff i brottsbalken dö

mes ej till ansvar enligt denna lag. 

Särskilda bestämmelser 

73 § 
Bestämmelserna i 114--116 §§lagen (1951: :308) om ekonomiska förening

ar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 
Förbehåll i stadgarna enligt 116 § utan bestämmelse om rätt för parterna 

att klandra skiljedomen får dock ej göras gällande i fråga om bostadsrälts
havares rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla lägenheten eller beträf
fande fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista slyckel. I övrigl gäller för
behållet ej i fråga om tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt en
ligt 1 § såvitt genom förbehållet skiljemän utsetts eller bestämmelse med
delats om skiljemännens antal, sältet för deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I dessa hänseenden skall lagen (1929: H5) om skiljemän 
tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i stadgarna utse 
hyresnämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemanna
åtgärdens avslutande än den tid om sex månader som anges i niimnda lag. 

74 § 
Är sådant meddelande från föreningen som avses i 10, 12 eller 32 § eller 

33 § 1 avsänt i rekommenderat brev under mol.Lagarens Yanliga adress, skall 
föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller 
beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavare som anes i 15 eller 
19 §. 

75 § 
Närmare bestämmelser om ekonomisk plan med därtill hörande intyg och 

om säkerhet enligt 5 § meddelas av Konungen eller av myndighet, som 
Konungen bestämmer. 
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Förfarandet i bostadsrättstvister m. m. 

76 § 
Om part ej godtar hyresnämnds beslut i fråga enligt 7 § sista stycket, 30 § 

andra stycket eller 52 §, får parten klandra beslutet genom att väcka talan 
mot den andra parten inom tre veckor från det parten erhöll del av beslu
tet. Klandras icke beslutet inom denna lid, är parts rätt till talan förlorad. 

Mot hyrcsnämnds beslut i fråga enligt 60 § första stycket 1 får talan 
föras genom besvär inom tre veckor från det klaganden erhöll del av be
slutet. 

77 § 
Tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt 1 § (bostads

rättslvist) som ej ankommer på hyresnämnds prövning skall, om ej 
Konungen bestänuner annat, upptagas av den fastighctsdomstol inom vars 
område fastigheten är belägen. Delsamma gäller i fråga om talan enligt 
76 §. 

Besvär enligt 76 § andra stycket skall inges till domstolen. 
Tvist som efter klander mot hyresnämnds beslut är anhängig vid domstol 

får fttcrförvisas till nämnden. 

78 § 
Talan får ej föras mot fastighctsdomstols dom i frf1ga om fastställande av 

hyresvillkor enligt 7 § sista stycket eller i fråga om tillstånd som avses i 30 § 
andra stycket och ej heller mot hovrätts dom i fråga som avses i 52 § eller i 
fråga om godkännande enligt 60 § försla stycket 1. 

I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket skall 
vardera parten svara för sin rättegångskostnad i fastighctsdomstolen, i den 
mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rältegångsbalken. 

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt 

79 § 
Förening eller aktiebolag får ej upplåta andelsrätt med vilken följer rätt 

alt för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Vad som sagts nu 
äger motsvarande tillämpning i fråga om andel i handelsbolag. 

Träffas i strid med första slyckcl vid upplåtelse av lägenhet förbehåll om 
förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken lägenheten 
upplåtits. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves 
lagen (1930:115) om bostadsrättsföreningar och lagen (1968: 702) om 
förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, ni. m. 

2. Bestämmelsen i 2 § första stycket första punkten utgör ej hinder för 
den som före lagens ikraftträdande haft rätt att driva verksamhet, i vilken 
ingår upplåtelse av nyttjanderätt som avses i 1 §,att fortsälla verksamhclen. 

3. Den nya lagen äger tillämpning även på bostadsrättsförening som re
gistrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan förening gäller dock punklerna 
4-13 nedan. · 

4. Har ekonomisk plan mottagits av länsstyrelsen enligt äldre lag, skall 
planen anses ha godkänts enligt den nya lagen. 
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;). Har teckningslista utfärdats, iiger äldre lag tillämpning beträffande 
upplåtelse av bostadsrätt till ntbjnc:lna lägenheter. 

6. Har boslac:lsriitlsförening före den nya lagens ikraftträdande sökt eller 
erhallit lillstand enligt 4 § andra stycket lagen (Hl42: 430) om kontroll av 
upplåtelse och ÖYerJatelse av bostadsrätt m. m. eller 2 § första slyckel lagen 
(1\Hi8: 702) om förskotl vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. alt uppbära för
skott på aygift eller annat wc:lerlag för nppl:ltclse av bostadsrätt, äger äldre 
lag tillämpning i fråga om förskottet. 

7. Har bostadsrältshavarc överlålil sin bostadsrätt eller avlidit före den 
nya lagens ikraflträdanc:le eller har hans äktenskap gått åter elll'r boskillnad, 
hcmskillnad eller äktenskapsskillnad nmnits före sagda tidpunkt, äger iildre 
lag tillämpning i fråga om dödsboets rätt alt ulöva bostadsrätten, förväna
rC'ns rält alt vinna intriide i föreningen, verkan av alt förvänaren icke an
tagits till medlem samt ansvaret för förplikiclser som åvilar innehavare av 
hosladsrättcn. 

8. Har uppsägning skell före den nya lagens ikraftträdande, iiger äldre 
besliimmelser om verkan av uppsägningen alltjämt tillämpning. 

~I. Rcslämmelse i förenings stadgar alt årsavgift eller andel i vinst eller 
hclulllna tillgångar skall beräknas efler lägenhets andelsvärde skall anses 
innebära alt sådan avgift eller andel skall beräknas enligt grnndavgiflen för 
bostadsrätten. 

10. Innehåller förenings stadgar vid lagens ikraftträdande bestämmelse 
om beräkning av crsiitlning för bostadsrätt vid ÖYerlåtclse, äger bestämmel
sen allljämt tillämpning, även om grunderna för beräkningen ej angi\"its 
i stadgarna. s~'ldan bestämmelse skall anses innebära "\illkor för medlemskap, 
«1111 ej annat fr:ungi:lr m· omständigheterna. 

11. Har beslut ay förcningsstiimma fattats före den nya lagens ikraflträ
dan(le, äger iildre lag tillämpning i fr:"tga om beslutet. 

1:!. Bcståmmclscn i 73 § andra stycket gäller ej förbehåll vars tillämpning 
p{tkallals före den nya lagens ikraftlrädande. 

1 :3. Skall enligt bestämmelserna ovan föreskrift i äldre lag gälla och är 
i samma lag överträdelse av föreskriften belagd med straff, äger iiYen straff
hcstiirnmclsen tillämpning. 

14. Bostac:lsrätlslvist eller tvist om hyresvillkor, vari talan väckts eller som 
hii.n~:kjulils till avgörande av skiljemän före den nya lagens ikrafttrådande, 
behnndlas enligt äldre bestämmelser. 

1:>. Jk~tiimmelsen i 79 § utgör ej hinder för förening eller aklieholag, som 
före lagens ikraftträdande haft rätt att upplåta andelsrält med "\ilken följer 
riil t :ilt för begränsad tid besitta eller hyra lägenhet i hus som tillhör för
eningen eller bolaget, att upplåta andelsrätt ayseende lägenhet i huset. Vad 
som sagts nu iigcr molsyaramle lilliimpning i fråga om handelsbolag. 

I a11nat fall än som avses i första stycket får förening eller aktiebolag, som 
före lagens ikraftträdande dri,it verksamhet i vilken ingår upplåtelse av an
delsriitt som avses i 7B §, efter tillsUnd av länsstyrelsen fortsiilta sin verk
samhet. Har föreningen eller bolaget ingivit ansökan hiirom före ikrafllrä
dandel, får wrksamhetcn fortsiiltas i avvaktan på hcslutet. 

rn. Förekommer i lag eller annan författning hänYisning till föreskrift 
som ersalls genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bc
sliimmelsen. 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ämlring i rättcgångsbalken 

Härigenom förordnas, att 10 kap. 10 § rällegångsbalken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

10 KAP. 
10 §.1 

Tvisl om iiganderäll eller nylljan
deräl t till fast egendom, om rätt till 
servitut eller annan särskild rätt 
till egendomen eller om besittning 
nv egendomen skall upplagas av rät
ten i den ort, där fnslighetcn är. Lag 
sammn vare, om tvisten rör skyldig
het för ägare eller innehavare av 
egendomen att fullgöra något, som 
{tligger honom i denna egenskap, el
ler, då nyttjandedill eller annan sär
skild rätt till egendomen upplåtits, 
frttga är om vederlag för upplåtelsen, 
byggnads underhåll eller annat dy
likl. Vad som sägs i denna paragraf 
gäller dock ej arrende- eller Jzyres
tuist. 

Tvist om äganderätt eller nyttjan
derätt till fasl egendom, om riitt till 
servitut eller annan särskild rätt till 
egendomen eller om besittning av 
egendomen skall upptagas av rätten 
i den ort, där fastigheten är. Lag 
samma vare, om tvisten rör skyldig
het för ägare eller innehavare av 
egendomen att fullgöra något, som 
:'i.ligger honom i denna egenskap, el
ler, d~\ nytljanderält eller annan 
siirskild rätt till egendomen upplå
ti ls, fråga är om vederlag för upplå
telsen, byggnads underhåll eller an
nat dylikt. Vad som sägs i denna 
paragraf gäller dock ej arrende-, hy
res- eller bostadsrättstuist. 

Jj 0 · 0 ·er fasti«hcten - - -- - - - - - huvuddelen Ii 0 ·0-er. nu r> ;::,;:-, 

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972. 

1 s.,nasle lydelse 1!l70: 1002. 
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3) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. l) 

Härigenom förordnas, att 65 § ulsölmingslagen (1877: 31 s. 1) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

65 §.1 

Fr~m ulmälning - - - -- - - - - får överlåtas, 

6. penningar, banktillgodohavan
de, annan fordran och förnödenheter, 
i den mån annat ej är föreskrivet 
och tillgången skäligen fordras för 
underhåll åt gäldenären till dess in
komst som täcker behovet är att 
vänta, dock icke utan synnerliga 
skiil för längre tid än en månad. 

Har gäldenären familj, bestämmes 
vad som enligt 1 mom. 1-6 får un
dantagas med skälig hänsyn även till 
vad familjen brukar eller hehöwr. 
Om gäldenären eller någon som till
hör hans familj lider av lyte eller all
Yarlig sjukdom, skall delta också be
aktas. Undantag enligt (j bestämmes 
med skälig hänsyn även till den un
derhållsbörda som åvilar gäldenären. 

Vid utmätning hos dödsbo äger 
vad som i 1 och 2 mom. sagts motsva
rande tillämpning i fräga om döds
boet tillhörig egendom som den dö
des eflerle\'ande familj brukar eller 
behöver. I stället för föreskriften i 

1 Senaste ly<lelse 1908: 023. 

G. bostadsrätt till lägenhet som 
tjänar giildeniiren till stadigvarande 
bostad, docl.: ej om gäldenären vid 
förvärv av bostadsrätten åsidosatt 
tillbörlig hänsyn mot sina borgenä
rer eller om det med lu'insyn till gäl
dcnllrcns behov och bostadsrättens 
värde framstår som oskäligt att bo
stadsrätten undantages från utmät-
ning, 

7. penningar, banktillgodohavan
de, annan fordran och förnödenhe
ter, i den m[m annal ej är föreskrivet 
och tillgången skäligen fordras för 
underhåll M gäldenären till dess in
komst som täcker behovet är att viin
ta, dock icke utan synnerliga skäl 
för längre lid än en månad. 

Har gäldenären familj, bestämmes 
vad som enligl 1 morn. 1-7 får un
dantagas med skälig hänsyn även till 
vad familj en brukar eller behöver. 
Om gäldenären eller någon som till
hör hans familj lider av lyte eller all
varlig sjukdom, skall detta också be
aktas. Undantag enligt 7 bestämmes 
med skälig hänsyn även till den un
dcrhftllsbörda som åvilar gäldenären. 

Vid utmätning hos dödsbo äger 
vad som i 1 och 2 mom. sagts molsva
rande tillämpning i fråga om döds
boet tillhörig egendom som den dö
des efterlevande familj brukar eller 
behö\·er. I stället för föreskriften i 
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(Nuvarande lydelse) (Fåreslagen lydelse) 

1 mom. 6 gäller dock 18 kap. 5 § 
andra stycket ärvdabalken. 

1 1110111. 7 gäller dock 18 kap. 5 § 
andra slyckct ärvdabalkcn. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
Bcslämmclsen i 65 § 1 mom. 6 äger molsvarande tillämpning på s:'ulan 

andelsrätt i förening, som ej är bostadsrättsförening, eller aklicbolag med 
vilken följer rätt att besilla eller hyra lägenhet. 

4) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

Härigenom förordnas i fr{1ga om lagen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar, 

dels att 113 §skall upphöra alt gälla, 
dels att 111och118 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

111 §. 
Med dagsböler - - - - - - - - - - andra stycket; 
5. revisor, vilken nndcrlåler att 5. revisor, vilken underlåter att 

iakttaga föreskrift som meddelats i iakttaga föreskrift som meddelats i 
51 § första stycket eller 81 § andra 51 § första slycket eller 81 § andra 
stycket, så ock likvi<lalionsrcvisor, stycket, så ock likvidalionsre,isor, 
som försummar att fullgöra vad i som försummar att fullgöra vad i 
87 § första stycket första punkten 87 § första stycket första punkten 
eller 89 § första slycket fjärde punk- eller 89 § första stycket fjärde punk-
ten finnes stadgat; ten finnes stadga l. 

a. styrelseledamot eller lil.:vidator 
som upplåter liigenhet i strid mot be-
stiimmelsen i 113 §. 

118 §. 
Vad i - - - - ---- --- --- --- -- -- - - - -- äga lillfönpning. 
3. förening av trafikförsäkrings- 3. förening av trafikförsäkrings-

anstaltcr, vilken av försäkringsin- anstalter, 'ilkcn av försäkringsin
speklionen godkänts att handhaYa spcktionen go<lkänls alt handhant 
för anstallerna gemensamma angclä- för anstalterna gemensamma ange-
gcnhcter. lägenheter,: 

-1. bostadsriittsf iireningar i vidare 
män än som fiilJer av bostadsriitts-
lagen (1971: ). 

Ej heller -- --- - - - - - - - - - - - särskilt stadgat. 

Denna lag Lrädcr i kraft den 1 januari 1972. 
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5) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyresnämnder 

Härigenom förordnas, all 4-8, 10-15, 19, 22 och 27 §§ samt rubriken 
närmast före 7 § lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyresniimnder 
skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nnvarande lydelse) (Föreslagm lydelse) 

4 § 
Hyresnämnd som - -- - - - - - - -- -- uppgift atl 
1. medla i lzyrestvist, 1. medla i hyres- eller bostads-

rättsvist, 
2. prörn tvist - - - - -- - - - - - allt jordabalken, 

3. pröva fråga om godkännande 
av överenskommelse som avses 
12 kap. 45 eller 5ö § jordabalken, 

·~. vara skiljenämnd i lzyrcstvist, 

3. pröua tvist om lzyresvillkor en
ligt 7 § .~ista stycket, upplåtelse av 
higenlzct i andra lzand enligt 30 § 
andra stycket eller medlemskap en
ligt 52 §, allt bostadsrättslagen 
(1!J71: ), 

4-. prih-a fråga om godkännande 
av överenskommelse som anes i 12 
kap. 4-5 eller 56 § j ordahalken eller 
a11 beslut som avses i 60 § första 
stycket 1 bostadsriittslagen (1971: 

), 
i5. vara skiljenämnd i lzyres- eller 

bostadsrättsfllist, 
5. pröva frågor enligt lagen (1970: 6. pröva frågor enligt lagen (1970: 

24()) om L vångsförvaltning av ho- 24()) om tvångsförntllning av ho-
stadsfastighct. stadsfaslighet. 

Ärende upptages - - -- -- - - - - - - - är belägen. 

5 § 
Hyresnämnd består av lagfaren 

ordförande och två andra ledamöter, 
om ej annat följer av andra stycket. 
Av de senare ledamöterna skall den 
ene vara väl förtrogen med förvalt
ning av hyresfaslighct och den andre 
vara väl förtrogen med hostadshy
rcsgästers förhållanden eller, när 
ärende rör annan liigcnhct än bo
stadslägcnhct, med näringsidkancle 
hyresgästers förhållanden. 

Hyresnämnd består av lagfaren 
ordförande och två undra leclamöler, 
om ej unnul följer uv undra stycket. 
A \' de senare ledamöterna skull den 
ene vara väl förtrogen med för
valtning av hyresfaslighet eller, när 
ärendet rör bostadsriiltsfastighet, 
med förvaltning av '8ådan f astiglzet 
och den andre vara väl förtrogen 
med bostadshyresgästers förhållan
den eller, när ärende riir annan Hi
genhel än bostarlslägenhel, med nä-
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

ringsidkande hyresgästers förhållan
den. I bostadsl'iiltstvist skall vad som 
sagts nu om hyresgästers förhållan
den i stället avse bostadsrättshavares 
förhållanden. 

Bestämmelserna i -- - - - - - - - - - om hyresnämnd. 
Konungen kan - - - - - - - - - - - flera 'avdelningar. 
Bestämmelserna om - - - - - - - - - även avdelning. 

G § 
För varje - - - - - - - - - - - - andra ledamöter. 
Innan annan ledamot än ordfö- Innan annan ledamot än ordföran-

rande förordnas, skall sådan riksor;.. de förordnas, skall sädan riksorgani
ganisation av fastighetsägare, hyres- snlion av fastighetsägare, hyresgäs
gäslcr eller näringsidkare som med ter, bostadsrält~lwvare eller närings
hänsyn Lill medlemsantal, verksam- idkare som med hänsyn till med
hct och övriga omständigheter kan lcmsantal, verksamhet och övriga 
anses väl företräda den intresse- omstiindigheter kan anses väl före
grnpp som det är fråga om beredas tråda den intressegrupp som det är 
tillfälle all avge förslag. fråga om beredas tillfälle att avge 

förslag. 
Till tjänstgöring - - - - - - - - - - - finner lämpligast. 

Ärende angående arrende
eller hyrestvist 

7 § 

Ärende angående arrende-, hyres
eller bostadsrättstvist 

.4.rrende- eller hyres/vist får för Arrende-, h!Jres- eller bostadsriitls-
ändamål som avses i 1 § första styc- tvist får för ändamål som avses i 1 § 
ket 1 eller 2 eller 4 § första stycket första stycket 1 eller 2 eller 4 § första 
1 eller 2 av part hänskjutas till stycket 1-B av part hiinskjutas till 
nämnd, om hislen ej är anhängig nämnd, om tvisten ej är anhängig 
vid domstol eller hos överexekutor vid domstol eller hos överexekutor 
eller skiljemän. eller skiljemän. 

I tvist------------- för medling. 

8 § 
Tvist som avses i 1 § första styc- Tvist som avses i 1 § första styc-

ket 1 eller 2 eller 4 § första stycket ket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 
1 eller 2 bänskjutes av part till 1-3 bänskjutes av part till nämnd 
nämnd genom ansökan som skall genom ansökan som skall vara 
rnra skrifllig samt innehålla upp- skriftlig samt innehålla uppgift om 
gift om parternas namn och hem- parternas namn och hem,ist, den 
vist, den berörda fastighetens belä- berörda fastighetens belägenhet och 
genhct och tvistens beskaffenhet. histens beskaffenhet. 

Uppfyller ansökan - - - - - - - - - ansökningen avvisas. 
Återkallas ansökan, avskrives ärendet. 



Kungl. llfaj:ts proposition nr 12 år 1971 25 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

10 § 
Underlåter sökanden att på kal- Underlåter sökanden alt på kallel-

lelse infinna sig inför nämnd, ayskri- se infinna sig inför nämnd, avskri
Yes ärendet. Kommer ej motparten yes iirendel. Kommer ej motparten 
tillstädes, får nämnden föreliigga ho- tillstädes, får nämnden förelägga ho
nom vid vite att inställa sig inför nom vid vite att inställa sig inför 
;iämnden. Kommer parten likväl ej nämnden. Kommer parten likväl ej 
tillstädes och är det icke antagligt alt tillstädes och iir det icke antagligt 
förlikning kan komma till stånd, alt förlikning kan komma till stånd, 
avskrives ärendet. Hör ärendet hist ankrives ärendet. Rör ärendet hist 
som avses i 1 § första stycket 2 eller som avses i 1 § första stycket 2 eller 
4 § första slyckel 2, avgöres dock 4 § första stycket 2 elle

0

r .~, rn-göres 
ärendet utnn hinder av partens ute- <lock ärendet utan hinder av partens 
varo. utevaro. 

Uteblir h:"tda - - - - - - - - - motsvarande tilliimpning. 
Första och - - - - - -- - - - - - - sin utevaro. 

11 § 
Rör ärende som avskrivits enligt 

10 § första stycket första p unktcn 
hist som :wses i 9 kap. 10 §, 10 lrnp. 
(i § eller 12 kap. 4!l eller 55 § jorda
halken eller 5 § lagen (1957: 3!)0) 
om fiskearrenden, skall niimnden 
ftterupptaga ärendet på ansökan av 
sökanden. Ansökan göres skriftligen 
inom en vecka från den <lag då be
slutet om avskrivnin" del ,,.avs sii-b b 

kanelen. 

Hör iircnde som avskrivits enligt 
10 § förs la stycket första punkten 
tvist som aues i !) kap. 10 §, 10 kap. 
(i § eller 12 kap. 49 eller 55 § jorda
balken, 5 § lagen (1957: 3!)0) om 
l'iskearrenden citer 52 § bostadsrälts
lagcn (1971: ), skall nämnden 
äterupptaga ärendet på ansökan av 
sökanden. Ansiik:m göres skriftligen 
inom en Yecka från den dag då be
s\ u lct om avskrivning delgavs sökan
clen. 

Uteblir sökanden - - -- -- - - - - - - - - på nytt. 

12 § 
:\"ämnd slrnll - - - -- - -- - - - - - --- förlika parlerna. 
Kan parterna - --- - --- - - - - - -- - förlikning saknas. 
Förlikning skall - - - -- - -- - - -- -- - -- av parterna. 
Träffas ej förlikning, avgöres fris- Triiffas ej förlikning, avgöres tvis-

ten av niimnden, om tvisten rör frå- ten av nämnden, om tvisten rör fr{t
ga som avses i 1 § första stycket 2 ga som avses i 1 § första ~tycket 2 
eller 4 § första stycket 2. I annat fall eller 4 § fiirsla stycket 2 eller 3. I 
a\·skrives ärendet. annat fall m·skrives iirendet. 

13 § 
Fråga som avses i 1 § försla styc- Fråga som nyses i 1 § första slyc-

ket 3 eller 4 § första stycket 3 prö- kct il eller 4 ~ första stycket 4 prö
vas efter ansökan som skall vara vas efter ansökan som skall vara 
skriftlig och som bör inneh:°tlla de skrifllig och som hör inneh[tlla de 
skäl som åberopas till stöd för an- skäl som åberopas till stöd för an-
sökningen. sökningen. 

Sökanden och - -- --· - - - - - - - ärendets prÖYning. 
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lyd<'f.sc) 

14 § 
Har parterna avtalal att tvist skall 

avgöras av skiljemän utan förbehåll 
1•m rält för parterna alt klandra 
skiljedomen och har, vid arrende
tvist, arrendenämnden eller, vid hy
rcstvist, hyresnämnden utsetts till 
skiljcniimnd, skall nämnden på an
sökan avgöra tvisten genom skilje
dom, om ej hinder möter enligt 1 § 
andra styck.el lagen (1929: 145) om 
sk1ljemiin. Om sådan ansökan gäller 
t) §. Har tvisten redan hiinskjutils 
lill nämnd, kan skiljedom dock på
kallas munlligen inför nämriden. 

I ärende som nämnd har att :\\·
giirn genom skiljedom gäller lagen 
( Hl29: 145 l om skilj cmän, i den män 
ej annat följ er av denna lag. Varde
ra parten svarar for sin kostnad i 
h·ist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 
10 kap. (i § eller 12 kap. 49 eller 
55 § jordabalken eller 5 § lagen 
( Hl5i: 390) om fiskearrendcn. 

Har parterna avtalat alt Lvist skall 
avgöras av skiljemän utan förbehåll 
om rätl för parlerna att klandra 
skiljedomen och har, vid arrende
lvist, arrendenämnden eller, \id hy
res- ellc1· bostadsriittstvist, hyres
niimnden u tsctts till skiljenämnd, 
skall nämnden på ansökan avgöra 
tvisten genom skiljedom, om ej hin
der miiler enligt 1 § andra stycket 
lagen ( Hl2fl: 1'15) om skiljemän. Om 
s~"tdan ansökan gäller 8 ~- Har tvis
ten redan hiinskjutits till nämnd, 
kan skiljedom dock påkallas munt
ligen inför niimnckn. 

I ärende som niimnd har att av
göra genom skilj ed om gäller lagen 
( 1929: l4!Jl om skiljemän, i den mån 
ej annat följer av 1lenna lag. Varde
ra parten svarar för sin kostnad i 
tvist som anes i 9 kap. 10 eller 14 §, 
JU lrnp. (i § eller 12 kap. 49 eller 
5~> § jordabalken, i) § lagen (1957: 
:390) om fiskearrenden eller 7 § sistrz 
stycket bostadsriittslagen (1971: ). 

15 § 
Ansi:1kan i fråga som avses i 4 § Ansökan i fraga som aYses i 4 § 

första stycket 5 skall vara skriftlig första styck.el 6 skall ''ara skrifllig 
samt innehålla nppgift om den be- samt innehålla uppgift om den be
rörda faslighelen och dess ägare rörda fastigheten och dess ägare 
samt sökandens yrkande och grun- samt sökandens yrkande och grun
derna för delta. Vad som föreskrives derna för delta. Vad som föreskrives 
i 8 § andra och lreclje styckena äger i 8 § andra och tredje styckena iigcr 
motsvarande lilliimpning. motsvarande tillämpning. 

l\Iotparl skall - - - - - - - - - - - till förhandling. 
Beslut enligt - - - --- - - --- - - - - - - i frågan. 

rn § 
Lämnar part ej frivilligt tillfälle 

till hesiklning eller till granskning 
av kontrakt eller annan handling 
som rör arrende- eller lzyrcsförlu1l
landet och är av belvdelse för ären
det, får niimnden f6reliigga honom 
vite. Vad som sagts nu gäller ej, om 
niimndcn är skiljcnfönnd. 

Lämnar part ej frivilligt tillfälle 
till hesiklning eller till granskning 
av kontrakt eller annan handling 
som rör arrende-, hyres- eller bo
stad.~riitlsf örhållandet och är av be
Lydclse för ärendet, f:°lr niimnden 
fÖrelägga honom vite. Vad som sagts 
nu gäller ej, om nämnden är skilje
nämnd. 
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(;\'uuarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

22 § 
Om riilt för part att klandra be

slut ny niimrnl i arrende- eller hyres
tvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § 
oeh 12 kap. 70 § jordabalken samt 
rn § I agen (195 7: 390) om fiskear
rend cn. 

::\lot beslut, varigenom nämnd av
visat ansökan som avses i 8, 11, 13 
eller 14 §, avskrivit ärende enligt 8 
eller 10 § eller ullåli t sig om ersätt
ning enligt 20 §, får talan föras ge
nom besvär. Detta gäller dock ej be
slut nm avskrivning, när ärendet kan 
Mcrnpptagas. ::\fot annat beslut av 
11ii11rnd i auende- eller hyrestvist får 
talan föras endast i samband med 
s:'tdnn k!anderlalan som avses i förs-
ta stvckel. 

Be·s,·iirshandlingen skall inges Lill 
faslighctsdomstol som nvses i 8 kap. 
it2 § och 12 kap. 71 § jordabalken 
samt 17 § lagen (19;) 7: 390) om fis
kearrend en inom en vecka från del 
a It klaganden fick del av beslutet. I 
övrigt iiger 52 kap. 2, 3 och 5-12 §§ 
rätlegttngsbalken motsvarande till
liimpning. Bestämmelse som avser 
hmrä\ t gäller därvid i stället faslig
hetsdornslolen. )fot fastighelsdom
stnlt>ns beslut får talan ej föras. 

Om rält för part att klandra be
slut av nämnd i arrende-, hyres- eller 
bosladsrätlstvist och om fullföljd m1 
talan mot hyrcsnämnds beslut i fråga 
om godkiinnande av beslut på {ör
cningsstiimma finns bestämmelser i 
8 kap. 31 § och 12 kap. 70 § jorda
balken, 16 § lagen (1957: 390) om 
fiskearrenden samt 76 § bostads-
rättslngen (1971: ) . 

Mot beslut, varigenom nämnd av
visat ansökan som avses i 8, 11, 13 
eller 14 §, avskrivit ärende enligt 8 
eller 10 § eller utlåtit sig om ersätt
ning enligt 20 §, får talan föras ge
nom besvär. Delta gäller dock ej be
slut om avskrivning, när ärendet kan 
återupptagas. Mot annat beslut av 
nämnd får talan föras endast i sam
band med sådan talan som avses i 
första slyckel. 

Besvärshandlingen skall inges till 
fastighelsdomslol som avses i 8 kap. 
32 ~ och 12 kap. 71 § jordabalken, 
17 § lagen (Hl57: 390) om fiskear
renclen samt 77 § bostadsrättslagen 
(1971: ) inom en vecka från det 
att klaganden fick del av heslutct. 
I önigl äger 52 kap. 2, 3 och 5-12 
~ ~ rättcgångslrn lken motsvarande 
tillämpnirig. Bestämmelse som avser 
honiitt gäller dänid i stället faslig
hetsdomstolen. l\fot faslighetsdom
stolcns beslut rnr talan ej föras. 

Gndanröjes nt-imnds - - - - - - - - - - av nämnden. 

27 § 
Talan om utdömande av vite som 

l'örclagls någon enligt denna lag fö
res. efter anmälan av nämnd, av 
:-"tklagare vid faslighetsdomstol som 
~m;es i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § 
jordabalken samt 17 § lagen (1957: 
:mo J om fiskearrenden. 

Talan om utdömande av vilc som 
förelagts någon enligt denna lag fö
res, efter anmälan av nämnd, av 
åklagare vid fastighetsdomslol som 
avses i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § 
jordabalken, 17 § lagen (1957: 3()0) 
om fiskearrenden samt 77 § bostads-
rättslagen (1!J71: ). 
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6) Förslag 

lill 

Lag 

om ändring i lagen (1970: 995) om införande av nya jordabalken 

Härigenom förordnas, all 51 § lagen (1970: 995) om införande av nya 
jordahalken skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

51 § 
Om särskilda skäl föreligger, kan 

liinsstyrclsen medge mu.lantag från 
12 kap. 15 § andra stycket första 
punklen nya balken i fr{1ga om lä
genhet, vilken innehaves p[1 grund 
av sådan upplåtelse av andelsrält 
som avses i punkl 2 ÖYCrg{mgsbe
slämmelserna till lagen (1!J68: 702) 
om förskott vid upplåtelse av bo
sladsriill, m. m. 

Om särskilda skål föreligger, kan 
länsstyrelsen medge undantag från 
12 kap. 15 § andra stycket första 
pnnklen nya balken i fråga om lä
genhet, vilken innehaves på grund 
av sådan upplåtelse av andelsrält 
i förening eller aktiebolag som avses 
i punkl 15 övergångsbestämmelser
na till bosladsriittslagcn (1971: ). 

7) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74) 

Härigenom förordnas, alt 64 § civilförsvarslagen (1960: 74) skall ha ne
dan anginrn lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydcl.~e) 

64 §. 
Skall för byggnad, som lillhör ho

slndsrättsförening, särskild anord
ning eller åtgärd vidtagas, som bygg
nadens ägare jämlikt denna lag har 
alt omhesörja, äro bostadsrällsha
varna, utan hinder av vad i förening
ens stadgar bestämts, pliktiga all till
skjuta det belopp, som erfordras för 
beslritlande av koslnaden .. -i bcslllt 
ow till.~·J,·ott för sådant ändamål skall 
vad i ()0 § 1. lagen om bostadsrätts-
f iircningar iir stadgat ej äga tilliimp-
n ing. 

Skall för byggnad, som tillhör bo
stadsrättsförening, särskild anord
ning eller åtgärd vidtagas, som bygg
nadens ägare jämlikt denna lag har 
alt ombesörja, äro bostadsrällshavar
na, ulan hinder av vad i föreningens 
stadgar bcslämls, pliktiga att till
skjula del belopp, som erfordras för 
bestridnnde av kostnaden. 

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972. 
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Utdrag av protokollet över justitieärcnden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats
rådet på Stockholms slott den 16 oktober 1970. 

Närvarande: 

l\Iinistern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden STnXNG, ANDEnssoN, 
HoDIQVIST, AsPLI"'G, SvE"'-Emc NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, :MYnDAL, 
OottNOFF, \VICIOIAN, MonERG, BE"'GTSSON, NoRLING, LöFnEnG, Lmno:-.1, 
CARLSSON. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen
sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ny bostadsrätts
lagstiftning och anför. 

I. Inledning 

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 12 januari 1962 tillkallades 
den 12 februari samma år sakkunniga för att göra en allmän översyn av la
gen (1930: 115) om bostadsrättsföreningar (bostadsrättslagen). I direktiven 
till utredningen angavs att lagen borde moderniseras och anpassas till rå
dande förhållanden på det område den reglerade. De sakkunniga borde ägna 
uppm:'irksamhet åt frågan hnr behövlig trygghet skulle skapas för bostads
riiltshavarna och hur dessas förhållanden inbördes och till föreningen lämp
ligen borde ordnas. Vidare borde de överväga i vilken utsträckning kontroll 
från det allmännas sida kunde behövas betriiffande särskilt bostadsrättsför
eningarnas tillkomst och hur kontrollen över huvud taget lämpligen borde 
anordnas. Dessutom uttalades i direktiven att rättsrcglerna på området bor
de förebygga uppkomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar och 
möjliggöra en rationell bostadskooperativ verksamhet. 

De sakkunniga antog namnet bostadsriHtskommitLcn. Kommillen avläm
nade i mars 1969 betänkandet Bostadsriilt (SOU 1969: 4) .1 Betänkandet in
nehåller bl. a. förslag till ny bostadsrättslag. Förslaget torde få fogas till 
slatsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1. 

1 Betänkandet är undertecknat av regeringsrådet Hans-Fredrik Ringden, ordförande, verk
ställande dir~kUiren i Svenska Riksbyggen Gösta Blomqvist, verkställande direktören i Svenska 
Byggnadscntreprcnörföreningen Sten Källenius, dirckliircn i HSB:s Riksförbund Gunnar Leo, 
häradshövdingen Folke Nyquist och riksdagsmannen Eric Svenning. 
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Efter remiss har yltr:mden över betänkandet avgetts av Svea hovrätt, hov
rätten för Nedre Norrland, lagberedningen, kommerskollegium, bostadssty
relsen, statens hyresråd, statens personalbostadsdelegalion, lanhnäteristy
relsen, länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Malmöhus, Värmlands och 
Norrbottens Hin, hyresniimnderna i Stockholms, l\falmöhus samt Göteborgs 
och Bohus län, Svenska kommunförbundet, Sveriges Fastighetsägareför
bund, Sveriges allmiinnyttiga bosladsföretag (SABO), Hyresgiistcrnas Riks
förbund, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Hiksförbund 
u. p. a. (HSB), Svenska Hiksbyggen, Byggnadsfirman Anders Diös AB, 
Svenska Byggnadsenlreprenörföreningen, Svenska Byggnadsinduslriförhun
det, Näringslivets Byggnadsdelegation, AB Bosladsgaranli, Sveriges kommu
nalekonomiska förening u. p. a., Stockholms Bostadsföreningars Centralför
ening ek. för., Stockholms Kooperativa Bostadsförcning ek. för., Landsorga
nisationen i Sverige (LO), Tjiinstemännens Centralorganisation (TCO), Sve
riges Akademikers Centralorganisation (SACO), Föreningen Sveriges hä
radshövdingar och stadsdomare, Sveriges advokatsamfund, Svenska Bank.
föreningen, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska Försäk
ringsbolags Riksförbund. Yllrande har vidare kommit in från statens in
vandrarverk. 

Yttranden har överlämnats av kommerskollegium från ett antal handels
kammare, av länsstyrelsen i Stockholms län från Stockholms stadskollc
gium och länshostadsnfönnden i länet, av länsstyrelsen i Värmlands län från 
drätselkamrarna i Karlstad och Kristinehamn samt bostadsförmedlings
nämnden i Karlstad och av Einsstyrelsen i Norrbottens fan från drätselkam
rarna i Kiruna och Luleå, hyrcsnämnden i länet samt kronofogdemyndighe
ten i Luleå. 

I skrivelse den 11 april 1969 har Svenska kommunförbnndet hos Kungl. 
Maj :t anhållit om införande av viss kontroll av upplåtelse och överlåtelse av 
bostadsrätt. 

Efler remiss har yttranden över framställningen avgetts av samma re
missinstanser som yttrat sig över bostadsräLLskommiltens betiinkande utom 
Kommunförbundet och Byggnadsfirman Anders Diös samt av länsstyrelsen 
i Uppsala län och Stalsljiinstemännens Riksförbund (SR). 

Yttranden har överlämnats av kommcrskollegium från ett antal handels
kammare, av liinsslyrelsen i Stockholms län från länsbostadsnämn<len i lä
net, av länsstyrelsen i Uppsala län från stadsfullmiiktige i Uppsala, av läns
styrelsen i Kalmar län från drätselkamrarna i Kalmar, Oskarshamn och 
Västervik, av Hinsslyrelsen i :\fahn~lrns län från drätselkamrarna i Malmö 
och Lund samt stadskollegiet i Hälsingborg, av länsstyrelsen i Värmlands 
län från drätselkamrarna i Karlstad och Kristinehamn samt bosladsförmcd
lingsnämnden i Karlstad och av länsstyrelsen i Norrbottens län från driit
selkamrarna i Kiruna och Luleå samt hyresnämnden i länet. 
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Slutligen har Riksbyggen i skrivelse den 8 april 1970 till chefen för justi
tiedepartementet hemställt om slopande av det nuvarande kravet på att le
damot i bostadsriittsförenings styrelse skall vara svensk medborgare. 

2. Gällande lagstiftning och hostadsrättsinstitutets utveckling 

Redan på 1870-talet bildades rn del bostadsföreningar med syfte att bere
da bostäder åt sina medlemmar. Dessa föreningars verksamhet blev föremål 
för reglering genom lagen (1895: 66) om registrerade föreningar för ekono
mi sk verksamhet, vilken senare ersattes av lagen ( 1911 : 55 s. 1) om ekono
miska föreningar. Under och efter första världskriget ökade antalet registre
rade bostadsföreningar kraftigt. Vid utgången av år 1927 fanns något ÖYCr 
900 föreningar med sammanlagt fler än 20 000 medlemmar. I omkring 2/3 av 
dessa föreningar uppläts Higenhelerna åt medlemmarna med ständig besitt
ningsrätt medan upplåtelserna i övriga föreningar skedde genom hyresavtal. 

:Med hänsyn till den betydande omfattning bostadsföreningsrörelsen tagit 
och de allt större ekonomiska värden dessa föreningar representerade an
sågs det angel~iget med en speciallagstiflning rörande hostadsförcningar. En 
sådan kom till stånd år 1930 genom bostadsdiltslagen. Det främsta syftet 
med lagen var .alt trygga den enskilde föreningsmedlemmens rätt till sin bo
stad och hindra tillkomsten av osunda bostadsföreningsföretag. Lagstift
ningen begränsades ti.ll sådana föreningar i vilka lägenheterna uppläts med 
ständig bcsitlningsrätt. 

Bostadsriittslagen är lagtekniskt utformad som ett komplement till den 
lagstiftning som gäller för ekonomiska föreningar i allmänhet. De allmänna 
föreningsriiltsliga reglerna gäller sålunda också för bostadsrättsföreningar
na, i den .mån inte annat följer av bosladsriittslagen. Vid lagens tillkomst 
fanns dessa allmänna bestämmelser i nyss nämnda 1911 års lag om ekono
miska föreningar. Denna lag har sedermera ersalts av lagen (Hl51: 308) om 
ekonomiska föreningar ( föreningslagen). 

I bostadsrättslagen finns främst sådana regler som har samband med 
nyttjanderätten till lägenheterna i föreningens hus. Hit hör bestämmelserna 
om ekonomisk plan för bostadsrättsförenings verksamhet (11-16 §§),upp
låtelse av bostadsrätt (17-22 §§),övergång av bostadsr~itt (23-30 §§),lä
genhetsförteckning och bostadsrättsbevis ( 31-34 § §) samt bosta<lsrättsha
vares rättigheter och skyldigheter (35-55 §§). Dessutom innehåller lagen 
regler av huvudsakligen föreningsrtittslig natur (1-10 och 56-62 §§) samt 
straffbestämmelser ( 63 och 64: § §). De föreningsrättsliga reglerna behandlar 
bl. a. stadgar och firma, medlems intagande och avgång, registrering, ba-
1ansriikning, vinst, föreningssammanlrädc samt likvidation. Bostadsrättsla
gen har efter si.n ti.llkomst undergått endast smärre ändringar. 
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Som ett led i priskontrollen på bostadsmarknaden under andra världskri
get tillkom lagen (1942: 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av 
bostadsrätt m. m. (kontrollagen). Lagen, som närmast utgjorde ett komple
ment till lagen (1942: 429) om hyresreglering m. m. (hyresregleringslagen), 
innehöll bestämmelser om bl. a. kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bo
stadsrätt samt förbud mot upplåtelse av vissa andelsrätter. År 1945 kom
pletterades lagen med särskilda regler om förskott på avgift för bostadsrätt. 
Kontrollagen hade tidsbegränsad gillighet men kom att förlängas successivt 
fram till utgången av år 1968. 

Samtidigt som kontrollagen upphörde att gälla trädde lagen (1968: 702) 
om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. (förskottslagen) i kraft. 
Genom denna lag har bostadsrättsföreningarna getts fortsatt möjlighet att 
ta upp förskott på avgifler för upplåtelse av bostadsditt. Vidare innehåller 
lagen förbud mot vissa andclsupplåtelser. Förskottslagen får ses som ett pro
visorium i avvaktan på en allmän översyn av bostadsrättslagstiftningcn. 

Bestämmelser om bosladsrätlsförcningarnas verksamhet finns vidare i 
bl. a. bostadslånekungörelsen (1967: 552). 

Ilostadsrättsinstitutets utveckling hänger i hög grad samman med den all
miinna utvecklingen på bostadsmarlrnaden. Krigsutbrottet år 1939 medförde 
att bostadsbyggandet minskade kraftigt. Sedan början av 1950-talct har bo
stadsproduktionen emellertid stigit nästan oavbrutet. Antalet inregistrerade 
bostadsrättsföreningar uppgick vid årsskiftet Hl67 /68 till omkring 8 300. Av 
dessa hade 2 668 föreningar bildats inom HSil och 976 under medverkan av 
H.ikshyggen. Det årliga nytillskottet av bostadsrättsföreningar har under de 
senaste åren uppgått till omkring 200. Antalet med bostadsrätt upplåtna lä
genhcler för bostadsändamål utgjorde vid nämnda årsskifte ca 430 000, var
av omkring 181 000 i föreningar inom HSB och ca 82 000 i föreningar inom 
Riksbyggen. Sammanlagt beräknades då omkring 900 000 personer bo i bo
stadsrättslägenheter. l\fajorilcten av bostadsrättslägenheterna har byggts un
der de senaste årtiondena. Det årliga tillskottet av bostadsrättslägenheter 
för bostadsändamål uppgick under åren Hl61-1965 till i genomsnitt 20 000 
mot 14 000 under perioden 1946-1960. 

Även om antalet bostadsrätlsliigenheter ökat kraftigt, har den kooperativa 
sektorns andel av nyproduktionen av bostadslägenheter minskat under 1960-
talet från 27 % år 1961 till 19 % år 1968. Tas hänsyn endast till inflyttnings
färdiga lägenheter i flerfamiljshus har en minskning skett från 35 % till 
25 %. Av de 20 500 bostadslägenheter som under år 1968 producerades av 
kooperativa företag fanns 19 200 i flerfamiljshus och 1 300 i småhus. HSB 
och Riksbyggen svarade för 89 % av nyproduktionen. 

Beträffande statistiska uppgifter om bostadsrättsrörelsens utveckling får 
jag i övrigt hänvisa till kommittens beti:inkande (s. 76). 
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3. Kom.mittens förslag och remissyttrandena 

3.1 Huvudinnehållet i kommittens förslag 

3.1.1 Kommitten. Kommilten framhåller att bostadsrätlsrörelscn har ut
vecklats starkt inom den ram som nu gäller för bostadsräUsföreningarnas 
verksamhet. Bostadsrätt framstår numera som en viktig boendeform vid si
dan av äganderätt och hyresrätt. Ä Yen om hyresrätten byggts 11 t så att också 
hyresgästen har ett hemskydd, framträder bostadsrättens särdrag klart. För 
att bosladsriittsinstilu lct skall kunna ytterligare utvecklas bör ramen för 
della vara vid. Instilnlet bör, om det kan ske utan olägenheter, anpassas till 

den utveckling som har ägt rum. 
Kommitleförslaget innebiir inte någon ändring av de grundläggande be

stämmelserna om ändamålet med bostadsriiUsföreningarnas verksamhet. 
Upplåtelse av lägenhet skall sålunda ske under nylljanderiilt för obegriin
sad tid. Som medlem i föreningen skall bosladsrättshavaren ha medbestäm
manderätt i fråga om förvaltningen av föreningens hus, vilken skall baseras 
på självkostnadsprincipen. Några siirskilda regler om bildande av bostads
rättsförening föreslås inle. 

De väsentligaste nyheterna i. förslaget giiller frågan i vilka former och un
der vilka förutsättningar bostadssökande skall få knytas till bostadsrätts
förening. Kommitten föreslår att bestiimmelscr angående avtal om framtida 
upplåtelse av bostadsrätt, s. k. förhandsavtal, tas in i den permanenta ho
stadsrättslagstiftningen. För att hindra alt hostadssökande binds till för
ening innan de ekonomiska förutsättningarna för föreningens verksamhet 
är klarlagda och uppgift kan lämnas om vilka förpliktelser som skall åvila 
de blivande bostadsrällshavarna föreslås all ekonomisk plan skall ha upp
rättats och registrerats innan förhandsavtal får ingås eller bostadsrätt upp
låtas. Planen skall ha i princip samma innehåll som enligt gällande rätt. Den 
skall underkastas viss saklig granskning innan den ges in för registrering. 
Någon kontroll från det allmlinnas sida av de lämnade uppgifterna skall 
däremot inte förekomma. Bclriiffande förhandsavtal föreskrivs vidare att så
dant får ingås bara av bostadsriillsförening för vilken förelag, som Kungl. 
Maj :t godkänt, avgett särskild utfästelse. Genom utfästelsen skall företaget 
ha åtagit sig alt svara för att föreningen fullgör sina förpliktelser enligt för
handsavtalet samt att anskaffningskostnaderna och finansieringsvillkoren 
för föreningens hus inte blir oskliliga. 

Upplåtelse av bostadsrätt föreslås ske genom skriftligt avtal. Nuvarande 
förfarande med teckningslisla och bostadsriittsbevis föreslås slopat. Även 
förhandsavtalet ges skriftlig form. Vid upplåtelse av bostadsrätt som följer 
på förhandsavtal skall gnmdavg!ft inte få tas ut med högre belopp än som 
har angetts i den ekonomiska planen. Vidare begränsas rätten all vid sådan 
upplåtelse höja den årsavgift som har re1lovisals i planen. För att förhands-

2 Riksdagen 1971. I sam!. Nr 12 
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tecknarna, vilka inte är medlemmar i föreningen, skall få kännedom om för
eningen och dess verksamhet föreslås skyldighet för styrelsen att kalla för
handstecknarna till val av s. k. förtroendenämnd. 

Vad beträffar övergång av bostadsrätt föreslår kommitten att make som 
förvärvat bostadsrätt i princip inte skall få vägras inträde i föreningen. 
Samma riitt till inträde föreslås föreligga om bostadsrätt har övergått till 
bostadsräUshavaren närstående som sammanbodde med denne i lägenheten. 
Annan förvärvare av bostadsrätt skall ha rätt alt bli medlem, om han upp
fyller stadgarnas villkor för medlemskap och skäligen kan tas för god som 
medlem. överlåtelse av bostadsrätt skall ske genom skriftligt avtal. 

Enligt kommitten bör bostadsriitlsförening ha full frihet att i sina stadgar 
ta in särskilda grunder för beriikning av bostadsrföts överlåtelsevärde. För
värvare som har tagit ut högre ersältning än stadgarna föreskriver bör kun
na vägras medlemskap. Diiremot föreslås förbud mot stadgeföreskrift om 
rätt för föreningen eller dess medlemmar att lösa bostadsrätt som övergått 
till ny innehavare. 

Kommitten har övervägt möjligheterna att införa utmätningsskydd för 
bostadsrätt men stannat för att inle lägga fram något förslag av sådan inne
börd. 

Bestämmelserna om bostadsrätlshavares rättigheter och skyldigheter fö
reslås anpassade till de regler som gäller för hyra. Bostadsrättshavare skall 
med domstols tillstånd kunna upplåta bostadslägenhet i andra hand utan 
föreningsstyrelsens samtycke. Vidare föreslås bostadsrättshavare få rätt att 
i viss utsträckning inrymma utomstående personer i lägenheten utan styrel
sens tillstånd. Reglerna om förverkande föreslås undergå vissa ändringar. 
Sålunda skall det förhållandet att bostadsrättshavares anställning i visst fö
retag har upphört inte längre kunna leda till förverkande av nyttjanderät
ten. 

Förslaget innehåller vissa bestämmelser som är avsedda att underlätta fu
sion av bostadsrättsföreningar. 

Liksom enligt gällande rätt skall del enligt förslaget vara förbjudet för 
förening eller aklicbolag au upplåta andelsrått med vilken följer rätt alt för 
begränsad tid nyttja bostadsliigenhet. Kommitten har också uppmärksam
mat frågan om särskilda beslämmelser beträffande upplåtelse av andel i 
handelsbolag eller överlåtelse av ideell andel i fast egendom i de fall andels
innehavet medför rätt att disponera viss lägenhet. Något behov av sådana 
särskilda regler har kommitten emellertid inte funnit föreligga. 

Kommittcförslaget har lagtekniskt utformats på ett annat sätt än vad som 
gäller nu. Anknytningen till lagstiftningen om ekonomiska föreningar före
slås upphöra. Reglerna om bosladsrättsföreningar har i stället tagits upp i 
en helt fristående författning, som utan hänvisningar till föreningslagen ut
tömmande reglerar dessa föreningars förhållanden. 
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3.1.2 Remissyttranden med uttalanden av allmän innebörd. Behovet av en 
översyn av bostadsrättslagsliflningen framhålls uttryckligen av några re
missinstanser. Hovrätten för Nedre Norrland anser att den samhällsutveck
ling som ägt rum efter bostadsrältslagens tillkomst gör det naturligt att reg
lerna om bostadsrätt i sin helhet ses över. Behovet av en översyn aktualise
ras också i viss mån av de nya bestämmelserna om hyra. Liknande synpunk
ter framförs av Riksbyggen och Kommunalelwnomiska föreningen. Också 
Byggnadscntrcprenörföreningen och Bostadsgaranii anser det väl motiverat 
med en översyn av bostadsrättslagen. 

Remissinstanserna har i allmänhet godtagit alt kommittcförslaget läggs 
till grund för lagstiftning. Till de instanser som uttalar sig positivt om för
slaget i stort hör Riksbyggen, som anser alt de föreslagna reglerna bör kun
na bidra till en nödvändig stadga i bostadsrättsverksamheten. SABO anför 
att förslaget i vissa delar innebär elt ökat skydd för bostadskonsumenterna. 
Enligt Byggnadscntrcprenörföreningen medför förslaget ett förstärkt skydd 
för såväl bostadsrättshavare som förhandstecknare. Anpassningen av reg
lerna till gällande praxis för tillkomsten av nya föreningar bör kunna mcu
verka till att handläggningsrutinerna allmänt blir mera likformiga, vilket 
på sikt kommer att underlätta bostadsrättshavarnas bedömning av utbudet 
på marknaden. Liknande synpunkter framförs av Bostadsgaranti. J{ommu
nalekonomiska föreningen finner det värdefullt att förslaget innehåller be
stämmelser som reglerar rättsförhållandet mellan bostaussökande och för
eningen under produktionsskedet fram till bostadsrättsupplåtelserna. Enligt 
LO synes förslaget i stort vara utformat så ali de bostadskooperativa orga
nisationerna kan fullfölja sitt syfte att frambringa goda bostäder till skäliga 
priser samtidigt som medlemmarnas inflytande över verksamheten garante
ras. 

Några remissinstanser är kritiska mot förslaget i stort. Svea hovrätt sak
nar i betänkandet en allmän genomgång av bostadsrättsinstitutet och dess 
ställning i förhållande till övriga former av innehav, upplåtelse och överlå
telse av bostäder och andra lägenheter. I samband med en sådan allmän ge
nomgång borde det också ha uppmärksammats, om det föreligger behov av 
olika regler för skilda slag av bostadsrätter. Sistnämnda synpunkt framförs 
också av Advokatsamfundet. Hyresgästernas Riksförbund anser att man 
med ett vidare synsätt än det kommitten har haft bör passa in frågan om 
upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt i sitt bostadspolitiska samman
hang. De strävanden och principer som har lagts till grund för den nyligen 
genomförda hyreslagstiftningen bör vara vägledande. Lagstiftningen bör ut
formas så att den hindrar att boendekostnaderna höjs till följd av en brist
situation på hyresmarknaden. Hyresnämndcn i Stockholms län framhåller 
alt förslaget präglas av en huvudsträvan att ge föreningarna en så stark 
slällning som möjligt. De boendes intressen inskränks därför i olika avseen
den. Detta synsätt är föråldrat beträffande en betydande del av bostads
marknaden. 
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Stockholms Bostadsföreningars Central{ örcning avsl;!'rker al L fi.irslagel 
läggs Lill grund för lagstiftning. Förslaget präglas i viisentliga avseenden av 
ekonomiska och sociala förhållanden som gällde för flera decennier sedan. 
Det ~ir att beklaga all det inte har gjorts något försök alt bedöma bostads
rättens stiillning på den framlitla bostaclsmarlmadcn. Inte heller diskutera~ 
vilken roll lagstiftningen har som instrument på det bostadspolitiska områ
det. Genom att den föreslagna lagen reglerar många detaljer och starkt be
griinsar möjligheterna alt organisera de enskilda föreningarna på valfritt 
sält, kan boslaflsriiltsinslitutcls ulveckling komma att hfimmas. Den nuva
rande stora ökningen av antalcl bosladsrättslägenheter torde viisentligen be
ro på att hyggandet av sådana lägenheter har främjats av den allmänna bo
stadspolitiken. Den nya lagstiftningen hör utformas så all den stinrnlerar 
bildandet av hostadsriittsförcningar utan alt särskilda bostadspolitiska åt
gärder skall behöva tillgripas. Lagstiftningens friimsta syfte bör vara att ska
pa en grundval för bildarnlet av ekonomiskt stabila företag. Däremot hör la
gen inle innehålla alltför många delaljregler i förment skyddande syfle. 
Också Stocklwlms Kooperativa Bostadsförening avstyrker förslaget, om inte 
vissa avsnitt, främst de som rör förhandstecknarnas rätligheler och förbud 
mol andclsupplåtelscr, väscnlligt omarhelas. 

3.2 Upplåtelse av bostadsrätt - förhandsavtal 

3.2.1 Gällande rätt. Innan bostadsräll får upplåtas, skall cn c k o n o rn is k 
p 1 an för föreningens verksamhet ha upprättats av föreningens styrelse och 
tagits emot av länsstyrelsen (11 § bostadsriiltslagen). Denna regel tjänar det 
dnhbla syflet alt hindra uppkomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsför
eningar och förebygga att hostaclsrättshavare avkrävs opåräknade avgifter. 
Planen skall avse föreningens samtliga h11s och innehålla upplysning i alla 
de avseenden som iir av betydelse för all föreningens verksamhet skall kun
na bedömas. I planen skall också liimnas uppgifl om de ekonomiska förplik
telser som kan åEiggas boslndsrällshavarna. För varje liigcnhet skall anges 
det belopp till vilket liigcnhclcns drde uppskallas i förhållande till v~irdet 
på alla liigenheterna, lägenhetens andelsviinlc (12 §). Till grund för planen 
behöver inle ligga uppgifter om de slutliga kostnaderna för t. ex. uppföran
det av föreningens hus, nlan planen kan grundas på en kalkyl över förening
ens verksamhet. Ny plan skall emellertid nppr~ittas innan ylterligare bo
stadsrätt får upplåtas, om ändring har inlriiffal helräffande något förhål
lande om vilkel planen bör innehålla upplysning och iindringen är sådan alt 
den i märklig mån inverkar på föreningens ekonomiska ställning eller bo
sladsriittshavares ekonomiska förpliktelser ( 13 §). 

Den ekonomiska planen skall undertecknas av samlliga styrelseledamö
ter. Två trovärdiga män skall intyga all planen enligt deras omdöme vilar 
på tillförlitliga grunder. I intyget skall anges de huvudsakliga omstiindighe-
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ter på vilka de grundar sill omdöme. Jntygsgivarna skall ha insikt och erfa
renhet i fråga om fastighetsförvaltning och byggnadswrksarnhel. En av 
dem skall i siirskild ordning ha förklarats behörig att utfärda sådant intyg 
(14 §). föirmare föreskrifler härom finns i kungörelsen (1946: 14) med vis
sa hestfönmelser angående lilliimpningen av 14 § lagen den 25 april 1930 (nr 
115) om bostadsrättsföreningar. Behörighet att utförda intyg skall sökas 
hos Hinsstyrelse. Ansökan kan avse planer som skall ges in till den länssty
relse diir ansökan görs eller giilla hela lamlet. I del förstnämnda fallet av
görs ärcndel av liinsstyrelsen. Ansökan om lan!lsomfaltarnle behörighet skall 
länsstyrelsen däremot med eget yttrande siinrla vidare till Kungl. Maj :t för 
avgörande. Behörighet meddelas för viss lid, högst fem år, och kan återkal
las. Länsstyrelsen bör se till att del. inom länet finns lämpligt antal personer 
som är behöriga att utförda intyg. 

Det närmare innehållet i den ekonomiska planen och intyget regleras i 
kungörelsen (1930: 265) med vissa föreskrifter i anledning av lagen den 25 
april 1930 (nr 115) om bostadsriiltsföreningar. Enligt kungörelsen skall pla
nen och intyget avfattas i huvmlsuklig övcrensstiimmelse med formulär som 
är fogade vid kungörelsen. 

Den ekonomiska planen sk:11I ges in Lill bnsslyrelsen i det län där för
eningens styrelse har sitt säte. Länsstyrelsen skall se till all planen är upp
rättarl i behörig ordning och har föreskrivet innehåll samt lir försedd med 
yeilerbörligt "intyg. I annat fall får planen in le tns emol (16 §). Granskning
en iir av enhart formell natur. 

Närmare bestämmelser om hur hosta d s r ii t t upp I å t s finns i en 
särskild avdelning i bostadsriillslagen Cl 7-22 § §). Upplåtelse får ske bara 
ål fören1ngsmedlem och inte iiga rum i annan ordning iin genom teckning 
på teckningslista som har utfiirdals m· slyrelsen. Vid teckningslislan skall 
vara fogad slyrkt avskrift av den ekonomiska planen. Planen skall vara för
sedd med bevis om alt den har tagits emot av liinsstyrelsen. l teckningslis
lan skall anges under vilka förhållanden teckning hlir bindande, tiden för 
iilllriide av Iiigenhet samt lrn;· grundavgift och ersii.ttning för teckningsditt 
skall betalas (17 §). Teekningslisln skall hållas tillgänglig för alla (18 §). 
Om flera listor utfi:irdas, får samma liigenhel inte bjudas ut på mer än en av 
dem (19 § l. Teckning ska Il alltid avse viss liigenhct i den ekonom i ska pla
nen. Ilar flera tecknat sig för samma Higenhel, giiller den teckning som 
skedde försl, om in le annat har föreskrivils i leclrningslistan (20 §). För alt 
teckning skall vara bindande fordras all inom tid som har angetts i listan 
dels antalet bostadsriitlshaYare uppgår till minst fem, dels teckning har 
skett för lägenheter med andelsvärden motsvarande minst två tredjedelar av 
samtliga till upplåtelse ulhjudna liigenhcters andelsdrden (21 §). 

Om hosladsriill upplåts utan all ekonomisk plan har upprii.ltals och mol
iagils av läuss!yrelsen eliei· u lan hild la garn le av del föreskrivna tecknings
förfarnndet, är avtalet ogiltigt. Den till vilken upplåtelse skett har rätt till 
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ersältning för utlägg och kostnader. Har lägenheten tillträtts, anses ett för 
båda parter bindande hyrcsavtal ha kommit till stånd (22 § första stycket). 
Om upplåtelse sker i strid med bestämmelsen om skyldighet att upprätta ny 
ekonomisk plan, har bostadsrätlshavaren rätt att efter uppsägning frånträ
da avtalet och få skadestånd, om han var i god tro när upplåtelsen skedde. 
Sägs avtalet upp, är föreningen skyldig att lösa bostadsrätten. 

Har bostadsrättsföreningen gåtl ifrån den ekonomiska plan som ligger till 
grund för upplåtelse och beslutat om åtgärd som medför väsentlig höj
n in g av d e av g i f t er som utgår för bostadsrätten, får bostadsrättsha
varen efter uppsi-igning frånträda bostadsrätten, om han inte biträtt beslu
tet eller kan anses ha godkänt detta (38 §). Någon sådan uppsägningsrätt 
föreligger däremot inte om avgiftsskyldighcten ökar på grund av att beriik
ningarna i den ekonomiska planen inte har hållit streck, t. ex. till följd av att 
kalkylerade byggnadskostnader överskridits. Siigs bosladsrälten upp, är för
eningen skyldig att lösa bostadsrätten. Har lägenheten tillträtts, för hostads
rättshavaren sitta kvar i lägenheten till den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som intrtiffar nii.rmast efter tre månader från det ersättningen har 
betalats ( 40 §). 

Bosladsrättslagen utgår från att förpliktelser för tillträdande bostadsrälts
havarc skall uppkomma först genom teckning på tcckningslista. Bestfim
melserna om upplåtelse av bostadsrätt får anses innebära att det inte är till
låtet att ingå för han cl sav tal om bostadsrföt och la upp förskott på 
avgift för bostadsriitt (prop. 1945: 371 s. 31 och 47 samt prop. 1968: 161 s. 
45, 51, 60 och 63). Ett utlryckligt förbud mot förskott finns i förskoltslagen. 
Länsstyrelsen kan emellertid ge bostadsrättsförening tillstånd alt ta upp för
skott (1 §). För sådant tillstånd fordras att ekonomisk plan har tagits emot 
av länsstyrelsen och att betryggantle säkerhet har ställts hos länsstyrelsen 
för fullgörande av skyldighet alt återbära förskott (2 §). Lagen ställer inte 
upp något krav på att den som betalar förskott skall vara medlem i för
eningen. 

Närmare föreskrifter om säkerhet finns i kungörelsen (1968: 703) med 
tillämpningsföreskriftcr till lagen den 13 decemher 1968 (nr 702) om för
skott vid upplåtelse av bosladsrält, m. m. Säkerheten skall Läcka samman
lagda beloppet av de förskott för vilka tillstånd söks och bestå av bankga
ranti eller därmed likvärdig säkerhet. Som säkerhet får också godtas garan
tiförbindelse av Bostadsgaranti, HSB eller Riksbyggen (1 §). Säkerheten 
förvaras hos länsstyrelsen ( 2 §). Den kan återställas efter skriftlig ansö
kan. Därvid skall samtliga ledamöter i föreningens styrelse lämna skriftlig 
försäkran att bostadsrätt har upplåtits eller förskott återbetalats. Aterställs 
säkerheten, skall länsstyrelsen återkalla tillståndet att uppbära förskott 
(3 §). 

Förskottslagcn innehåller inte några bestämmelser om innebörden av av
tal om förskott. I motiven till lagen uttalade emellertid föredragan<le de-
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parlementschefen (prop. 1968: 161 s. 47) att ett avtal om förskolt inte inne
bär att förskottsgivaren un<lcr alla förhållanden är bunden alt teckna bo
stadsrätt. Skyldighet för bostadsrättsförening att lfönna tillbaka uppburna 
förskott kan uppkomma, om föreningen inte erbjuder rimliga villkor när 
teckning av bostadsrätt skall ske. Ledning torde vidare kunna hämtas från 
uttalanden i motiven till bestämmelserna om förskott i kontrollagen (prop. 
1945: 371 s. 32). Föredragande departementschefcn anförde då att ett avtal 
om förhandsteckning i regel får anses innebära en utfästelse från förening
ens sida att låta den som gjort teckningen få företräde till viss Iiigenhet vid 
definitivt tecknande av bostadsrätt. Från förhandstecknarens sida torde fö
religga en himlande utfästelse att teckna bostadsrätt för fagenheten på rim
liga villkor så snart sådan teckning lagligen kan ske. Kontraktsbrott från 
någondera sidan torde kunna medföra skadeslåndsskyldighet. Dröjer det av
sevärt längre tid än parterna förutsatt innan definitiv teckning kan äga rum, 
torde den som betalat förskott kunna frånträda överenskommelsen. Den 
rätt som förhandstecknare har till lägenhet som han tillträtt men ännu inte 
har fått upplåten till sig med bostadsrätt torde få belraktas som en hyres
rätt. 

3.2.2 Kommitten. Liksom enligt gällande rätt skall enligt konunittcns för
slag bostadsrätt få upplåtas endast åt medlem i bostadsrättsföreningen och 
bara om eko n om is k p l an för föreningens verksamhet har registre
rats hos liinsstyrelsen. Den ekonomiska planen skall innehålla alla upplys
ningar som är av betydelse för att föreningens verksamhet skall kunna rätt 
bedömas. Vidare skall det framgå av planen vilka ekonomiska förpliktelser 
bostadsrättshavarna tar på sig. För varje bostadsrätt skall anges ett jämfö
relsetal, som utvisar bostadsriittshavarens delaktighet i föreningens tillgång
ar i förhållande till övriga bostadsrättshavare. 

Planen kan upprättas som en kalkyl. För att planen skall kunna utgöra 
underlag för en tillförlitlig bedömning av föreningens stabilitet bör den 
emellertid inte upprätlas förr~-in föreningen har kommit så långt i sin pla
nering att t. ex. kostnader och lån som föreningen kommer att ha när för
eningshu set färdigställts kan beräknas till belopp som i allt väsentligt kom
mer att hålla. Tidpunkten för uppriillandet kan variera med hänsyn till bl. a. 
det siitt på vilket föreningen bildats och husen anskaffas. För förening som 
själv svarar för byggandet torde planen kunna uppr~ittas tidigast när behöv
liga uppgifter kan lämnas om procluktionskostnaderna och om de lån och 
Ö\'riga krediter som beräknas för fastighetens slutliga finansiering. 1\lcd det 
sätt för byggande som nu tillämpas torde detta betyda att ekonomisk p!an 
vanligen kan göras upp knappt eli: år före den första inflyttningen. Närnrn
re föreskrifter om innehållel i den ekonomiska planen får meddelas i admi
nistrativ ordning. S:umnanfottningsvis innebär kommittens förslag att elen 
ekonomiska pinnen i prineip skall ha samma detaljinnehåll som enligt bo-
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stadsriittslagen. Förslaget innehåller också beslämrnelser om ny ekonomisk 
plan, som i sak stämmer överens med giillande räll. 

Enligt kommitten bör betryggande garantier tillskapas för att uppgifterna 
i planen hiir riktiga. Planen skall därför innan den ges in till länsstyrelsen 
genom bostadsrättsföreningens försorg förses med intyg av två gransk
ningsmän om alt den vilar på tillförlitliga grunder. Granskningsmän skall 
utses cenlralt för hela landet av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. 
Maj :t förordnar. Som lämplig beslutande myndighet föreslås bostadsslyrcl
sen. Genom den centrala prövningen uppnås en enhetlig bedömning av sö
kandens kompetens samtidigt som garantier tillskapas för alt de som skall 
granska planerna kommer all besitta nödviindiga ln·alifikationer. 

Det nuvarande förfarandet med teckning på leckningslista har enligt kom
mitten mecHört vissa praktiska olägenheter. Upp 1 å te Is e av bo
sta cl s rätt föreslås därför i stället ske genom skriftligt avtal. Avtalet 
skall innehålla uppgift om den lägenhet upplåtelsen avser, den ekonomiska 
plan som ligger till grund för upplåtelsen samt de avgifler som skall utgå 
för bostadsrätten. Avlal som inte har uppriitlats skriftligt eller som inte in
nehåller föreskrivna uppgifter blir enligt förslaget ogiltigt. 

Kommitten har övervägt om de föreslagna reglerna om innehållel i och 
granskningen av ekonomisk plan kan anses tillräckliga eller om det därut
över kan behövas någon konlroll av bostadsriitlsupplåtelse. ~Jcd hänsyn till 
att de bostadssökande inte åtar sig några förpliktelser gentemot föreningen 
innan de är medlemmar i denna och har medinflylande i fråga om skölseln 
av föreningens angelägenheter har någon särskild kontroll emcllerlid inte 
ansells påkallad. 

I fråga om för h an cl s av t a 1 framhåller kommitten inledningsvis att 
bara ett mycket begränsat antal bostadsrällsföreningar m1rnera hildas av de 
personer som själva önskar få lägcnheler i föreningarnas hus. I ställel bil
das föreningarna i regel av personer eller företag som är verksamma för alt 
tillhamlahålla bosliider och amlra lägenheter i företag som byggs upp efter 
kooperaliv linje. Det typiska för dessa föreningar är att de under de bety
delsefulla skeden när föreningslrnsen anskaffas verkar utan någon i vart fall 
direkt kontroll eller tillsyn av dem n1rs inlrcssen föreningarna i första hand 
skall tillgodose. ~Jccl detta system kan del uppkomma risker för alt de som 
är verksamma under de första skedena i föreningarnas utveckling inte all
tid arhelar med syfte all de blivande hos!adsrällshavarna skall få så bra hus 
som möjligt lill lägsla möjliga kostnader. Fördelarna med systemet iir å and
ra siclan att fackmän fungerar som byggherrar och att husen därför kan byg
gas och administreras mer rationellt och cffeklivt än om sakkunnigt folk 
inte medverkar. l\löjligheter ges också att ntnyllja erfarenheter från tidigare 
byggen och att tillämpa lämpliga organisationsformcr. 

När en förening bildas av dem som själva skall ha lägenheler i förening
ens hus är de bostadssökande från början medlemmar i föreningen och bo-
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stadsriitt kan upplåtas till dem direkt. Bildas däremot en förening på det 
andra sättet, är det visserligen hctydelsefulll att de hostadssökande på ett ti
digt stadium knyts till föreningen, men av prakiska skäl torde det i allmän
het vara mindre lämpligl alt låta dem bli medlemmar i bostadsrättsförening
en redan när den bildas. Planerandet och byggandet av ett hus är niimligen 
numera så komplicerat att personer utan siirskilda fackkunskaper knappast 
kan göra några positiva insatser. Detta förhållande kommer säkerligen att 
bli än mera markant i framtiden, eftersom utvecklingen går mot en ytterli
gare koncentrering av byggandet till tätorterna och ett byggande i allt större 
enheter och med alltmer komplicerad utrustning. Kommitten anser mot 
bakgrund härav att en bostadsrättsförening också i fortsättningen bör ha 
möjlighet alt på ett tidigt stadium knyta bosladssökande till sig genom för
handsavtal utan att den bostadssökande skall kunna kräva att omedelbart 
få bli medlem i föreningen och förvärva bostadsrätt. 

En förutsättning för att bostadsrättsförening skall få ingå förhandsavtal 
måste enligt kommitten vara att bostadsspekulanterna har tillgång till såda
na uppgifter om föreningen att de kan bedöma denna och de förpliktelser de 
ålar sig. För att det skall finnas garantier för att tillräckliga uppgifter läm
nas och att dessa är riktiga, bör den som önskar ingå förhandsavtal ha till
gång till en ekonomisk plan. För sådan plan föreslås giilla samma regler som 
för ekonomisk plan vilken skall ligga till grund för upplåtelse av bostadsrätt. 
Däremot torde det enligt kommitten inte finnas utrymme för ny ekonomisk 
plan som ett led i bostadsrättsförenings verksamhet under förhandstecknar
stadiet vare sig vid ingående av nya förhandsavtal eller vid upplåtelse av bo
stadsrätt till förhandstecknare. Skulle sådan förändring ha inträffat att be
sfämmelse om ny ekonomisk plan blir tillämplig, torde nämligen förhands
tecknaren enligt allmänna rättsgrundsatser ha rätt att frånträda förhands
avtalet. 

Förhandsavtal skall enligt förslaget ha skriftlig form och innehålla sam
ma uppgifter som avtal om upplåtelse av bostadsrätt. I fråga om innebörden 
av förhandsavtal anför kommitten att avtalet skall vara en i princip bindan
de utfästelse mellan bostadsrättsföreningen och den bostadssökande om 
framtida upplåtelse och förvärv av bostadsrätt till viss bestämd lägenhet i 
föreningens hus. Avtalet kan innehålla bestämmelse om förskott på avgift 
och om nytLjande av lägenheten från viss tillträdesdag till dess bostadsrätt 
upplåts. 

I fråga om möjligheterna att h ö j a avgift c r n a framåller kommitten 
atl det för en bostadssökande är av värde att redan när förhandsavtalet ingås 
få fastslaget vilka ekonomiska förpliktelser han tar på sig som hostadsrälts
havare. Vad först angår grundavgiften bör förhandstecknaren inte behöva 
räkna med att anskaffa kapital utöver den grundavgift som har angetts i den 
ekonomiska planen. Planerna torde kunna göras upp med sådan säkerhet 
att de i de allra flesta fall kan hålla. Om emellertid en förening, som genom 
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förhandsavtal har knutit bostadssökande till sig, hehöver anskaffa ytterligare 
kapital hör föreningen, om förhandsleeknarna inte itr villiga all göra ytterli
gare kapitulinsatser, vara skyldig all ordna del la på annal sätt iin genom alt 
fordra att förhandsleclmarna lämnar nya bidrag. Föreningen kan t. ex. an
skaffa del behövliga kapitalel genom fyllnadslån (topplån). Kommilten före
slår därför att gi·1mdavgift vid npplåtclse av hosladsriitt efter fiirh:mdsavlal 
inte skall rn tas ut med högre belopp än det som har angclls i den ekonomis
ka planen. Däremol är del inget som hindrar att grunrla,·giflerna slutligt 
fastställs lill lägre belopp. En sådan ~;iinkning av n;-giftenrn kan mcclfi>ra 
ålerbetalning av för högt uttagna förskott. 

Vad härefter angår årsavgiften torde det inte vara möjligt att förbjuda 
varje höjning av det belopp som har angetts i den ekonomiska planen. Det 
kan finnas många anledningar till att årsavgiflerna hehö,·er iindras. Kapi
talkoslnaderna kan t. ex. ha ökal på grnnd av all riintan har stigit eller an
skaffningskostnaderna höj!s enligt index i byggnadsm'tnlet. En annnn an
ledning kan vara all föreningen genon~ l'yllnadslån med hög riinta och slora 
amorteringar har tiickt viss överkostnad. För all hegriinsa föreningarnas 
möjligheter att belasta bosladsriittshavnrna med högre kostnader iin som 
har angells i den ekonomiska planen och för ntt fixera elen ram inom vilken 
uppl:'tlelsc av bostadsrätt skall ske, föreslär kommitt{·n att fo·~;avgiften inte 
skall få höjas med mer än 10 % på grund av andra förhållanden än sådana 
som föreningen visar står utanför dess kontroll. 

J\ommilh~n diskuterar ingående frågan om den förrslagna utformningen 
av förhandsavlalel och reglerna om ekonomisk plans innehåll och gransk
ning kan anses lillriickl1ga lill skydd för :len som ingår förhandsavtal eller 
om diirutiiver behövs nåw·a siirskilda regler. Flera skiil för siirsldlda skyclds
regler anförs. De hosladssökande knyts tidigt till bosladsrätlsföreningarna 
och åtar sig olika förpliktelser gentemot föreningarna utan att de har någon 
i varje fall rlirekt konlroll och tillsyn över föreningarna. De organisationer el
ler enskilda hyggnadsföretagare som står hakom föreningarna har också del
vis olika utgångspunklr:-r för s~n ved\.samhet. Vidare bygger föreningarna 
ofta myckel stora huskomplex. Ulvecklingen går också mol allt större enhe
ter. Såväl teknisk som ekonomisk kunskap och erfarenhet behövs diirför för 
att räll kunna hedöma ett företag. I och för sig torde konkurrensen med bo
stadsförelag som arbclar med andrn upplåtelseformer än bosladsriill och 
mellan olika företagstyper inom hos!aclsriitlsområdet medverka till att vill
koren för bosladsriittsh~warna blir fördelakliga. Förhållandena kan emeller
tid ibland vara sådana att någon fri konkurrens inte råder. Det har också 
framförts anmiirkningar mot alt kontrollen över koslnaderna för uppföran
det av föreningarnas hus har varit hristfällig, att tillfälle till eftergransk
ning av byggnadskoslnaclerna inte har liimnats och all redovisning av kost
naderna inte har förelagts de blivtmde hostadsriillshavarna. 

Dessa förhållanden liksom den sociala betydelse hosladsrätlslagstiftning-
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en har och de ofta avseviirda kapilalbelopp som blirnnde bosta:lsriiltshava:re 
satsar för att förviirva bosindsrföt motivernr enligl komm1ttens mening sär
skilda besti.immelscr till skydd fiir sådana bosladssökandc som ingår för
handsavtal med bosladsriiltsförening. Reglerna hör vara iignacle att ge stad
ga ål förhålhmdet mellan hostadsriiltsföreningcn och dess bliv:mde boslads
rfötshantre. I första hand bör förntsiittningar skapas för atl de Jilgcnhcter 
för vilka de bosladssökandc har bundit sig ge110m förlrnndsm·ta\ också kom
mer alt upplåtas till dem med bostadsr~itt och atl upplåtelsevillkoren blir 
rimliga. Om bosla1lssökande i något fall inte får avtalad bostadsrätt, bör det 
Yidarc finnas garantier för all han Yerkligen får den ekonomiska gotlgörel-
se som han kan Yara heriill1gad till. En reglering som bara siikerstiiller åter
heta1ning aY inbetalat förskott på grundavgift kan lnte anses Y~ffa tillfyllesl, 
och dd inte e1~s om den kombineras med hestiimrnelser som ger förhands
lecknare som tilltriitt sin liigenhct rät! att sitla kvar i Eigenhe!en under yiss 

tid. 
Skall h<dadsriit! kunna npplfö:as p:°l rimliga villkor m:::~le g a :;:·an !. i er 

skapas för all föreningens ,·erksamhel organiseras O('h drivs på Himpligl 
sätt. Förhandstecknarna hör vidare kunna fordra att projektering och bygg
nadskonlroll uiförs :ff sakkunniga personer och alt räkenskaperna fiirs på 
sådant siilt alt <112 rne:lger fnllsl:'in(lig insyn i föreningens ekonomi. Niir för
eningen avEimnn~ till boslmlsriittslun·arna hör den vara i sådant skick och 
ha sådan ekonomisk shi!ln;ng alt gruntlen för en belryggandc fortsa!l för
Yaltning ii!· lagd. Om bosladsriiltshavarna Yill ha biträde rned fön·allningen 
se~lan de Ö\'crt:igit tienna från föreningsbildarna, hör del vara sörjt fö;· alt 

de kan få detta. 
För alt nppnå rlessa syften föresHff kommittt'n atl. bostadsrfitlsförening 

skall få lriiffa förhanclsavlal hara om den iir ansluten till elt företag som 
kan pä ett effektivt sätt lillnlrala förhandstecknarnas intressen. Företaget 
hör ha sådan lillgång till hyggnadsteknisk och fastighetsckonomisk sakknn
slrnp att det kan utöva behövlig kontroll över föreningens verksamhet under 
tiden fram till dess hosladsriiltshavarna sjiilva tar över ansvaret för för
eningen. Del hör vidare ha sådana ekonomiska resurser att det kan åta sig 
garanti för att föreningarna kan fullgöra sina förpliklelser enligt förhands
avlalcn samt för alt anskaffningskostnaderna och finansieringsvillkoren för 
föreningens hus blir rimliga. Häri ligger också en garanti för återhetalning 
av förskott som föreningen kan vara skyldig att återbära. Företaget skall 
enligt förslaget utfästa sig att srnra för föreningens förpliktelser enligt för
handsavtalen. Utfästelsen skall riven innefatta ett viss! ekonomiskt ansvar 
beträffande anskaffn!ngskoslnadcrna och finansieringsYillkoren för för
eningens hus. 

l\frtl h~insyn lill svårigheten att hediima i synnerhet en mera omfattande 
hyggnnlion bör garantierna i fråga om anskaffningskostnaderna och finan
sieringsvillk01·en inte gå liingre iin alt utrymme finns för kostnadsrnriatio-
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ner inom inte alltför snäva marginaler. Bara de fall där kostnaderna och vill·· 
koren överstiger vad som högst kan anses skäligt, dvs. när kostnaderna och 
villkoren är oskäliga, bör diirför omfattas av utfästelsen. Frågan om utfäs
telsen i visst fall kan tas i anspråk skall avgöras efter en helhetsbedömning 
av kostnaderna för huset. Att någon enstaka kostnadspost är oskälig behö
ver inte medföra att det ekonomiska ansvaret inträder för utfästelseföreta
get. Bedöms anskaffningskostnaderna och finansieringsvillkorcn vara oskä
liga, har företaget alt svara för att inte föreningen och därmed inte heller 
hostadsrättshavarna behöver bekosta vad som är att anse som oskäligt. 

Med hiinsyn till det ekonomiska ansvar utfäslelseföretagen skall bära 
samt elen tillsyn och kontroll de skall utöva måste företagens resurser un
derkastas prövning från det allmännas sida. Prövningen är av sådan vikt att 
den bör ankomma på Kungl. Maj :t. Företag bör kunna åläggas alt stiilla sii
kerhet för att det kan fullgöra sina åtaganden. 

Anknytningen mellan bostadsrättsföreningen och företaget måste vara så
dan att företagets verksamhet blir ett verkligt skydd för hostadskonsumen
terna. Det måste därför tillses alt anknytningen sker på sådant sätt att ena 
parten inte när som helst kan göra sig fri. Som garant hör kunna godtas så
väl företag till vilket bostadsrällsförening rent föreningsmässigt hör som fö
retag till vilket föreningen knyts genom särskilt avtal. 

Sammanfattningsvis innebär kommittens förslag att bostadsrtittsförening 
får ingå förhandsavtal bara om auktoriserat företag har avgett särskild ut
fästelse, varigenom förelagd har åtagit sig dels gentemot förhandstecknarna 
alt svara för att föreningen fullgör sina förpliktelser enligt förhandsavtalen, 
dels gentemot föreningen att svara för att anskaffningskostnaderna och fi
nansieringsvillkoren för föreningens hus inte är oskäliga. 

l\led hänsyn till den trygghet som ligger i den särskilda ulfäslelsen före
slås att tillförlitlighetsintyg av särskilda granskningsmän inte skall behövas 
i fråga om ekonomisk plan som utfästelsen hänför sig till, om planen har 
godkänts av utfästelseföretaget. 

I samband med att förhandstecknarna tas in som medlemmar i förening
en bör de som bildat föreningen lämna en redogörelse för verksamheten och 
föreningens ekonomiska förhållanden. På grundval av en sådan redovisning 
kan bostadsrättshavarna bedöma, om anskaffningskostnaderna och finan
sieringsvillkoren är oskuliga och om det finns anledning att framstiilla an
språk mol det företag som står bakom föreningen. Talan om sådant anspråk 
skall enligt förslaget väckas av föreningen inom ett år från redovisningen. 

I fråga om förhandstecknarens rättigheter och skyldigheter föreslår kom
mitten all förhandstecknaren skall ha rätt att suga upp förhandsavtalet, om 
föreningen inte har erbjudit honom upplåtelse av bostadsrätt inom ett år 
från det bevis om slutbesiktning enligt byggnadssladgan (1959: 612) har ut
färdats beträffande föreningens hus eller, om sådan besiktning inte skall 
ske, från det byggnadsförctaget har slutförts. Uppsägningsrätt skall dock 
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inte föreligga, om dröjsmålet beror på förhandstecknaren. Vägrar förhands
tecknaren att träffa avtal om upplåtelse av bostadsrätt enligt vad som ålig
ger honom enligt förhandsavtalet, skall föreningen ha rätt att häva detta. 
Beträffande elen nyltjandcrätl till lägenhet som oftast ingår i förhandsavtal 
föreslår kommilten alt denna i princip skall följa samma regler som gåller 
för den till tiden obegränsade nyttjanclCi·ätt som tillkommer bostadsrätts
havare. 

Enligt kommitten är det angelägeL att bostadsrättsförening som har träf
fat förhandsavtal har god kontakt med förhandstecknarna under den ofta 
avsevärda tid som kan komma att förflyta från det förhandstecknare har 
flyttat in i lägenheten till dess bostadsrätt har upplåtits. Kommitten före
slår därför att styrelsen i förening som har träffat förhandsavtal skall vara 
skyldig att senast när två tredjedelar av lägenheterna har tillträtts av för
handstecknarna kalla dessa till sammanträde för att bland sig utse en för
troendenämnd om minst tre ledamöter. Styrelsen skall fortlöpande lämna 
niimnden upplysning om föreningen och dess verksamhet. Nämnden skall 
vidare unclerråttas om ticlpunkten för besiktning av föreningens hus och lä
~enheter. 

3.2.3 Reservationer. Ledamöterna Leo och Svenning är av annan menh1g 
än majoriteten av kommittens ledamöter i fråga om sättet för upptagande 
av förskott och ingående av förhandsavtal samt beträffande skälighets
prövning av produktionskostnaden. De anser att förskott också framdeles 
bör få tas upp i den ordning som anges i förskottslagen. Leo förordar vi
dare att den ekonomiska plan som skall ligga till grund för upptagande 
av förskott ges ett annat innehåll ån det som majoriteten har föreslagit. 
Det är enligt hans mening mindre praktiskt att redan niir det första för
handsavtalet ingås utarbeta den ekonomiska planen så långt att definitiva 
antalet lägenheter och lokaler fastställs, att definitiva ytor för dessa anges 
och att jämförelsetal åsätts. Under produktionen av en förenings hus kan 
olika omståndighcter föranleda att t. ex. lägenhetsfördelning och lägenhets
ytor lämpligen bör justeras eller att sådan justering inte kan undvikas. 
Sådana ändringar behöver inte leda till andra ekonomiska betingelser tin 
dem som parterna har kommit överens om i förhanclsavlalet. Den ekonomis
ka planen bör därför upprättas i två avsnilt, av vilka det andra innehåller 
specifikationer på Higenheter och lokaler. Förhandsavtal bör få träffas på 
grundval av det första avsnittet och det andra bör färdigstållas inför upp
låtelse av bostadsrått. I första avsnittet bör ingå uppgift om grundavgift 
och beräknad årskostnad per m 2 Higenhetsyla. I fråga om den föreslagna 
rällcn för förhandstecknare alt säga upp fö:rhandsavtalet, om föreningen 
dröjer med att upplåta bostadsrätt, anser Leo att ettårsfristen skall räknas 
från del alt slulfinansieringen av föreningen har skett. 

Också ledamoten Nyquist iir av skiljaktig mening beträffande vissa av 
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de föreslagna reglerna om förhanclsavlal. Någon regel om att årsavgiften 
skall få höjas med upp till 10 % på grnncl av förhallanden som föreningen 
själv råder över bör inte tas upp i lagen. I stället bör frågan huruvida av
talet skall vara bindande, om de förhållanden som har angelts i den eko
nomiska planen ändras, heclömas med hänsyn till reglerna om uppr~ittande 
av ny ekonomisk plan. Vidare bör garantin för all föreningen fullgör sina 
förpliklelser enligl förhandsavtalet utformas så all föreningen skall slälla 
säkerhet - genom garantiförbindelse från företag som har godkänts av 
Kungl. Maj :t - för fullgörande av skyldighet att återbiira förskott och 
ersätta skada på grund av alt bosladsrälL inlc uppläts på avtalade villkor. 
Förhandstecknare S<>m har fått nyttjanderätt till Higenheten hör också till
försäkras visst besillningsskydd för den hiindelse bostadsdttsnpplåtelse 
inte kommer till stånd på grund av att föreningen inte fullgör sina för
pliktelser enligt förhandsavlalel. Besittningsskyddet hör anor<lnas så att 
förhandstecknaren får hyra lägenheten med rätt till förHingning av hyres
avtalel, 9111 annan likvärdig Higenhel inle står till buds. Xågon siirskild ga
ranti för all anskaffningskostnaderna och finansieringsvillkoren in le blir 
oskäliga torde inle behövas. 

3.2.4 Remissyttrandena. De regler som kommitten föreslår i fråga om eko
n o m i s k p l a n och u p p l åt e l s e a v b o s t ad s r ä L t tillstyrks eller 
Jämnas utan erinran av flertalet remissinslanser. Byggnadsentreprenör
föreningen och Byggnaåsindustriförbzmdet anser dock alt reglerna inle in
nebiir betryggande garanlier för att de upplåtelsevillkor som redovisas i den 
ekonomiska planen kommer alt hcsl[t. Det är s~irskill angeliiget all förkal
kylerna blir sakkunnigt upprättade, att intygsgivarna är väl kvalificerade 
och fri.slående i förhållande till föreningens huvndmiin samt all förviirv 
resp. upphandling av föreningens egendom sker pfr villkor som iir ekono
miskt överblickbara för föreningens medlemmar. Enligt Bostadsgaranti 
bör intygsgivarnas kvalifikationer prövas mera ingående än som sker f. Il. 

De föreslagna reglerna om f ö r h an d s av t a I har fått ett blandat 
mottagande av remissinstanscrna. Delade meningar råder framför allt om 
vilka villkor som måste varn uppfyllda för all förhandsavtal skall få in
gås. 

Några remissinstanser uppehåller sig vid den gnmdläggancle frågan om 
bostadsri:ittsföreningarna över huvud taget skall få knyta bosladssökande 
till sig genom förhandsavtal. Hyre.~gästemas Riksförbund är positivt till 
ett system med förhandsavlal, eftersom det gör det möjligt för föreningarna 
att ta upp förskott på elt relalivl tidigt stadium av verksamheten. Stads
hypotekskassan anser det vara till fördel för bosladsrällshavarna att de 
kan betala förskott, eftersom årsavgifterna då kan hållas nere. Samma 
synpunkt framförs av Bostadsgaranti, som vidare erinrar om alt förfaran
det alt Lidigt binda bosladssökande till föreningen får ses som ctl led i den 
långsikliga planeringen av föreningens verksamhet. 
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Några remissinstanscr motsätter sig al! fi:irening:una skall fa ingå för
handsavtal. Enligt Advolwtsrimfuwlct saknas det liHri.ickliga ski.il för all 
medge sådana avtal. Eftersom den ekonomiska planen enligt kommittens 
förslag kan grnndas på kalkyler, kan hostad:-;rättsföreningarna hjuda ut 
bostadsrätter avsevärd lid innan föreningar1ias hus har fän1igstiillts. I sam
band med upplålelsc av bostadsrätt kan föreningarna ta upp gnmdavgiftcr. 
Tiden för tillträde kan anges till beräknad tidpunkt för husets fii.rdigsläl
landc. Behovet av förhandsavtal har härigenom till största delen fallit hort 
och förhandsteckning kan ersättas med direkt upplåtelse av :Uostadsrätl. 
Som skäl för regler om förhandsavtal torde inte kunna åberopas att hand
havandet av föreningens angelägenheter under den tid föreningshuset upp
förs kan försvåras, om de bostadssökande blir bostadsri.illshavare och <l~ir
mcd också medlemmar i föreningen på ett tidigt stadium. Snarare får skäl 
anses Lala för att låta bostadssökandc som tdiffat avtal med bostadsriitls
förcning om upphllelse av bosladsrält få insyn i föreningens verksamhet 
och la emot redovisning. Om bosladskooperaiiva företag eller enskilda 
sjiiiYa vill ha hand om uppförandei av föreningens hus, kan de vänta 
med att lämna över huset till föreningen till dess del har färdigställts. 
Del kan inlc heller anses lämpligt atl Lillskapa särskilda regler som 
gör del möjligt för byggnmlsförelag alt binda bostadssökande till clt 
prujekt flera :lr i fördg. Också Stockholms Kooperativa Bosiadsför-
ening ifrågasäller, om det är behövligt och föulamålsenligt med regler om 
förhandsavtal. Konstruktionen tillgodoser den hyggandc företagarens eller 
organisationens intressen men inte i nämnvärd mån bostadskonsumcntcns. 
Den som bygger får redan i ett tidigt skede möjlighet att undvika förluster 
på grund av bristande lägcnhelseflerfrågan, men han behöver inte riikna 
med alt de som skall bo i huset utövar något inflytande ens på förhållanden 
utan ekonomiska återverkningar. Det är viirdcfullt om konsumenterna får 
medverka på ett ändamålsenligt säll och ges möjlighet att påverka bl. a. 
projekteringen av husen. Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska 
Försäkringsbolags Riksförbund anser också att det är möjligt att undvara 
förhandsavtal. 

Frågan om medlemsinflylande under förhanclstecknarstadiet tas upp i 
några remissyltranden. S:lBO anser atl de föreslagna reglerna om för
handsavlal bör kompletteras med skyldighet för föreningen att redan på 
detta tidiga stadium anta förhandstecknaren till medlem i föreningen el
ler i vart fall crbj utla honom medlemskap. Härigenom får de personer som 
kommer att ho i huset möjlighet att utöva inflytande på ekonomiska och 
andra förhållanden som är av bclydelse för dem. Stockholms Kooperativa 
Bostadsf iirening föreslår att förhandstecknare skall antas till medlem i 
föreningen när han betalar förskott. 

Nästan samtliga remissinstanser ansluter sig till kommillens uppfattning 
att vissa villkor måste sti_illas upp för att bosta<lsdittsförening skall få ingå 
förhandsavtal. IISB anser dock att besliimmelscr om garanli eller andra sär-
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skilda villkor kan undvaras. Om regler anses behövliga, bör <le ges sådan ut
formning att de gör en rationell bosta<lskooperaliv verksamhet möjlig och 
inte åstadkommer djupgående ingrepp i nuvarande verksamhetsformer. 

Kommittens förslag alt förhandsavtal skall få ingås bara om ekonomisk 
plan har registrerats tillstyrks eller lämnas utan erinran av nästan alla re
missinslanser. I några yttranden riktas emellertid kritik mot regeln. HSB 
anser att förslaget kan medföra betydande praktiska oHigenhcter och i 
många fall renlav göra del omöjligt för en bostadsrättsförening att fullfölja 
sitt ändamål. Det är nämligen ofta nödvändigt att förhandsavtal ingås på 
ett så tidigt stadium att reell möjlighet alt upprätta plan inte föreligger. I 
fråga om åtskilliga lokaler, t. ex. större livsmedelshallar, systembutiker, 
bankkontor och apotek, måste <le blivande bosladsrältshavarna knytas till 
föreningen innan projekteringen påbörjas. Anledningen till detla är att ut
formningen av lokalerna är helt beroende av hur dessa skall utnyttjas. Kom
mitteförslaget torde vidare omöjliggöra eller väsentligt försvåra bildandet 
av bostadsrättsföreningar utanför de rikskooperativa organisationerna och 
Bostadsgaranti. Så snart en förening har gjort silt första ekonomiska iHa
gande föreligger nämligen behov av all formellt binda intressenterna. Så
dan bundenhet åstadkoms inte genom medlemskap, eftersom medlem kan 
utträda ur föreningen. De olägenheter som är förenmlc med kommittens för
slag kan undvikas, om kravet på ekonomisk plan hänförs till rätten att upp
bära förskott på grundavgift. I praktiken brukar förskott, utom för lokaler, 
betalas i samband med alt förhandsavtal ingås. Statens hyresråd anför alt 
förslaget synes kunna leda till svårigheler på projekleringssta<liel, eftersom 
utformningen och dimensioneringen av kommersiella lokaler är avgörande 
för de tekniska och ekonomiska villkor som kommer att gälla för hela bygg
nadsföretaget. Föreningarna kan därför behöva binda blivande bostadsrätts
havare till föreningen innan planen har utarbetats och registrerats. Hyres
rådet föreslår därför att kravet på ekonomisk plan begränsas till alt grilla 
förhandsavtal betriiffan<le bostadslägenhet. Också Svea hovrätt uttrycker 
farhågor för att kommillens förslag kan komma att försvåra projekteringen 
av föreningarnas hus. 

Frågan om hur den ekonomiska plan som skall ligga till grund för för
handsavtal skall utformas tas upp i några remissyttranden. Bostadsstyrel
sen delar kommittens uppfattning alt planen bör vara så väl förberedd att 
den normalt inte skall behöva iindras. Enligt Bostadsgaranti visar de erfa
renheter som under senare år har vunnits av totala upphandlingsformer att 
kostnadsändringarna under hyggnadsskedel kan begränsas och att de med 
tillbörlig noggrannhet kan bedömas redan i elt preliminärt skede. Ekono
misk plan kan därför göras upp sedan upphandling av bostadsobjektet skett. 
HSB understryker vikten av att kraven på planens detaljinnehåll inte blir 
sådana att de gör en rationell projektering omöjlig. Det är inte åndamålscn
ligt att redan på det tidiga stadium när planen måste registreras utarbeta 
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denna i detalj, eftersom lägenhetsfördelning och lägenhetsytor kan behörn 
iindras under produktionen. Vid en i tiden utsträckt bebyggelse, t. ex. stads
hebyggelse i stora enheter, kan det när de första förhandsavtalen ingås ofta 
inte fastläggas hur objektets senare del i detalj skall utformas. Ekonomisk 
plan bör därför uppriittas i två avsnitt. Det första avsnittet skall ligga till 
grund för uppbärande av förskott medan det andra avsnittet skall upprättas 
senast när bostadsrätt skall upplåtas. Hyresgästernas Riksförbund föreslår 
också alt förskott skall kunna uppbäras på grund av en preliminär ekono
misk plan. Definitiv plan bör upprättas före bostadsrättsupplåtelserna. 

Beträffande den föreslagna begränsningen av rätten att vid bostadsrätts
upplåtelse h ö j a a v g i f t e r som angetts i den ekonomiska planen anför 
hovrätten för Nedre Norrland att höjning av årsavgiften inte bör få ske i 
andra fall än då höjningen beror av omständigheter som står utanför för
eningens kontroll. Samma synpunkt framförs av länsstyrelsen i Kalmar län, 
som vidare anför att kostnaden för uppförandet av en bostadsfastighet nu
mera kan beräknas med stor noggrannhet. Om ändringar i kostnadsläget på 
grund av ränte- eller indexförskjutningar kan befaras inträffa under bygg
nadstiden, bör reservationer för detta göras i den ekonomiska planen. Också 
övriga omkostnader bör tas upp i planen med marginaler för oförutsedda 
ändringar. HSB anser alt den föreslagna regeln ger utrymme för avgiftsuttag 
som kommitten inte har avsett. Om produktionskostnaderna har stigit så 
kraftigt att gängse finansiering skulle föranleda en ölming av årsavgiften 
med mer än 10 %, hindrar regeln inte att bostadsrättshavarna påförs dessa 
kostnader genom att det anskaffas fyllnadslån med olika amorteringstider. 
Produktionskostnadshöjningen kan härigenom finansieras med en årsav
giftshöjning som inte överstiger 10 % . En regel av klarare innebörd skulle 
därför vara att föreskriva förbud mot atl vid upplåtelse av bostadsrätt redo
visa en ökning av produktionskoslnaden med mer än 10 % på grund av 
andra förhållanden än sådana som enligt vad föreningen visar står utanför 
dess kontroll. Den regel som kommitten föreslår kan vidare komma att med
vetet användas som ett instrument för sådan kostnadshöjning som har varit 
klart förutsedd eller som avser att tillföra en hyggnadsföretagare högre vinst 
än som marknadsmässigt hade kunnat tas ut, om kostnaden hade angetts 
när förhandsavtalet ingicks. HSB är diirför synnerligen tveksamt om regeln 
bör införas. För övrigt utgör de marknadsmässiga förhållandena tillräcklig 
spärr, eftersom de gör kostnadsultag över 10 % omöjliga. Alt regeln lätt kan 
kringgås påpekas också av Hyresgästernas Riksförbund, Näringslivets Bygg
nadsdelegation och Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Sistnämnda 
båda remissinstanser finner det oklart vad som skall anses stå utanför för
eningens kontroll. Byggnadsfirman Anders Diös ställer sig kritisk mot för
budet att höja grundavgiften. Med hänsyn till den långa tid som ofta förfly
ter från det att ekonomisk plan upprättas till dess slutlig belåning är ord
nad är det omöjligt att beräkna grun<lavgifterna exakl. Grundavgift bör diir-
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för få tas ul med högre belopp i cnlighel med vad som föreslås giilla beträf
fande årsavgift. Kommunalekonomis/1.a föreningen ifrågasätter om inte be
stiirnmelserna om avgiflshöjning borde samordnas med de föreslagna reg
lerna om ny ekonomisk plan. Vidare bör kommilteförslaget komplellcras 
med en beslföumelsc om riitt för förhandslecknare all frånträda avtalet, om 
<le ekonomiska förpliktelserna ändras i avsevärd mån. 

Beträffande kommittens förslag att förhandsavtal skall få ingås bara om 
särskild g a r an Li u t fä st e l s e har avgells av auktoriserat företag råder 
slarkt delade meningar hos rcmissinstanserna. Förslaget tillstyrks eller 
lämnas uttryckligen utan erinran av bostadsstyrelsen, länsstyrelserna i 
Stockholms och Malmöhus län, Riksbyggen, Byggnadsentreprenörförening
en, Byggnadsindustriförb1mdct och Bostadsgaranli. 

Flera remissinstanser sHiller sig avvisande eller tveksamma till förslaget. 
Hovrätten för Nedre Norrland, hyresnänmden i Göteborgs och Bohus län 
samt TCO föreslår att reglerna om skydd för förhandstecknare ulformas 
enligt besl:Immelserna i förskottslagen. HSB anser att det saknas skäl för 
att beträffande en omfallande del av bostadsprodnktionen införa regler 
som kan vara meningsfyllda bara niir det gäller alt hindra missbruk till 
följd av en bristsituation på bostadsmarknaden. Liksom för näringslivet i 
övrigt kan man i fråga om bostadsproduktionen i bosta<lsriillsform helt 
avstå från krav på garanlier och offentlig auklorisation för rätt att ingå 
förhandsavtal. Kravet på garanti är ett så djupgående och för svensk lag
stiftning främmande ingrepp att det inte bör få användas om inte alldeles 
särskilda och tungt vägande skäl föreligger. Kommitten har inle redovisat 
sådana skäl utan inskränkt motiveringen till att frånvaron av särskild 
lagstiftning kan medföra risker för de bostadssökande. I fråga om bostads
rättsföreningar som bildas inom HSB giillcr att de blivande bosladsrätls
havarna är medlemmar i HSB-föreningen på orten. I denna väljer de i 
demokratisk ordning fullmtiktige, som i sin tur utser den styrelse vars 
ledamöter också utgör styrelse i de bostadsrättsföreningar, i vilka bostads
rätt ännu inte har upplåtits. Kommittens uttalande om alt de blivande ho
stadsrättshavarna saknar inflylandc giiller således inte IISB. Det har 
hittills al<lrig inlriiffal att förcningscnhel inom HSB har varit oförmögen 
att infria sina förpliktelser. På grund av det anförda anser I-ISB alt del 
inte föreligger några skäl att uppsUilla krav på siirskilda ekonomiska ga
rantier för de rikskoopcrativa organisationernas verksamhet. Kommitten 
har emellertid inte heller i fråga om övriga sektorer av bostadsrättsproduk
tionen redovisat några förhållanden som motiverar de föreslagna bcsWm
mclserna. Om garantier och kostnadskonlroll anses behövliga i fråga om 
bostadsrättsföreningar bör molsvarande regler införas betr~iffande småhus. 
Stockholms Bostadsföreningars Centralförening finner kravet på borgen 
principiellt omotiverat, bl. a. med hånsyn till att småhusproduktionen be
drivs utan lagreglering av detta slag. SA.CO sliiller sig tnksam Lill förslaget 
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på grund av att det innebär ett djupgående ingrepp i föreningarnas verk
samhet och utgör elt mindre vanligt inslag i svensk lagstiftning. fförtill 
kommer att kravel på borgensförbindelser kan medföra koslnadshöjningar 
som i sista hand drabbar hostadskonsumenlerna. Dci material som kommit
ten har redovisat ger inle stöd för alt det på senare lid hm· förekommit miss
förhållanden i sådan omfattning alt den föreslagna lagstiftningen kan anses 
påkallad. Införs krav på horgensutfästelse vid förhandsavlal bör samma 
krav uppställas vid direklupplåtelse av bostadsrätt. Risken för alt kostna
derna för de föreslagna utfästelserna skall drabba bosladsrättshavarna och 
öka deras hocndekoslnader påtalas också av Stadshypotekskassan, som inle 
finner alt behov av sfirskilda utfästelser har påvisats. Genom att ta del av 
den ekonomiska planen hör förhandstecknare kunna få en tämligen god bild 
av föreningens ekonomiska stiillning och de ekonomiska åtaganden som 
följer med förhandsleckningcn. Näringslivets Byggnadsdelegation och 
Svenska Försäkringsbolags Riksförbund anser att det föreslagna systemet 
har blivit en obestämd blandning av civill avlalsskydd och bostadspolitisk 
skälighetsprövning. Enligt deras mening hör den produktionskostnad som 
anges i förhandsavtalet garanteras inom ramen för sådana förbehåll som 
kunderna rimligen får acccplera pt't marknaden. 

Några remissinstanser uppehåller sig särskilt vid omfallningcn av den 
föreslagna garantiulfästclsen. Advokalsamf1rndct anför all skyldighelcn för 
förhandstecknare alt betala förskott och teckna avtal om bostadsrätt ut
gör dl ekonomisk! Magandc av slor betydelse. Förlust av inbetalal fiirskolt 
innebär ofta en kännbar ekonomisk påfrcslning för förhandstecknaren. 
1'fod hänsyn till att denne inte är medlem i föreningen och därför saknar 
insyn i dess verksamhet föreligger sldil att tillförsäkra honom särskill 
skydd i form av ekonomisk garanti för inbetalat förskott och fiir förening
ens förpliktelser i övrigt enligt förhandsavtalet. Också Svea hovrätt tillstyr
ker en garanli beträffande föreningens förpliktelser enligt förhmHlsavtalet. 
Hovrätten anser det dock tveksamt om det behövs någon sådan garanti i 
fråga om kommersiella lokaler. /{omm111zalekonomiska föreningen ifråga
sätter om inte garantiansvaret hör begränsas till förskott och skadestånds
anspråk. 

Betriiffande den av kommitlen föreslagna garantin för anskaffningskost
nader och finansieringsvillkor framhåller bostadsstyrclsen att denna ska
par en fast grunchal för bedömningen av kapitalkostnaderna och förhindrar 
att en förening utsätts för överraskningar som kan vålla ekonomiska svå
righeter i fråga om finansieringen av föreningens hus och betalningen av 
årsavgifterna. En sådan garanti avstyrks däremot av HSB, eftersom konsu
menten inte kan anses vara fi.irsalt i etl sämre Hige i fråga om skäligheten 
av kostnader och finansiering niir förhandsavlal ingås iin vid direktupplå
telse av bostadsrätt. Liknande synpunkter anförs av Svea hovrätt och 
Advokatsamfundet. Niiringslivets Byggnadsdelegation och Svenska Försäk-



52 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

ringsbolags Riksförbund avstyrker också en garanti som omfattar an
skaffningskostnaderna och finansieringsvillkoren och anför att de före
slagna reglerna synes ge konsumenterna ett föga användbart skydd för ut
fästelser i förhandsavtal. Vidare kan metoden tänkas få en prisreglerande 
effekt som inte står i överensstämmelse med utvecklingen på bostadsmark
naden i övrigt. Kommunalekonomiska fören ingen är också negativ till för
slaget. 

Några remissinstanser uppmärksammar sårskilt förslaget om auktorise
rade utfästelseföretag. Hovrätten för Nedre Norrland ifrågasätter om det 
bör vara en uppgift för byggnadsproducerande företag att efter statlig aukto
risation utöva kontroll över kostnader för viss del av byggnadsproduktionen. 
Det kan vidare inte anses behövligt att prövningen av utfästelseföretagen 
sker på regeringsnivå utan denna bör kunna göras av central förvaltnings
myndighet. Enligt HSB framstår förslaget i denna del som helt främman
de för svensk lagstiftning. Systemet medför den konsekvensen att Kungl. 
Maj :t får svara för att de auktoriserade företagen kontinuerligt uppfyller 
förutsättningarna för auktorisation. Förslaget avstyrks också av kommers
kollegium och Stockholms Bostadsföreningars Centralförening. Däremot an
ser bostadsstyrelsen att det föreslagna systemet medför garanti för att de 
rättigheter som tillkommer bostadsriittsföreningarna och bostadsrätisha
varna tillgodoses på ett mera tillfredsställande sätt än f. n. 

Betråffande den föreslagna regeln att förhandstecknare skall ha rätt att 
säga upp förhandsavtalet, om föreningen dröjer med alt upplåta bostads
rätt, framhåller HSB alt ettårsfristen inte undantagslösl bör räknas från 
besiktningsdagen. Bostadsrätt bör inte upplålas förrän slutfinansieringen 
har genomförts och HSB föreslår därför i första hand att tidsfristen skall 
räknas från denna tidpunkt. Bibehålls besiktningen som utgångspunkt, bör 
undantag från uppsägningsregeln göras för det fall dröjsmålet beror på om
ständighet utanför föreningens kontroll. 

Förslaget att förhandstecknarens nyttjanderätt till lägenheten skall följa 
samma regler som gäller för den nyttjanderätt för obegränsad tid som till
kommer bosladsrättshavare tillstyrks i princip av hyresnämnden i Göte
borgs och Bohus län. Däremot är kommerslwllegium, statens hyresråd och 
hyresnämnden i Stockholms län negativa till förslaget. Enligt dessa remiss
instanser bör förhandstecknaren i stället anses inneha sin Higenhel med 
hyresrätt. Hårigenom kommer han i åtnjutande av det besittningsskydd som 
tillkommer hyresgiist. 

De föreslagna reglerna om förtroendenämnd tillstyrks uttryckligen av 
länsstyrelsen i Malmöhus län, Hyresgästernas Riksförbund, Byggnadsentre
prenörföreningen, By9gnadsindustriförb11ndet, Bostadsgaranti och Komnw
nalekonomiska föreningen. Några remissinstanser har kritiska synpunkter 
på förslaget. Svea hovrätt, SABO och Stockholms Bostadsföreningars Cen
tralförening anser sålunda att förtroendeni-imnden hör utses på ett tidigare 
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stadium än kommitten har föreslagit. Enligt hovriiticn för Nedre Norrland 
bör kravet på förtroendenämnd inte vara undaniagslöst. Niir det gäller 
mindre föreningar med bara ett fåtal medlemmar torde behövlig kontakt 
mellan styrelse och förhandstecknare kunna åstadkommas utan förmed
ling av särskild förtroendenämnd. Också Stockholms J{ooperativa Bostads
förening är krilisk mot förslaget. 

3.3 Ersättning vid överlåtelse av bostadsrätt 

3.3.1 Gällande rätt. :Medlem i bostadsrättsförening får inte uteslutas eller 
utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt (8 § bostadsrättsla
lagen). Bostadsrätlshavare som inte kan eller vill utöva sin bostadsräll har 
i princip inte någon rätt att få ut ersättning för bosladsrälten av föreningen. 
I ställe! får han tillgodogöra sig bostadsrättens värde genom att överlåta den. 
Den som förvärvar bostadsrätten får emellertid utöva denna bara om han 
är eller antas till medlem i föreningen (23 §). Inträde i föreningen får inte 
vägras förvärvare som uppfyller stadgarnas villkor för medlernslrnp och som 
skäligen bör tas för god som medlem (25 §). Vägras medlemskap, är över
låtelsen utan verkan. Detta gäller emellertid inte fönän som har skelt på 
exekutiv auktion. I sådant fall är föreningen berättigad och skyldig att lösa 
bostadsrätten (27 §). 

Bostadsrättslagen innehåller inte någon bestämmelse om vilken ersättning 
bosladsrättshavare får ta ut vid överlåtelse av bostadsräll. Emellertid kan 
bostadsrättsförening ha föreskrift härom i sina stadgar. 

Under den tid kontrollagen gällde var frivillig överlåtelse av bostadsrätt 
mot vederlag giltig bara om den godkändes av hyresnämnden. Sådant god
kännande fick i regel inte lämnas, om ersättning skulle utgå med högre be
lopp än som svarade mot bostadsrättshavarens andel i föreningens behållna 
tillgångar (6 §).Syftet med prövningen var framför allt att hindra boslads
rättshavare att ta ut överpris som inte hade kunnat erhållas under normala 
förhållanden på bostadsmarknaden. 

3.3.2 Kornmitten. Kommitten föreslår inte några särskilda bestämmelser om 
beräkning av ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse. Det anses inte möj· 
ligt att ange några närmare regler för hur en bostadsrätts värde i det en
skilda fallet skall beräknas. Värdet kan fastställas med hänsyn till förening
ens ekonomiska ställning, värdet på nyttjanderätten till lägenheten eller 
andra faktorer. Vanligen kommer värdet till uttryck i det pris som erhålls 
vid en försäljning. 

Kommitten behandlar ingående frågan om det i bostadsrättsförenings 
stadgar bör få tas in förbehåll om att ersättning för bostadsrätt vid över
låtelse skall beräknas enligt särskilda grunder. Fria överlåtelsevården ger 
bostadsrätlshavarna möjlighet att fullt ut få del i den värdeökning som en 
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förenings fastighet kan underg{l. Som skäl för godtagande av siirskilda be
räkningsgrunder kan emellertid flberopas, förutom svtlrighden att bestäm
ma en bostadsrälls värde, föreningarnas intresse av att hocndekostr!~Hlerna 
hålls så hlga som möjligt och att nya bostadsrältshavare inte belastas alltför 
hårl. Vidare är att märka att förcningslagen bygger på tanken alt de som 
önskar sluta sig samman i en förening själva skall få bestämma hur deras 
förhållanden till föreningen och inbördes skall vara reglerade. Ileslämmelser 
om begränsning av övcrlåtclseersällning motsvarar närmast den möjlighet 
ekonomisk förening enligt 16 § föreningslagcn har att i stadgarna föreskriva 
alt avg{tende medlem inte skall ha rätt alt få tillbaka l. ex. inbetalad insals. 
Konunitt<!n påpekar ytterligare atl en begränsning av bostadsriil lsförcning
anrns möjlighclcr all i stadgarna frilt hestiimma grunderna för iiverlåtelse
ersäitning kan vara av viss belydeise i fråga om föreningarnas räll alt i 
stadgarna hestämnrn om fördelningen av överskott vid Jii-.vJdation. Enligt 
föreningslagen kan en ekonomisk förening frilt regler~'. hur denna fördel
ning skall ske. En bosladsrältshavare kan således genom sladgefii!·eskrift 
fr{mtas rätten att vid likvidalion rn tillbaka sin kapitalinsats. 

Konunilll~n har kommil till den siatsatsen alt hostadsriittsföreningarna 
bör ha rätt att i stadgarna ange särskilda grunder för Lcriikning av i.ivcrlå
lelsevänle. Principen om föreningars självbeslänunanderiitt talar för en så
dan ordning. Konkurrensen torde verka som en utjämnande faktor mellan 
föreningar med fria överlåtelsevärden och föreningar med sladgebcgräns
ningar. Skall ersättning beräknas efter särskilda grunder m[istc dessa av 
rätlssiikerhelsskäl klart anges i stadgarna. Det biir således inle vara tillMet 
all i stadgarna bara föreskriva att ersättning skall ulgå enligt sty!·clscns be
stämmande. Inte heller hör i fn1ga om siltlel för ersättningens beräkning 
hä1wisas till vad något organ i en organisalionskedja kan bc:,tiimma. Inlcl 
synes cmcllerlid böra hindra att bestiimmclserna i sludgarna utformas stt, 
atl diirav framgtl.r vilket värde som högst skall rn tas ul, men att åt ni\got 
särskilt organ anförtros att tid efter annan pröva och avgiirn om högre er
siittning skall kunna godlas. 

Kommill<'.·n diskuterar särskilt om det finns skiil atl tW hiinsyn till bo
slach:rältsharnma införa någon begränsning i föreningarnas rätt all i stad
garna föreskriva särskilda grunder för beräkning ay ii-.-erl[,tt'lscersällning. 

::\'[cd hänsyn bl. a. till del sätt p~'\. vilket del helt iiwniigande antalet bm:tads
rällsförcningar bildas och till att olika in•·ändningar kan gö;·as mot L ex. 
den av HSil och Riksbyggen nn använda normen för bestiimrnande ay ho
stadsrätts viirde vid överlåtelse kan det enligt kommilten förefalla Himpligt 
med 1dgon regel som anger att, om särskilda grnnder för heriikning av t>r
säl lning för bostadsrätt skall tillfönpas, dessa inle rnr medföra att boslads
rättshantrnas rält otillbörligt inskränks. Men Yarjc begränsning måste h!i 
svår att ange. l\Ied hänsyn härtill och till den frihet förcningrrrna hiir ha be-
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träffande den ekonomiska förvaltningen finner kommitt(·n alt foreni.ngarna 
själva och de organisationer som slår bakom dem hör kunna anförtros att 
utan n[igon i lag särskilt angiwn begränsning fastställa vilka sladgebc
stiimmelser som skall giilla för beräkningen av överlåtelseersällningarna. 
Inte heller föresUts någon särskild lagregel för alt säkerställa att hostads
rällsharnrnas intressen inte åsidosätts vid föreningens uppliisning. 

I fråga om wrkningarna av alt högre ersättning än stadgarna föreskriver 
tas ul ,-id överlåtelse anför kommitten, att förvänaren bör kunna vägras 
medlemskap i föreningen på den grund att han inte skäligen hör Las för god 
som medlem. Eftersom sådan skälighelsprövning enligt kommittens förslag 
inte skall rn äga rum när bosladsrätlen har överlåtits Lill make eller sam
boende, kan medlemskap inle vägras sådana förvärvare på grnnd av alt de 
har hl'la1at för hiig ersättning. 

Enligt kornmilten hör stadgerniissig begränsning av överl:ltelseviirdc gii.lla 
också vid exekutiv försäljning. Ett tnlngsförfarande bör nämligen inte för
anleda ait de föreningsintressen som motiverat en sådan begränsning såtts 
åsido. Föreskrifterna i stadgarna m:"tsle uppfallas som villkor för hostads
rällernas iin~rläthnrheL En bostadsrättsförening hehiiwr därför inte godta 
den som p!'t exekutiv auktion förviin-ar t'n bostadsrält till pris som öwrsliger 
vad som enligt stadgarna hade kunnat tas ul Yid frivillig iiwrlåtelse. Stadge
beslänunelser av {1syftad innehiird lor<le med hänsyn härLiH enligt kommil
ten i viss mfrn kunna UH'<h·erka till all minska antald exekutiva försi-ilj
ningar av bostudsrätler och ha en dämpande effekl på budgivningen vid de 
exekutiva auktionerna. 

3.3.3 Remfasyttrandena i:iver kommittens förslag. Beträffande fn'igan om 
hosladsrällsförening skall ha rätt alt i stadgarna foreskrh·n hegri:nsning av 
iiwrhHelscersii [ l riing har sk~lda meningar gjort sig gällande bland remiss
inslanserna. Svea lwurätt tillstyrker kommitt(·ns förslag men framh:\ller att 
en möjlighet atl hegränsa överJ{ttelsevärdena hör ses i samhand med regler
na om vad som skall lillfalla mecllemmarna niir fiireningen upphiir. Om 
mcdlC'mni:u·na dtt hnra har rätt all få ersällning enligt samma grunder och 
ålers!Cwnde Yinst skall tillfalla annan, i regel siirskild iiYerorganisalion, kan 
del möjligen iiverYiigas om inte denna organisation ocks:'.'1 hii;· srnra för alt 
medlennm:n får ut ersiitlning motsvarande vad han kan betinga sig enligt 
dessa siirskilda grnnder. Enligt Stadshypotckskassan torde s;irskilda gnm
der för beriikning av iiYerlåtelseviirde barn undnntagsvis komma till använd
ning i en balanserad hosladsmarknad. Del ligger i hosladsrätlshaYarnas in
tresse all de skall kunna bestämma värdet av bostadsrätten helt frill, efter
som de då fulll ut får del i dC'n viirdeökning som föreningens fastighet kan 
undergå. Bostadsrättens fördelar i fiirhi'tllancle till andra upplåtelseformer 
synes inte heller komma att framstå klart förrån rnarknadsYiirdet få< gälla. 
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Bostadsrältsförening bör dock, när omständigheterna föranleder det, kunna 
ha normer för beräkning av överlåtelsevärde. Också Bostadsgaranti tillstyr
ker kommittens förslag. 

Några remissinstanser tar upp frågan om det behövs särskilda regler till 
skydd för bostadsrätlshavarna. LantmäteI"islyrelscn anser att det sannolikt 
inte finns tillräcklig anledning att införa några tvingande bestämmelser 
till bostadsrättshavarnas skydd. Enligt styrelsens mening är det dock lämp
ligast att bostadsrätten i normala fall får överlåtas till sitt saluvärde. Kom
merskollegizzm anser däremot att ersätlning för överlåten bostadsrätt alltid 
bör få tas ut med ett belopp motsvarande bostadsrättens värde i förhållande 
till föreningens sammanlagda tillgångar. Statens hyresråd anför att för
eningarnas rätt att själva bestämma över sina angelägenheter inte bör få 
utnyttjas så att enskilda medlemmars intressen träds för nära. Från denna 
synpunkt framstår det som angeläget att säkerställa alt bostadsrättsha
varnas möjligheter Lill skälig ersättning inte beskärs mer än som kan anses 
tillbörligt. Lagberedningen framhåller att bestämmelser som begränsar 
överlåtelsevärdena lätt kan missbrukas och leda till att andra medlemmar 
eller närstående till föreningens styrelse gynnas. Kommillcn har inte anfört 
några bärande skäl för den maktbefogenhet som har lagts i föreningarnas 
händer. :Möjligheten att i stadgarna reglera överlåtelsevärdena måste be
gränsas. Möjligen kan man tänka sig en begränsad priskontroll i stadgarna 
som syftar till att värdet på husen skall ses p:i lång sikt och fördelas mcilan 
bostadsrätterna så att på varje bostadsrätt faller vad som vid en långsiktig 
och god ekonomisk förvaltning bör anses utgöra dess andelsvärde. 

Förslaget att föreningarna skall ha rält alt begränsa överlåtelseersätt
ningarna avstyrks eller ifrågasätts i några remissyttranden. Enligt Fastig
hetsägareförbzmdet kan det när man i fråga om hyrorna syftar till att kom
ma fram till en fri marknad inte vara riktigt att föranstalta om återinföran
de i nya former av en kontroll beträffande bostadsrälter. Begränsningar i 
rätten att ta ut ersättning för marknadsvärdet är ägnade alt leda till att säl
jarna för att få ut det verkliga värdet av bostadsrätten betingar sig särskild 
ersättning vid sidan av överlåtelseavtalet. Byggnadsentreprenörförcningen 
och Byggnadsindzzstriförbzmdet anser att bostadsrättshavare bör ha rätt att 
tillgodogöra sig bostadsrättens marknadsvärde på motsvarande säll som 
egnahemsägare. Från konsumentsynpunkt finns inte sådana olikheter mel
lan bostadsrätt och enskilt ägande av småhus som motiverar olika sätt att 
anpassa bostadens värde till marlmadspriset. Bibehålls rätten till stadgc~

mässiga begränsningar är det dock angeläget att trygga att inskränkningar· 
na tillkommer genom medlemmarnas fria val. Enligt NiiI"ingslivets Bygg
nadsdelegation och Svenska Försäkringsbolags Riksförbzznd innebär kom
mittens förslag att bostadssökande som inte är medlemmar i föreningen 
favoriseras samtidigt som bostadsrättshavarnas ställning försämras genom 
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minskat ekonomiskt skydd vid överlåtelse. För att förhindra att höga över
låtelsevärden blir en belastning för dem som förvärvat bostadsrällen mot 
slutet av föreningshusels livslängd kan man öka fondavsättningarna. Ett 
sådant förfarande skulle påverka årsavgifterna och därmed också överlå
telsevärdena. Den jämförelse kommitten gör med möjligheten alt i ekono
misk förening begränsa kapitalanspråken vid utträde är inte hållbar. En 
sådan begränsning kan ha betydelse för föreningens slabilitet. Vid överlåtel
se av bostadsrätt sörjer däremot bostadsrättshavaren för alt ny medlem 
kommer i stället. Köparens inträde i föreningen är därför en garanti för 
dennas stabilitet, som saknar motsvarighet i flertalet andra föreningar. Det 
får vidare anses diskutabelt om föreningsstadgar är ett lämpligt bostads
politiskt styrningsinstrument, eftersom stadgarna kan få ett ganska skiftan
de innehåll. Tillämpningen av stadgarna kan variera högst betydligt mC'llan 
olika föreningar, vilket skapar ett osäkerhetsmoment för en stor grupp kon
sumenter. Om stadgebegränsningar tillåts, bör dessa alltid vara ett resultat 
av föreningsmedlemmarnas fria val. Stadgeinskränkningar bör därför tas 
upp till särskild omröstning på den första föreningsstämman med boslads
rällshavarna. Enligt Advokatsamfundet är det inte ett bostadsrättsförening
ens intresse att göra ingrepp i medlems riitt att vid försäljning till tredje 
man begära ett marknadsmässigt pris. Medlemmens resp. förvärvarens för
pliktelser gentemot föreningen berörs inte härav. I vissa situalioner kan del 
vara elt samhällsintresse att reglera överlåtclseersällningarna men delta 
faller utanför bostadsrättslngsliflningens område. Förekomslen av sladge
mässiga begränsningar torde ofta komma som en överraskning för bo
sladsrältshavaren i en försäljningssituation, eftersom han vid inträdet i 
föreningen i försla hand uppehåller sig vid de ekonomiska åtaganden för
värvet medför och knappast är uppmiirksam på om han en gång i framliden 
kan begära marknadsmässigt pris för bostadsrätten. Bankföreningcn an~;er 
det föga rältvist alt sökande av bostadsrättslägenheler skall kunna gynnas 
på bekostnad av dem som frånträder sådana lägenheter. En överh\Lelse av 
bostadsrätt påverkar inte föreningens ekonomi och kan därför in le jämföras 
med elt uttag aY insatskapital i vanlig ekonomisk förening. Någol inlresse 
av all slå vakt om föreningens stabilitet kan diirför inle åberopas som grund 
för alt hegriinsa hostadsrältshavares möjlighet att tillgodogöra sig nyttjan
derättens värde. Fria överlåtelsevärden kan många gånger vara av stor be
tydelse för bostadsrättshavare, som på grund av byle av anställning eller 
ändrat utrymmesbehov tvingas flytla in i ett nyproducerat föreningshus 
med hög kapitalinsats. 

Förslaget alt den som erlagt högre ersiitlning för bosladsriilt iin som skul
le ha utgått enligt stadgarna skall kunna vägras medlemskap i föreningen 
tillstyrks ultryckligen av Bostadsgaranti. 11.omnwnf örbzmdet anser att ho
sladsrättsföreningarna bör ges bättre garantier för att sladgebestämmelser 
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efterlevs. Lagen bör därför innehålla en tvingande bestämmelse om att över
låtelse mot högre ersättning än stadgarna medger är ogiltig vad beträffar det 
överskjutande beloppet. 

Flera remissinstanser diskuterar frågan om särskilda grunder i stadgarna 
om överlåtelscersätlning skall tillämpas även vid exekutiva förfaranden. 
Lagberedningen framhåller att det är särskill hårt mot en gäldenär om ett 
exekutivt tvångsingripande resullerar i att egendom avyl1.ras mol ersätt
ning som väsentligt understiger egendomens värde. Utsökningslagcn ( 1877: 
31 s. 1) innehåller särskilda regler som skall skydda gäldenären mot detta. 
Från exekutionsrättslig synpunkt bör principen vara att en förening eller 
dess medlemmar inle genom föreningsavtal eller individuell överenskommel
se skall kunna hindra alt en tillgång kan tillgodogöras av borgenärerna, om 
avtalet inte bärs upp av alldeles särskilda skäl. Det är synnerligen önskvärt 
alt exekutiva försäljningar helt tas undan från priskontroll genom stadge
begränsningar. Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska Försäkrings
bolags Riksförbund anser att de bostadspolitiska argumenten för överlåtelse
kontroll inte kan åberopas med samma tyngd vid exekutiva försäljningar 
som vid frivilliga överlåtelser. Vidare talar borgenärernas intressen för att 
marknadspriser som bjudits vid exekutiva auktioner alltid bör godtas. Bank
! öreningen och Stadshypotelcskassan avstyrker förslaget och åberopar bl. a. 
att reglerna försämrar bostadsrättshavarnas möjligheter att utnyttja bo
stadsrätterna som kreditunderlag. Föreningen Sveriges häradshövdingar och 
stadsdomare finner det i hög grad tveksamt, om stadgebestämmelser bör 
medföra de rätlsverkningar som utredningen föreslår. Att kommittens för
slag kan medföra svårigheter beträffande det exekutiva förfarandet fram
hålls av bl. a. Svea hovrätt, lagberedningen och Bankföreningen. 

3.3.4 Svenska kommunförbundets skrivelse. Kommunförbundet redogör · 
inledningsvis för de skäl som åberopades för beslutet alt slopa bestänunel
serna i kontrollagcn om offentlig priskontroll av överlåtelsevärdena. Sålun
da angavs att det stora flertalet bostadsrättslägenheter finns i hus tillhöran
de föreningar, vilka i sina stadgar har s:idana normer för bestämmande av 
bostadsrättens överlålelsevärcle som inte medger att knapphetsbctingarlc 
ersättningar tas ut. Svårigheterna att ange en riktig norm för bcsfämmandet 
av en bostadsrätts värde bedömdes också bli stora. Vidare ansågs att en viss 
höjning av ersättningarna borde godtas i föreningar som tillåter fria över
låtelsevärden. Höjningarna bedömdes bli ganska begränsade bl. a. med hän
syn till att den som har att belala ett kapitalbelopp torde vara mera känslig 
för beloppets storlek än den som har att erlägga ett motsvarande belopp i 
form av förhöjd hyra under en följd av år. Slutligen åberopades att öwrlå
telsekonlrollen för statligt finansierade egnahem hade upphört. 

Härefter erinrar förbundet om att kontrollagcns bestämmelser yar tvingan
de. Om ki.ipnre av bostadsriitt betalat högre ersåtlning ii.n som redcwis<:1Ls i 
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det avtal som underställts hyresnämnden hade han alltid legal möjlighet att 
ålerfå "överskjulande" belopp. Köparen kunde sedan han blivit medlem i 
bostadsrättsföreningen göra polisanmälan, varefter åklagaren i brottmålet 
yrkade återbetalning av den olagliga ersättningen. Köparen hade också möj
lighet att själv i civilprocess yrka återbetalning av ersättning som översteg 
vad kontrollagen medgav. 

Sedan konlrollagen upphävts skall bostadsrättsföreningarnas stadgar, 
bostadsrättslagcn och allmänna rättsgrundsalser tillämpas vid bedömandet 
av frågan om högsta ersättning vid överlåtelse av bostadsrätt. l\löjligheterna 
alt på grundval härav komma till rätta med påtagliga överpriser torde enligt 
Kommunförbundet vara begränsade. EU flertal föreningar saknar f. ö. stad
gebestämmelser som reglerar bostadsrättens värde vid överlåtelse. Om bo
stadsrättslägenhet skall gå i byte mot lägenhet som tillhandshålls av bo
stadsförmedling finns dock möjlighet alt vägra anvisning i den mån över
låtelsepriset ger anledning till detta. 

Enligt förbundets mening synes de bestämmelser om överlåtelse av ho
stadsr~ilt som kommitten föreslår inte erbjuda någon lösning av de problem 
som sammanhänger med överpriser på bostadsrätter. 

Förbundet anser det angeläget att åtgärder snarast vidtas i syfte att kom
ma till rätta med de risker som föreligger för en osund utveckling på ho
stadsmarknaden, särskilt i orter där den allmänna bostadssitualionen fort
farande företer en bristande balans. Det bör övervägas att i en eller annan 
form återinföra kontrollen av bostadsrältsöverlåtelser. Eftersom hyrcsreg
leringslagen har fåtl förlängd giltighet till utgången av år 19il, bör det över
vägas att låta kontrol\beslämmelserna omfatta alla eller vissa av de orter för 
vilka hyresregleringslagcn gäller. 

3.3.5 Remissyttrandena över Kommunförbundets skrivelse. Kommunför
bumlets framställning avstyrks av nästan alla remissinstanser. Hyresgäster
nas Riksförbund, SABO och TCO anser emellertid att frågan om särskild 
prövning av överlåtelseersättningen bör utredas närmare. I flera yttranden 
framhålls att prisulvecklingen bör följas med uppmärksamhet och att en 
framtida höjning av prisnivån kan motivera att frågan om särskilda åtgär
der övervägs på nytt. 

Några av de rcmissinstanser som avstyrker framställningen redogör för de 
erfarenheter som hittills har vunnits av den fria prisbildningen på bostads
rätter. HSB upplyser att riksförbundet efter kontrollagens upphörande som 
överlåtelsevärde rekommenderar ett belopp motsvarande grundavgiften, amor
teringar på fastighetslånen och ett skäligt tillägg för eventuella förbättringar 
i lägenheten. 'Därutöver kan beträffande kapitaltillskotten beaktas byggnads
styrelsens värderingsindex eller, för lägenheter byggda före år 19;)0, bygg
nadskostnadsindex. Antalet överlåtelser inom HSB efter rekommendatio
nens utfärdande och fram till utgången av augusti 1969 uppgick till 8 217. 
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Av detla antal, som bedöms som normalt för tidsperioden, skedde ;311 iiJJ 
pris som översteg grundavgifl, amorteringar och index. I vad mån det över
skjutande priset utgjorde tillägg för förbättringar i lägenheten framgår inte 
av det redovisade materialet. Riksbyggen uppger all det under liden 1 ja
nnari-30 april 1969 registrerades sammanlagl 3 356 överlålelser, vilket 
väl motsvarar det antal som normalt äger rum under å1·ets fyra första må
nader. I 393 fall var försäljningspriset högre än den rekommenderade sum
man av inbetalad grundavgifl och faktisk amorlering efter inflyttningen. 
De högsta priserna togs ut i relativt gamla föreningar med låga grund- och 
årsavgifter och med ofta förmånligt geografiskt läge. Fr. o. m. maj Hl69 om
fattar Riksbyggens rekommendation för överlälelsevärden även index på 
grundavgift och amortering. Om denna rekommendation hade tilliimpals 
under tiden januari-april 1969 skulle antalet överlälelser till "överpris" ha 
varit avsevärt lägre. Bosladsgaranti, som infordrat uppgifter från sina del
ägare om erlagda överlåtelsebelopp, anför alt några väsentliga prishiijningar 
inte har konstaterats. Det bostadshcslånd som undersöktes hade huvmlsak
ligen producerats under de senaste Lio åren och var i viss omfattning beläget 
i utpräglade hristorter. På orter med balanserad hostadsmarknad understeg 
överlålelsepriserna i inte ringa omfattning del nominella Yiirdel. 

Dd förhållandet att bl. a. de riksomfattande bostadskooperalin1 organisa
lionerna inte har haft några negativa erfarenheter av kontrol!cns slopande 
åberupas a-.· bostadsstyrelsen, länsstyrelsen i Kalmar län, liyresniimnden i 
Slocklwlms län, LO och ildvol.:atsamfzmdct. Länsstyrelsen i Värmlands län 
uppger alt antalet ö-verpriser i Karlstad inte fåll nägon stiirre omfattning. 
Sladshypolekskassan anför att kassaslyrelscn från initierat h[ill erfarit atl 
ulvceklingen i fråga om överlåtelse-värdena knappast kan sägas vara oroan
de. Hyresnämnden i Stockholms län anser, att i den män en mera avsevärd 
stegring av överlåtelsepriserna skett, vilket undantagsvis torde ha förekom
mit, denna till övervägande del hänför sig lill den mindre gruppen hostads
rällsföreningar inom den "privata sektorn". 

Flera av de avstyrkande remissinstanscrna framhäller all del saknas 
närmare uppgifter om vilka ersättningar som har betalats för bosl.adsräUcr. 
Hil hör Snea h011riitt, hovrätten för Nedre Norrland, liinsstyl'elsen i Stock
lzolms län, lantmäteristyrelsen, Niiringsliuels Byggnadsdelegation, J{omm11-
nalekonomiska föreningen, Stocklwlms llo.~ladsföreningars Centralfiirening, 
Bankföreningen och Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Synpunklen 
att det gått alllför kort tid för alt verkningarna av kontrollens slopande 
skall kunna bedömas framförs av Svea Jwvriitt, honrälicn fiir Nedre Norr
land, kommerskollegimn, statens hyresråd, länssturelscma i Slocklwlms, 
Ka!ma1 och Färmlands län, Jzuresnämnderna i Stocklwlrm: samt (;ötebor;7s 
oclz Bolms län, HSB, Näringslivets Byygnadsdelegaiio11, Bosiadsgaranli, 
Stockholms Bostadsföreningars Centraiförening, SR, llankförcningm, Stads
lzypolekskassan och Svenska Föl'siil.:ringsbolags Riksförbmul. All ntYeekling-
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en mol en mera balanserad marknad kommer att ha en prisdämpande effekt 
framhålls av lwvrällen för 1\'edre Norrland, länsstyrelsen i !(almar liin, hy-
1·e.mämnderna i Stockholms samt Giiteborgs och Bolws län, Fasliglzclsägare
f örbzrndet, R yggnadsentre prenörf 6reningcn, Näringslivets Buggnadsd elega
iion, Bostadsgaranti, "-ld11okatsamfwulet, Bankförcningen och Svenska För
siikringsbolags Riksf6rb1md. Länsstyrelsen i Värmlands län samt hyres
niimnderna i Stockholms och Göteborgs och Bolws län påpekar att förening
arna har möjlighet att själva förhindra höga ersättningar genom föreskrift i 
stadgarna. 

Svårigheterna att anordna ett kontrollförfarande tas upp i några avstyr
kande remissyttranden. Hyre.mämnden i Stockholms län uttalar att det 
torde ha varit en allmän erfarenhet hos personer med insyn på bostadsmark
naden all kontrollagen hafL mycket ringa effekt på de verkliga ÖYCrlåtelsc
priscrna. Det finns därför anledning att inte fästa för stort avseende vid de 
uppgifter om stegring av priserna på bosladsräller som har förekommit i 
pressen eiler hysa för slor tilltro till möjligheterna att bedriva en effektiv 
priskontroll. Även hovrätten f6r Nedre Norrland anser del osäkert i vad mån 
publicerade uppgifter återspeglar det faktiska prisläget. Vad köparen i verk
ligheten har betalat lär i allmänhet inte bli känl. Iiommerskollegiwn ifdga
sätter, om en statlig kontroll borgar för att utvecklingen på bostadsrällsom
rådet blir sund, eftersom del är svårt att göra kontrollen tillräckligt effektiv. 
Hiskcn för all elt kontrollförfarande kan leda till ersättningar vid sidan av 
öwrlåtelseavlalen påtalas av Fastiglzetsiigaref6rb1mdet och Stockholms Bo
stads[ öreningars Centralförening. Sistnämnda förening erinrar om sd.rig
hcterna alt hesUimma en norm för beräkning av tillåtet ÖYerlåtelsevärde. 

Byggnadsentreprenörföreningen framhåller alt viss förändring av över
låtelsepriserna inte behöver molivera ett samhällsingripande. De värden som 
medgavs enligt kontrollagen möjliggjorde sålunda i regel inte nöjaktig 
kompensation för penningvärdets fall. Liknande synpunkter anförs av hyres
nämnden i Stockholms län, som också anser det uppenbart att varken ho
stadsförsörjningen eller fördelningen av bostäder i nämnvärd m{m påver
kats genom kontrollagens upphörande. Det förhållandet att slalsbelånade 
egnahem inte längre är föremål för överlåtelsekontroll åberopas som skäl 
mot särskilda regler för bostadsrätter av Byggnadsentreprenörf ören ingen, 
Näringslivets Byggnadsdelegation, Bankföreningen och Svenska Försäkrings
bolags Riksförbund. Att fria överlåtelsevärden torde medverka till en större 
rörlighet på bostadsmarknaden påpekas av Fastighetsägareförbundet, Nä
ringslivets Byggnadsdelegation, Ban.kföreningen och Svenska Fi>r.~äkrings
bolags Riksförbund. Enligt hyresnämnden i Göteborgs och Bolws liin kan en 
ny priskontroll medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för vissa av 
dem som tidigare under år 1969 förvärvat bostadsrält och av ett eller annat 
skäl önskar överlåta bostadsrätten. 

Några remissinstanser föreslår att frågan om särskild prövning av över-
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låtelseersättningen blir föremål för utredning. Hyresgiisternas Riksförbzznd 
anför att sedan priskontrollen slopades klart oskäliga ersättningar betingats 
och mottagits på orter där marknadssituationen inbjudit till det. Att närma
re klargöra och statistiskt belägga omfattningen av sådana transaktioner är 
inte möjligt. Trots avsaknaden av offentlig kontroll torde det förekomma att 
man i skriftligt avtal fixerar en viss summa, t. ex. i enlighet med HSB :s re
kommendation, men att man vid sidan därav uppbär ytterligare ersättning. 
Enligt förbundet måste såväl hyrcslagen som bostadsrättslagstiftningen 
vara så utformad att en höjning av boendekostnaderna genom ett utnyttjan
de av bostadsbrist omöjliggörs. Eftersom det även i framtiden kan uppstå 
situationer som kännetecknas av obalans på marknaden måste lagstiftning
en innehålla regler som möjliggör korrigering av för höga överlåtelsevärden. 
AU återinföra överlåtelsekonlrollen i dess tidigare former bör emellertid inte 
komma i fråga. I stället bör det införas möjlighet för förvärvare av bostads
rätt att hos hyresnämnden begära prövning av skäligheten av överlåtelsebe
loppen. Prövningen bör ske efter samma principer som gäller för bruks
värderingar i hyresförhållanden, varvid hyresläget i de allmännyttiga ho
stadsförctagen bör vara riktpunkt. Skillnaden mellan jämförelsehyrorna och 
årsavgifterna bör kapitaliseras. Det framräknade beloppet utgör en skälig 
överlåtelsesumma. Vad som uppburits utöver denna summa bör återbetalas 
av säljaren. Liknande synpunkter anförs av SABO och TCO. Länsstyrelsen i 
Uppsala lån anser det angeläget att en undersökning görs för att utröna om 
missbruk av den fria överlåtelserätten förekommer i sådan omfattning att 
det är påkallat att återgå till ett kontrollsystem. 

3.4 Utmätning av bostadsrätt 

3.4.1 Gällande rätt m. m. Bostadsrätt kan utmätas. Härvid tillämpas regler
na i utsökningslagcn om utmätning av lös egendom. Vid ulmätning för bö
ter och viten gäller enligt 3 § andra stycket lagen (1964: 168) om verkställig
het av bötesstraff att nödig bostad inte får tas i mät. Härutöver finns inte 
några regler som bereder skydd mot utmätning av bostadsrätt. 

Enligt 65 § 1 mom. 5 utsökningslagen skall från utmätning undantas 
hyresrätt till lägenhet, som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad eller 
fordras för hans förvärvsverksamhet, även om hyresrätten på grund av 
hyresvärdens samtycke eller av annan anledning får överlåtas. Denna bestäm
melse infördes år 1968. I samband därmed berördes också frågan om utmät
ningsfrihet för bostadsrätter. Föredragande departementsehefcn anförde 
(prop. 1968: 130 s. 112) att bostadsrättshavarna knappast kunde fråntas 
möjligheten att utnyttja sina rättigheter som kreditobjekt, något som en 
generell föreskrift om utmätningsfrihet skulle förhindra. Han påpekade vi
dare att bostadsrätter ofta representerar stora värden och att avvägningen 
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mellan borgenärs- och gäldenärsintressena därför är svårare beträffande 
dem än såvitt angår hyresrätterna. Med hänsyn härtill och till alt bostads
rättskommitten skulle pröva också frågan om uhnätningsfrihet för bostads
rätter föreslog departementschefen inte några regler om begränsning av möj
ligheterna att utmäta bostadsrätt. 

3.4.2 Kornmitten. Kommitten redovisar inledningsvis resullatct av en un
dersökning som kommitten har verkställt angående utmätning och exekutiv 
försäljning av bostadsrätter. Undersökningen avsåg åren 1963-1966 och om
fattade 21 kronofogdedistrikt, däribland de tio största städerna, med om
kring 60 % av landets samtliga bostadsrättslägenheter. Av totalt 346 utmät
ningar skedde ungefär 1/3 för uttagande av skatter, böter eller andra på 
indrivning beroende medel, dvs. i allmänna mål, och omkring 2/3 i enskilda 
mål. lllmätningsfordringen hade i 15 fall uppkommit i samband med an
skaffande av medel till grundavgift eller årsavgift för bostadsrätten. I 11 fall 
rnr bostadsrätten pantsatt. Av totalt 32 exekutiva försäljningar ägde likale
des ungefär 1/3 rum i allmänna och 2/3 i enskilda mål. Det helt övervägande 
antalet försäljningar i enskilda mål skedde på begäran av annan än bostads
rättsförening. I övrigt får jag beträffande result.atet av undersökningen hän
visa till betänkandet (s. 187-190 samt bilagorna 8 och 9). 

Kommitten framhåller att frågan om utmätningsfrihet för bostadsrätt är 
svårlöst och inte kan avgöras med beaktande enbart av skäl som kan göras 
g~illande från bostadsrättssynpunkt. Hänsyn måste tas också till omfattning
en och utformningen av ulmätningsfriheten i övrigt. I fråga om de skäl som 
från bostadsrättssynpunkt förtjänar särskilt beaktande är att märka att 
bostadsrättsinstitutct har ett mycket omfattande användningsområde. Fast
än det övenägande antalet bostadsrätter avser bostadslägenheter förekom
mer det också att bostadsrätt upplåts för affärs- och kontorsändamål eller 
för andra syften. För normala bosladslägenheter uppgår kapitalinsatserna 
numera till be lydande belopp. En del av dessa belopp torde anslmffas medelst 
lån, för vilka bostadsrätterna ligger som säkerhet. Redan dessa förhållanden 
utesluter enligt kommittens mening att en generell utmätningsfrihet för bo
stadsrätter genomförs. 

Även om en absolut utmätningsfrihet inte kan komma i fråga, kan möj
ligen ett begränsat utmätningsskydd ges. Ett sådant skydd kan utformas 
antingen på det sättet att skyddet begränsas till vissa bostadsrätter eller så 
att bostadsrätter undantas från utmätning för fordringar av visst slag. l\fed 
hänsyn till att bostadsrätter ofta ligger som säkerhet för lån är det enligt 
kommittens mening inte möjligt att från utmätning helt undanta något visst 
slag av bostadsrätter. Frågan är då om det är möjligt att t. ex. föreskriva 
förbud mot utmätning av bostadsrätt för andra fordringar än sådana som 
har samband med anskaffandet av bostadsrätten eller nyttjandet av lägen
heten. Begränsningen kan eventuellt modifieras på det sättet att skyddet 
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skall gälla endast bostadsrätt avseende lägenhet som tjänar som stadigva
rande bostad för gäldenären eller som behövs för hans förvärvs;erksamhel. 
En sådan ulformning av utmätningsskyddet skulle emellertid bryta mol den 
princip på vilken reglerna om utmälningsfrihel i utsökningslagen har byggts 
upp, nämligen alt man inte skall göra någon skillnad mellan olika fordrings
anspråk. Vidare erinras om att enligt 67 § ulsökningslagcn pant alltid kan 
utmätas för pantfordringen. Dessa invändningar har sådan tyngcl alt kom
milh'n inle ansci· sig kunna föreslå ens ell begränsat utmälningsskydd för 
bosladsriit L 

l\Ied hänsyn till de socialt sett mycket allvarliga följderna av utmätning 
och exekutiv försäljning av bostadsrätt ifrågasätter kommitten avslulnings
vis om inte bostadsrätt avseende lägenhet som tjänar till stadigvarande bo
stad åt gäldenären eller som behövs för hans förvärvsverksamhet kan helt 
undantas vid utmätning i allmänna mål. Kommitlen anser emellerlid att 
denna fråga bör prövas i samband med en översyn av de exekutionsriillsliga 
reglerna. 

3.4.3 Reservation. Ledamoten Svenning anser att det i fråga om bostadsrätt 
till bostadslägenhet bör övervägas.förbud mot utmätning inte bara i allmån
na uian också i enskilda mål. 

3.4.4 Remissyttrandena. Skilda meningar har under remissbehandlingen 
gjort sig gällande beträffande frågan om ulmätningsfrihet för hostads:·ätt. 
Bostadsgaranti anser det rimligt att förbud mol utmälning inte införs, efter
som det är angeläget att möjligheterna till pantsättning av bostadsräU inte 
begränsas. Enligt Svea hovrätt bör generell utmätningsfrihet inte komma i 
fråga. Visst skydd för gäldenär som stadigvarande bor i hostadsliigcnhet hör 
emellertid övervägas. Skyddet skulle kunna ges den formen alt giildenären 
får möjlighet att mot hyra bo kvar i lägenheten under begränsad tid. llyres
giisternas Riksförbund och TCO finner det beklagligt alt kommitten inte har 
ansett sig kunna föreslå ens ett begränsat utmälningsskydd. Att detta skulle 
strida mot hittills gällande principer för utmälningsfrihel i utsökningslagen 
bör inte utgöra något hinder mot att för denna del av bostadssektorn skapa 
någon form av skydd för hemmen. Hyresniimnderna i Malmöhus län samt 
Göteborgs och Bohus län förordar att det nuvarande förbudet mot utmät
ning av nödig bostad utvidgas lill alt gälla alla allmänna mc"tl. SA.BO och 
Stockholms Kooperativa Bostads{ örening biträder reservantens uppfallning 
att ett förbud mot utmätning bör avse både allmänna och enskilda m{tl. 

Lagberedningen lågger i ett utförligt yttrande fram förslag lill regler om 
visst skydd mot utmätning av hosladsrätt. Beredningen avvisar inlednings
vis tanken på alt bostadsrätt tas undan från utmätning endast för det all
männas krav. Följden av en sådan beslänunelse skulle nämligen bli att det all-
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männa hänvisas till att ta i anspråk andra tillgångar medan enskilda ford
ringsägarc kan få utmälning i bostadsrätt. Att fordran tillkommer del all
männa synes inle i och för sig vara något bärande skäl att ge den sämre 
ställning än enskildas krav. Xven om bostadsrätter kan representera mycket 
stora ekonomiska värden anser beredningen det inte uteslutet alt bostads
rätt under vissa villkor av sociala skäl tas undan från utmätning. Ett ulmät
ningsskydd bör begränsas till bostadslägenhet som tillhör och brukas av 
fysisk person eller som tillhör dödsbo och brukas av den dödes efterlevande 
familj. Lägenheten skall faktiskt tjäna gäldenären eller hans familj till bo
stad. Vidare bör krävas att gäldenären inte genom sitt förvärv av bostads
rätten eller senare gjorda insatser åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borge
ntirer. Innebörden härav är att successiva inbetalningar, som framstår som 
ett uttryck för en normal strävan av gäldenären att ordna bostadsfrågan för 
sig och sin familj på Iåmpligt sätt, bör godtas och att förvärv eller insats som 
loj alt görs medan gäldenären är solvent inte heller kan angripas, om gälde
nären senare blir insolvent. Däremot bör inte godtas att en insolvent gälde
när skyddar kapital genom att köpa en bostadsrätt eller göra en stor insats 
hos hostadsräUsföreningcn. Slutligen bör som krav för utmätningsfrihet 
uppställas alt bostaden inte får vara onödigt dyr. Utan hinder av det ulmät
ningsskydd som sålunda föreslås skall bostadsrätt som panlsalts kunna ut
mätas för panthavarens fordran (67 § 1 mom. utsökningslagen). Det hör 
enligt beredningen övervägas om utmätning av en värdefull bostadsrätt 
skall kunna ske med förbehåll att gäldenären får viss del av valutan för att 
skaffa annan bostad. Det kan dock befaras att en sådan regel skulle bli svår 
alt tilliimpa, bl. a. med hänsyn till det osannolika i att en annan och billiga
re bostadsrätt skulle stå till huds vid önskad tidpunkt. Det utmätningsskydd 
som föreslås för bostadsrätt bör gälla också för annan därmed jämförlig 
rättighet med vilken är förenad nyttjanderätt till bostadslågcnhet. 

3.5 Formerna för prövning av tvister 

3.5.1 Gällande rätt. Tvist mellan bostadsrättsförening och bosladsrältsha
vare faller i regel under allmän domstols kompelens. För vissa frågor anvi
sar hostadsrättslagen emellertid elt särskilt prövningsförfarande. Tvist om 
medlemskap i förening avgörs sålunda i några fall av skiljemän. Skiljeman
naförfarandct följer bestämmelserna i lagen (1929: 145) om skiljemän (25 § 
hostadsrältslagen). I några situationer bestäms bostadsrätts värde av skilje
män. Den som inte är nöjd med vad skiljemännen har beslutat härom kan 
hegåra att domstol prövar tvistefrågan (27 § andra stycket, 29 § andra styc
ket od1 55 § första stycket). 

Bostadsrättshavare som går miste om sin bostadsrätt anses i vissa fall 
inneha lågenhetcn på grund av skriftligt hyresavtal. Kan parterna inte kom-
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ma överens om hyresvillkoren, fastställs dessa av domstol (22 § första stycket 
och 55 § andra stycket). Andra hyreslvister följer de allmänna förfarande
reglerna för sådana tvister. 

3.5.2 Kommitten. Kommitten föreslår ingen ändring av den grundläggande 
regeln att tvist mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare skall 
handläggas av allmän domstol. 

I fråga om tvist om medlemskap i bostadsrättsförening föreslår kommitten 
att det nuvarande skiljcmannaförfarandet slopas och ersälls med domstols
prövning. Vidare föreslås för det fall bostadsrättshavaren går miste om sin 
bostadsrätt och i stället skall anses inneha lägenheten med hyresrätt den 
ändringen att tvist om hyresvillkor skall handläggas av hyresnämnd i stället 
för av domstol. 

3.5.3 Remissyttrandena. De föreslagna reglerna om prövning av tvister har 
kriliserats i åtskilliga remissyttranden. Enligt lzyresnämnden i Stocklzolms 
län skulle det från såväl allmän som enskild synpunkt vara till fördel att låta 
vissa tvister beträffande bostadsrättsförhållandcn gå till hyresnämnd. Häri
genom skulle nämndens speciella kunskaper beträffande hyres- och boende
frågor kunnat utnyttjas. Hyresnämnd kan också erbjuda parterna en snabb 
och billig process med ett påtagligt inslag av medling. Liknande synpunkter 
framförs av hyresnämnden i Göteborgs och Bohus län, som emellertid un
derslryker att tvister av föreningsrättslig natur inte bör överlämnas till 
hyresnämnd. Hovrätten för Nedre Norrland framhåller att en prövning av 
föreningens vägran att bevilja medlemskap åt den som förvärvat bostadsrätt 
främst innefattar en skälighetsbedömning. Inte sällan lämpar sig sådan tvist 
för medling och förlikning. För den enskilde torde det framstå som förenat 
med mindre svårigheter alt söka rättelse hos hyresnämnd eller skiljenämnd 
än att väcka talan vid domstol. Tvist om medlemskap rör ofta personliga 
angelägenheter som bör behandlas så att de inte tilldrar sig onödig upp
märksamhet. Att medlemsfrågor prövas av hyresnämnd förordas också av 
byresnämnderna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län, llyresgiisler
nas Riks(örbund och TCO. 

Flera remissinslanser anser det lämpligt alt fråga om tillstånd till total 
sublokation liksom vid hyra handläggs av hyresnämnd i stället för som 
kommitten har föreslagit av domstol. Till dessa instanser hör Svea hovrätt, 
hovrätten för Nedre Norrland, kommers kollegium, statens hyresråd, hyres
nämnderna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bobus liin, Hyres
gästernas Riksförbund och Föreningen Sveriges häradshövdingar och stads
domare. AU hyresnämnd skall kunna tjänstgöra som medlingsorgan vid 
tvist om avflyttning i samband med alt nyttjanderätten har förverkats före
slås av hyresnämnden i Malmöhus län och Föreningen Sveriges häradshöv
dingar och stadsdomare. 
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Vad beträffar hyresnämnds sammansättning vid prövning av bostadsrätts
lvister framhåller hyresnämnden i Stockholms län att det torde uppkomma 
behov av att i nämnden ha ledamot som är förtrogen med bostadsrättsrörcl
sens förhållanden. Samma synpunkt framförs av hyresnämnden i Göte
borgs och Bohus län som föreslår att sådan ledamot får ersälta fastighets
ägarrepresentanten i bostadsrättsärenden. 

3.6 Förbud mot upplåtelse av annan andelsrätt än bostadsrätt 

3.6.1 Gällande rätt m. m. Vid bostadsrättslagens tillkomst ansågs förenings
formen vara den naturliga för upplåtelse av lägenhet under nyttjanderätt 
för obegränsad tid. Förbud infördes därför för annan än bostadsrättsför
ening att driva sådan verksamhet (1 § tredje stycket bostadsrättslagen). Ge
nom övergångsbestämmelse fick dock äldre föreningar och aktiebolag rätt 
att fortsälta sin verksamhet beträffande hus som då tillhörde dem. Som 
komplement till förbudsbestämmelsen i bostadsrättslagen togs i den allmän
na föreningslagstiftningen in förbud för ekonomisk förening med ändamål 
att bereda bostäder åt medlemmarna alt upplåta lägenhet under nylljande
rätt annat än för bestämd tid, om inte upplåtelsen skedde under bostadsrätt 
(numera 113 § föreningslagen). överträdelse av förbudet i bostadsrättslagen 
eller föreningslagen kan straffas med dagsböter (63 § bostadsrättslagen, 
111 § föreningslagen). 

Bostadsrättslagen inskränker således inte rätten för sammanslutning att 
upplåta andelsrätt som förenats med rätt att disponera lägenhet för begrän
sad tid. Sedan hyresregleringen införts år 1942 uppträdde på bostadsmark
naden bostadsföreningar vilka var organiserade som bostadsrättsföreningar 
med den skillnaden att lägenheterna uppläts åt medlemmarna på begränsad 
tid. I en del fall hade denna form valts för att kringgå priskontrollen på bo
stadsmarlmaden, men i vissa fall hade formen tillämpats på grund av de 
praktiska svårigheterna vid genomförandet av bostadsrättsföreningar, bl. a. 
dröjsmål med godkännande av ekonomiska planer. Genom en ändring år 
1!)45 i kontrollagen förbjöds förening, som inte var bostadsrättsförening, och 
aktiebolag alt utan hyresnämndens tillstånd upplåta andelsrält med vilken 
följde rätt att besitta eller hyra lägenhet. För redan bildade föreningar eller 
aktiebolag föreskrevs vissa övergångsbestämmelser. De innebar i huvudsak 
alt sammanslutningarna fick rätt alt fortsätta sin tidigare verksamhet. 

I samband med att kontrollagen upphörde att gälla överfördes förbudet 
mot vissa andelsupplålelser till förskott slagen (3 §). Härvid undergick reg
lerna vissa sakliga ändringar. Sålunda utsträcktes förbudet till att gälla 
hela landet och inte bara de delar där hyresregleringslagen är tillämplig. 
Vidare slopades möjligheten till dispens. Samtidigt begränsades emellertid 
tillämpningsområdet till att omfatta endast bostadslägenheter. Något hinder 
för sammanslutning att förena andelsrätt med en till tiden begränsad nytt-
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janderätt Lill lokal föreligger således inte numera. Genom särskild över
gångsbestämmelse har förening eller akliebolng, som före förskoltslagens 
ikrafllrädande fått upplåta andelsrätt förenad med nyttjanderätt till lägen
het i föreningens eller bolagets hus, gells fortsatt möjlighet att upplåta så
dan ~mdelsrält beträffande lägenhet i huset. Också i annat fall kan förening 
eller aktiebolag, som före ikrafflrädandet drivit verksamhet i vilken ingår 
uppl•Helse av sådan andelsrätt, efter särskilt tillstånd av länsstyrelse få fort
sälla sin verksamhet. 

3.6.2 Kommitten. Kommitten påpekar att bostadsrällslagcn kom till för alt 
trygga förcningsmedlemmarnas rätt till lägenheterna och skydda dem mot 
osunda bosladsförctag. En särskild lagstiftning ansågs nödvändig med hiin
syn till bl. a. de ofta stora kapitalinsatser förcningsmedlemmarna gjorde. 
Efter tillkomsten av bosladsrättslagen har i viss ulslräclming bildats eko
nomiska föreningar och aktiebolag med ändamål att ål medlemmarna och 
aklieägarna upplåta lägenheter för begränsad tid. En bosladssökande torde 
ofla vara okunnig om skillnaden mellan de olika förelagsformerna. Mången 
gång synes den bosladssökande ha varit nöjd med au veta att han enligt 
föreningens stadgar, bolagets bolagsordning eller del särskilt träffade hyres
aytalet tillförsäkrats rätt till lägenheten under avsevärd tid, L. ex. 25 år. 

Enligt kommittens mening föreligger inget verkligt behov inom boslads
marknadcn att låta förening eller aktiebolag upplåta andclsrätter med vilka 
följer riilt att för begränsad tid besitta eiler hyra lägenhet som är avsedd alt 
helt eller till icke oväsentlig del användas som bostad. Med hänsyn till att de 
insatser som här kommer i fråga är så stora att de för flertalet bostadssö
kande utgör en avsevärd del av deras ekonomiska tillgångar finner kommit
ten det nödvändigt att i den nya bosladsrällslagstiftningen ta upp ett förhud 
motsvarande 3 § förskottslagen. Till skillnad från bestämmelsen i förskolts
lagcn är den av kommitten föreslagna förbudsregeln tillämplig också på bo
stadsrättsföreningar. Äldre föreningar och aktiebolag föreslås få fortsätta sin 
verksamhet i den utslräckning som anges i övergångsbestämmelserna till 
förskottslagen. Dispens skall dock meddelas av Kungl. Maj :t och inte av 
länsstyrelsen. 

Kommitten tar också upp frågan om det behövs särskilda regler beträf
fande handelsbolags (kommanditbolags) upplåtelse av andclsrätt med vilken 
följer rätt till lägenhet i bolagets hus eller beträffande överlåtelse av ideell 
andel i fastighet. 

Kommitten påpekar att det under senare tid har förekommit att handels
bolag bildats för att förvärva och förvalta fastigheter samt låta bolagsmän
nen disponera lägenheter i fastigheterna. Fastän lägenhctsupplåtelserna all
tid förenats med skyldighet att i någon form sätta in kapital i företagen, har 
dessa inte varit underkastade några regler till skydd för liigenhctsinnehavar
na motsvarande dem som gäller för bostadsrättsföreningar. Handelsbolags-
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fo:;men har emellertid förekommit i begränsad omfattning och synes inte ha 
medfört nägra anmärkningsvärda olägenheter. l\Ied hänsyn härtill samt till 
all upplålelserna såvitt känt uleslntande har avsett lägenheter som varit 
avsedda för annat ändam:11 än bostäder har kommilten inte funnit skiil att 
föreslå särskilda regler för upplåtelser av denna art. 

I fråga om fön·ärv av ideell andel i fastighet framhåller kommiltcn alt för
värvare av sådan andel erh:°i.ller en mot andelen svarande begränsad rätt till 
varje del av egendomen. llättsförhållandct mellan en faslighcts olika del
ägare regleras av samägandcrällslagen, om delägarna inte har träffat avtal 
om annat. l\Ied andelen följer inte någon rätt att disponera visst bestämt ut
rymme i huset, men inget hindrar alt delägarna mellan sig träffar förvalt
ningsavtal, t. ex. om hur lägenheterna skall fördelas. Förvän-ct av andelen i 
fastigheten regleras av bestämmelserna i jordabalken (med ullrycket jorda
halken försHts här och i forlsällningen förslaget till jordabalk enligt prop. 
19i0: 20). 

J\ommiltcn erinrar om att det vid skilda tillfällen har förts fram förslag 
om inskränkning i rätten alt överlåta ideella andelar. Grunden hiirför har 
varit att sådana försäljningar, kombinerade med förvallningsavtal mellan 
delägarna, skett för alt kringgå priskontrollen på bosladsmarknaden. Vid 
övenägande av frågan om förbud mot försäljning av icleell andel mfrsle 
först uppmärksammas alt de rättigheter som tillkommer en köpare av del i 
faslighct är av annat slag än de som en holagsman har i ett handelsholag 
(kommanditbolag) eller en andelsägarc eller aktieägare erhåller vid för
vi.irv av andel i ekonomisk förening eller aktie i aktiebolag. Köparen av den 
ideella andelen blir omedelbart delägare i fasligheten med de rättigheter och 
skyldigheter som följ er med detta. Förvärvet ger emellertid inte fön·årvaren 
någon rätt att få nyttja viss del av fastigheten, vilket han särskilt cftcrslrii
var. Härför liksom för den fortsatta förvaltningen av den gemensamma egen
domen fordras att avtal mellan alla delägarna träffas. Det torde emellertid 
vara förenat med betydande svftrigheter alt göra upp sådana avtal. Detta 
beror dels p:1 den m:'mgfald frågor som måste regleras, dels på alt gällande 
lagstiftning endast i mycket begränsad utsträckning Himnar ledning för en 
sådan reglering. Dessa förhållanden borde i och för sig vara ägnade att av
hålla bostadssökande från alt försöka lösa sina bostadsproblem genom för
viirv av ideella andelar i fastigheter. 

De olägenheter som i viss utsträckning har förekommit vid förvärv av 
ideella andelar har dock föranlett kommitten att pröva vilka möjligheter 
som finns att förhindra sådana missförhållanden. Kommitten har funnit att 
nfrgot generellt förbud mot förvärv av andel i fastighet inte kan uppställas. 
Inte önskvtirda upplåtelser av faslighctsandclar torde därför inte lämpligen 
kunna förhindras på annat sätt än genom införande av särskild kontroll. En 
sådan kontroll skulle visserligen kunna begränsas till att avse endast mindre 
andelar av en fastighet men torde ändå medföra en komplicerad reglering. 
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Vad beträffar de uppmärksammade missförhållandena framhåller kommit
ten att flertalet av dessa ligger åtskilliga år tillbaka i tiden och avser enstaka 
personers handlande. Med hänsyn härtill och till att den nya lagstiflningen 
väsentligen är avsedd att reglera förhållandena i en balanserad bostadsmark
nad, vill kommitten inte föreslå någon särskild reglering av försäljningar av 
ideella andelar. Slutligen erinrar kommitten om att enligt jordabalken upp
låtelse av nyttjanderätt i andel i fastighet saknar verkan och ideell andel 
i fastighet inte kan intecknas ( 7 kap. 9 § och 22 kap. 2 §). 

3.6.3 Remissyttrandena. Förslnget om förbud för förening och aktiebolag 
att upplåta andelsrätt förenad med rätt till bostadslägenhet lämnas utan 
erinran av flertalet remissinstanser. Förslaget tillstyrks uttryckligen av bo
stadsstyrelsen och Hyresgästernas Riksförbund. Riksförbundet framhåller 
att det inte kan anses förenligt med samhällets ansvar för bostadsförsörj
ningen att tillåta en okontrollerad flora av upplåtelseformer som inte uteslu
ter risker för osund spekulation. 

Några remissinstanser avstyrker eller ställer sig tveksamma till det före
slagna förbudet. SABO ifrågasätter sålunda om inte bostadsföreningarna 
jämförda med bostadsrättsföreningarna kan erbjuda åtskilliga fördelar för 
bostadskonsumenterna. Lägenhetsinnehavarna är t. ex. inte helt bundna till 
sina lägenheter utan avtalen kan sägas upp oberoende av om föreningen kan 
hyra ut lägenheterna på nytt. Vid avflyttning betalar föreningen tillbaka det 
satsade kapitalet, varför hyresgästen inte riskerar någon del av sin insats. 
Vidare undviks spekulationsmöjligheter eftersom en föreningsmedlem inte 
har samma förfoganderätt över lägenheten som en bostadsrättshavare. En 
eventuell värdestegring kommer i sin helhet föreningen till godo. Liknande 
synpunkter förs fram av Stockholms Kooperativa Bostadsförening, som i lik
het med Stockholms Bostads[ öreningars Centralförening anser att inte 
önskvärda sammanslutningar kan förhindras genom bl. a. reglerna för den 
statliga kreditgivningen. Synpunkten att upplåtelse av andelsrätler inte bör 
förbjudas men väl regleras i lag förs fram av HSB och Stockholms Bostads
föreningars Centralförening. Även Svea lwurätt och Byggnadsfirman Anders 
Diös ifrågasätter lämpligheten av det föreslagna förbudet. 

Förslaget om särskilda övergångsbestämmelser beträffande äldre förening
ar och bolag tillstyrks av bostadsstyrelsen och Stocklwlms Bostadsförening
ars Centralförening. HSB avstyrker däremot den föreslagna dispensmöjlig
heten. Denna skulle nämligen ge vissa föreningar en i den ekonomiska för
eningsrörelsen unik och principiellt betänklig särställning. Hyresgästernas 
Riksförbund erinrar om att av äldre sammanslutningar endast Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening har fålt tillstånd att fortsätta sin verksamhet 
beträffande fastigheter som uppförts eller förvärvats efter 1945. Skall dis
pensmöjlighet finnas, bör denna inte utsträckas till andra företag. 

Frågorna om behovet av särskilda regler för handelsbolags (kommandit-
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bolags) upplåtelse av andelsrätt eller för överlåtelse av ideell andel i fastig
het har behandlats bara av några remissinstanser. Enligt Svea hovrätt bör, 
om det anses nödvändigt med förbud för förening och aktiebolag, förbudet 
omfatta också handelsbolag. Vidare bör frågan om ideella andelar uppmärk
sanunas ylterligare. SABO framför liknande synpunkter. Hyresgästernas 
Riksförbund framhåller att upplåtelse av hyresrätt i samband med tecknan
de av kommanditlotter har förekommit också för bostadsfastigheler i Stock
holm. Försök att intressera hyresgäster i äldre fastigheter för sådan andels
rätt har i något fall avvisats på grund av det höga pris initiativtagaren be
gärt för fastigheten. Riksförbundet föreslår därför att även denna form för 
bostadsupplåtelse läggs under förbudet. 

3. 7 Utformningen av lagstiftningen 

3.7.1 Gällande ordning. De grundläggande bestämmelserna om bostadsrätts
föreningarna och deras verksamhet finns i bostadsrättslagcn. Vid sidan där
av skall emellertid de lagbestämmelser som finns för ekonomiska förening
ar gälla också för bostadsrättsföreningarna, om bestämmelserna inte strider 
mot vad som särskilt föreskrivs i bosladsrättslagen. Bestämmelse i förenings
lagen som hänför sig till vad som föreskrivs i den lagen skall tillämpas som 
om den hänförde sig också till reglerna i bostadsrättslagen (2 § bostads
rättslagen). Bostadsrättslagen har således avfattats på sådant sätt att den 
utgör ett komplement till föreningslagen. 

3. 7.2 Ifornrnitten. Det förhållandet att bostadsrättslagcn innehåller en gene
rell hänvisning till de allmänna reglerna om ekonomiska föreningar har en
ligt kommitten medfört att lagstiftningen blivit svår att överskåda. Denna 
brist har blivit än mera framträdande efter den nu gällande föreningslagens 
tillkomst. Olägenheterna har varit särskilt påtagliga med hänsyn till att lag
stiftningen rör ett från social synpunkt betydelsefullt område och tillämpas 
på rättsförhållanden mellan ett stort antal föreningar och deras flera htmdra 
tusen medlemmar. 

De nackdelar som utformningen av gällande bestämmelser innebär kan 
enligt kommittens mening inte undanröjas på annat sätt än genom att den 
nuvarande anknytningen till lagstiftningen om ekonomiska föreningar upp
hör. De regler som rör bostadsrättsföreningarna bör därför tas in i en från 
föreningslagen helt fristående författning, som uttömmande reglerar bo
stadsrä Llsföreningarnas förhållanden. 

Reglerna för bostadsrättsföreningarna kommer beträffande åtskilliga för
eningsrätlsliga frågor att sakligt överensstämma med de bestämmelser som 
enligt föreningslagen gäller för ekonomiska föreningar i allmänhet. Frågan 
är då om den nya lagen skall innehålla självständiga föreskrifter också i 
dessa avseenden eller om lagen bara skall direkt hänvisa till motsvarande 
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bcslämmciscr i förcningslagcn. Om man väljer hänvisningsmetoden måste 
den enligl kommiltens mening under alla omständigheter användas mccl stor 
försiklighet. Den bör inte begagnas beträffande lagregler som tillämpas ofta, 
t. ex. beslii.mmelscr om styrelse, firmateckning, årsredovisning, förenings
stämma och registrering. Inte heller bör metoden användas om författnings
texten blir mindre öwrskådli.g genom att särskilda bestämmelser måste 
fogas till hånvisningarna. Dessa synpunkter och de fördelar som kan vinnas 
vid den praktiska hanteringen om alla de lagbestämmelser som gäller för 
hostadsriittsföreningar Mt'rfinns i en enda förfallning har lelt till alt kom
mitten slulligt stannat för alt bygga upp lagstiftningen helt utan hänvisning
ar till föreningslagen. :\led den metod som sålunda använts har {i.lskilliga 
bestämmelser förts över från föreningslagen nian saklig ändring. Smiirrc 
redakli.onella ändringar har emellertid företagits. 

3.7.3 Remissyttrandena. Förslaget att utforma lagstiftningen om bostads
rätt ulan hiinvisningar till föreningsiagen har fått ett i huvudsak posifr;t 
mottagande. Till de remissinstanser som tillstyrker förslaget hör liinsstyrel
scma i Stocklzolms, Malmöhus och Värmlands liin, Bostadsgaranti, I\omm11-
nalckonomiska fören ingen och Advokatsamfundet. Ilor.iriitten för Nedre 
Norrland fnunMillcr ntt samma regler i stor utsträckning kommer att gulla 
för hosladsrättsföreningar och ekonomiska föreningar i allmänhet. Om den 
nya Ingen endast tar upp särbestämmelscrna och i övrigt hänYisar till 
föreningslagen blir den mindre ornfntlandc, vilket för anses som en förcld. 
Lagen blir dock omständligare och svårare alt handskas med eftersom 
föreningslagen måste läsas jämsides med bostadsrättsiagen. Delta är en 
väsentlig nackdel, allra helst som del gäller laghcstiimmelser vilka kommer 
alt studeras och lilliimpas av ett stort antal personer som är verksamrn a p~'l 

olika sätt inom bostadsrällsförcningama. övervägande skäl talar därför för 
del föreslagna syslemet. 

Kriliska synpunkter på förslaget framförs av Svea lzovräll. Fierblcl av de 
föreslagna bestämmelserna har mer eller mindre ordagrant håmlats fr{rn 
olika Jagar som tillkommit vid skilda tidpunkter. Detta har medfört all lag
texten blivit svårläst och svflröverskådlig. Det bör övervägas om inte hesifön
mclser av administrativ art eller av typen ordningsföreskrifter kan tas in i 
en särskild kungörelse. Stockholms Kooperatiua Bostads{örening anser det 
tvivelaktigt om man valt del bästa sållet för lagstiftningens uppbyggnad. 
Lagen har blivit mycket vidlyftig och torde inte minska i JiittfaUlighct om 
htinvisning sker till föreningslagen i frf1ga om t. ex. likvid::i.tion, upplösning 
och fusion. Enligt Näringslivets Byggnadsdelegation hör den nya lagstift
ningen kunna ges en mera Hittillgänglig utformning. 
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4. Departementschefen 

4.1 Inledande synpunkter 

73 

Genom 1930 års lagstiftning om bostadsråttsföreningar tillskapades sär
skilda regler för sådana ekonomiska föreningar vilka upplåter lägenheter 
åt sina medlemmar med nyttjanderätt för obegrånsad tid. Under de 40 år 
som har gått sedan bostadsrättslagen kom till har bostadsmarknaden lik
som samhällslivet i övrigt undergått stora sociala och ekonomiska föränd
ringar. Inom bostadsråtlsområdet har en betydande expansion ägt rum. 
Föreningarnas antal har sålunda ökat kraftigt under de senaste decennier
na och uppgick vid årsskiftet 1967 /68 till 8 300. Antalet bostadsrättslägen
heter för bostadsändamål ökade under tiden 1945-1967 från 90 000 till 
430 000. 

Samtidigt som bostadsrättsrörelsens omfattning har ökat har förening
arnas verksamhet i olika avseenden undergått våsentliga förändringar. Så
lunda bildas föreningarna numera bara i undantagsfall av de blivande bo
stadsrättshavarna själva. I stället tas initiativet till nya föreningar i regel av 
de rikskooperativa organisationerna HSB och Riksbyggen eller av enskilda 
byggnadsföretagare. Medan det tidigare i betydande omfattning förekom att 
föreningarna förvärvade bebyggda fastigheter, uppför numera det övervä
gande antalet föreningar själva sina hus. Vidare har utvecklingen gått mot 
allt större byggnadsprojekt, vilket har fått till följd att det ofta förflyter 
flera år mellan första och sista inflyttningen. Möjligheten att sluta för
handsavtal om upplåtelse av bostadsrätt och i samband därmed ta ut för
skott på avgifter för bostadsråttcn har medfört att bostadsrätt i allmånhet 
inte längre upplåts före eller i samband med att den bosladssökande flyt
tar in i Jägcnhelcn ulan först sedan byggnadsförctaget har avslutats och fi
nansieringen har blivit slutligt ordnad. 

Enligt kommitten föreligger det ett starkt behov av att anpassa bostads
rältslagstiftningen till de förhållanden som nu råder. Kommitten lägger i 
sitt betänkande fram förslag till en ny bostadsrättslag. Nyheterna i försla
get avser bl. a. de grundlåggande frågorna om i vilka former och under vil
ka förutsättningar bostadssökande skall få knytas till bosladsrältsförening
arna. Vidare föreslås nya bestämmelser om rätt för den som har förvärvat 
bostadsrätt att bli medlem i föreningen. Viss omarbetning har också skett 
bl. a. av reglerna om bostadsråttshavares rättigheter och skyldigheter. Lag
tekniskt innebär förslaget att bostadsrättslagstiftningens nuvarande an
knytning till den allmänna lagstiftningen om ekonomiska föreningar upp
hör. Reglerna om bostadsrätt föreslås i stället intagna i en helt fristående 
författning utan hänvisningar till föreningslagen. 

För egen del finner jag till en början värt att starkt understryka att bo
stadsrättsrörelsen särskilt under de senaste decennierna utvecklats mycket 
framgångsrikt och kommit att få en alltmera framträdande bostadspolitisk 

3t Riksdagen 1971.1 sam/. Nr 12 



7.1 /{11ngl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

betydelse samt alt detta har kunnat ske utan att lagens besliimmelser be
hövt ändras. Detta ulgör ell slarkt bel::igg för att grunddragen i 1930 års 
lagstiftning är ändamålsenliga och bör behållas. Särskilt har det förhållan
det att lagen ger betydande utrymme åt bostadsrällsföreningarna alt själ
va ordna sin verksamhet på ändamftlsenligl siill visat sig mycket fruklhi1-

rande. De krisartade förhållanden som int6idde p:l bosladsmarlrnadcn i 
samband med andra världskrigets utbrolt och som se11un av olika skäl 
kom att prägla även efterkrigsårens bostadsmarlmad innebar giYelvis en 
belydande påfrestning även på bosladsrättsscklorn. I flera hii.nscenden 
kom bristen på bostii<ler att påverka bostadsrällsverksamhelen s[1väl niir 
det giiller tillvägagångssättet vid upplåtelse av bostadsrätt som i fråga om 
överlåtelse av sådan riilt .• Jag syftar framför allt på systemet med för
handsavtal om upplåtelse av bostadsrätt och upptagande av förskott i sam
band därmed samt kontrollen från hyresnämndernas sida av den eko
nomiska planen och överlåtelsevärdena. Under senare {tr har utvecklingen 
tydligt gått mot en normalisering av förhållandena på hosladsmarlmaden. 
Verkningarna härav har visat sig på ett pMagligt sätt i fråga om hostads
rättsverksmnheten. Det är sålunda otvivelakligt alt man nu i slora delar 
av landet har mera av en köparens marknad iin tidigare niir det gäller ho
sta<lsrätlslägenheter. Enligt min mening år det mot bakgrund hiirav vik
tigt alt inte låta en ny bostadsrätlslag priiglas av de speciella erfaren heter 
som gjordes under en lid då hostadsmarknaden hade en annan karakliir iin 
nu. I vissa avseenden kan från denna utgångspunkt kritik riklns mol kom
mittens förslag. Detta gäller sårskilt frågan om upplåtelse av bostadsrätt 
och upplagande av förskott. Jag återkommer niirmare tiil denna fråga i det 
följande. 

Det sagda får emellertid inte undanskymma alt de slora föriindringar 
som har skett på bosladsriillsområdet har medfört all lagen i flera avseen
den har kommit att framstå som otidsenlig. Hiirl:Jl kommer all viss niirlig
gamle lagstiflning efter hand har undergått betydande föriindringar. Av 
si:irskild vikt iir den nya hyreslagstiftning som Lriidde i krnfl den 1 ja
nuari 1969 .. Jag ansluter mig därför liksom remissinstanserna lill kommit
lcns uppfallning att det 1111 behövs en reformering av lagstiflningen om bo
stadsriitl. I likhet med det stora flertalet remissinstanser anser jag att kom
milteförslaget kan låggas till grund fiir ny lagstiftning på området. Som 
framgår av det följande förcslär jag dock i flera viktiga hänseenden anflra 
lösningar ån de som kommillen förordar. 

Enligt <le riktlinjer som år 1967 drogs upp för bostadspoliliken (prop. 
1967: 100, SU 100, rskr 265) skall de allmiinnyttiga och kooperativa före
tagen, vilkas verksamhet grundas på självkostnadsprincipen, spela en .-ik
tig hyrespolitisk roll på bostadsmarknaden. Genom alt de svarar för en 
stor andel av nyproduktionen av flerfamiljshus avses <le inta en prisle<lan
dc och prisbildande ställning. I enlighet med dessa riktlinjer bör den nya 
bostadsriittslagstiftningen ulformas så att den möjliggör en rationell ho-
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sladskooperativ verksamhet med en hög nyproduktion av lägenheter. För
eningarna bör <Hirför ha slor frihet att sjiilva ordna sin verksaml1et på än
damålsenligt siilt. Jag anser det emellertid också både från allmänna sam
ldlleliga synpunklcr och av hänsyn till den bosladssökande allmänhetens 
intressen i hög grad angeliigct att lagsliftningen ulfonnas på sådant sätt alt 
den förhindrar uppkomsten av ekonomiskt osunda företag och skapar g~
rantier för att bostadsriittshavarnas hertittigade intressen tryggas. Det är 
av slor vikt att bostadsrättshavarna lillförsi:ikrns god insyn i föreningarnas 
angcliigenheter och elt stort mått av trygghet i bes!ttningen av sina lägen
hcler. 

De bestiimmelser som jag i det föijande kommer att föreslå har karaktä
ren av civilriillsliga regler. De är inte avsedda att ingripa i den skatterätts
liga behandlingen av bostadsrättsföreningarna. Jag vill i detta sammanhang 
erinra om alt chefen för finansdepartementet med stöd av Kungl. Maj :ts 
bemyndigande den 24 oktober 1969 har tillkallat sakkunniga för översyn 
av beskattningen av bostadsriillsförcningar och deras medlemmar. De sak
kunniga har enligt vad jag erfarit ännu inte tugil slällnh1g till hur de nya 
beskuttningsreglerna skall vara utformade. 

Emellertid kan redan nu konstalcru.s att de bestämmelser jag avser att 
föreslå i det följande kommer att påverka utformningen av skattereglerna. 
Milt förslag alt slopa andelsviirdena framtvingar niimligen ett annat syslcm 
bl. a. för bestämmande i skattesammanhang huruvida det är fråga om en 
s. k. iilda hostudsrättsförening, på vilken vissa schahlonlaxeringsreglcr är 
tillämpliga. Enligt min mening iir del inte principiellt riktigt att konstruera 
civilrättsliga regler som moliveras endasl av det skallerällsliga intresset. 
Det kan emellertid inte uteslulus ull mun uv skatleriiUsliga skäl tvingas be· 
hålla viss uppgiftsskyl<lighcl och offentlig kontroll i syflc att inte rubba <le 
nuvarande principerna för beskallning uv iikta bostadsrätlsföreningar. Hur 
dessa regler skall niirmarc ulformas torde få Ö\·erviigas av chefen för fi. 
nans<lepartementet. 

Den :W mars 1970 hur till lagrådet remil!era[s förslag till omorganisation 
av förrnllningsriiltskipningen, m. m. Förslaget innebär bl. a. all förcnings
lagen kompletteras med en ny paragraf, 105 u §, om besvär. Ett genomfi:iran
de av förslaget kommer att medföra visst tillägg till del förslag till ny 
bostudsrättslug som nu Higgs fram. 

4.2 Upplåtelse av bostadsrätt - förhandsavtal 

Det främsla ändamålet med 1930 års lagstiftning om bostadsräl!sför
eningar var alt ge den enskilde föreningsrnedlemmen en tryggad besittning 
till bostaden och skapa förnlsiillningar för en sund ut-veckling av förening
arnus ekonomi. S\.lm ett led i denna strävan föreskrivs i bostadsrättslagen 
att ekonomisk plan för föreningens vc:rksarnhet skall ha upprällats av sty
relsen och mottagits av länsslyrelsen innan bostadsrätt får upplåtas. Vi
dare inneh[tller lagen bestämmelser om att bosladsrätt inte får upplåtas åt 
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annan än föreningsmedlcm som i viss ordning har tecknat sig för bostads
rätt. 

Den ekonomiska planen skall innehålla alla de upplysningar som behövs 
för att den bosl::ulssökande skall kunna bedöma föreningens verksamhet. 
Vidare skall uppgift lämnas om bosladsrältshavarnas ekonomiska för
pliktelser och lägenheternas andelsvärden. Uppgifterna i planen kan grun
das på kalkyler. Lagen bygger på tanken alt bostadsrätt till viss lägenhet 
skall upplåtas innan eller i samband med alt lägenheten tillträds. 

Den ekonomiska planen skall ha granskats av två sakkunniga personer, 
s. k. intygsgivare, innan den får tas emot av länsstyrelsen. Intygsgivarna 
tillkallas av föreningen. En av dem skall vara auktoriserad i särskild ord
ning. Den granskning länsstyrelsen verksUiller i samband med att planen 
tas emot är av enbart formell natur. 

Enligt den år 1942 införda konlrollagen fick den ekonomiska planen tas 
emol av länsstyrelsen bara om den hade godkänts av hyresnämnden. Denna 
regel kom att i väsentlig grad modifiera systemet för upplåtelse av bostads
rätt. För nämndens granskning ansågs det nämligen inte vara tillräckligt 
att planen utgjorde en kalkyl. Planen måste i sUillet göras upp på grundval 
av de verkliga kostnaderna för anskaffandet av föreningens hus. Detta led
de till att planen i regel inte kunde ges in till länsstyrelsen förrän långt 
efter det att lägenheterna hade tagits i anspråk. Därmed fördröjdes också 
bostadsrättsupplåtelserna och föreningarnas möjligheter att ta upp grund
avgifter. För att undanröja de svårigheter som i detta och andra avseenden 
var förenade med upplåtelsekontrollen kompletterades konlrollagen år 1945 
med bestämmelser om rätt för bostadsrättsförening på hyresreglerad ort 
att efter tillstånd av hyresnämnden ta upp förskott av bostadssökande 
innan den ekonomiska planen hade tagits emot av länsstyrelsen. Förskotts
givare behövde inte vara medlem i föreningen. 

Sedan kontrollagen har upphört alt gälla vid utgången av år 1968 före
ligger inte längre någol hinder för föreningarna att upprätta den ekonomiska 
planen i form av en kalkyl. Bostadsrätt kan således åter upplåtas på ett 
tidigt stadium enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen. Genom förskotts
lagen, som gäller för hela landet, har emellertid möjligheten för förening
arna att ingå förhandsavtal och uppbära förskott bibehållits. För rätt alt 
la upp förskott krävs tillstånd av länsstyrelsen. Sådant tillstånd får läm
nas bara om ekonomisk plan med det innehåll som anges i bosladsrätts
lagcn har tagils emot av länsstyrelsen och föreningen har ställt säkerhet 
för eventuell skyldighet att återbetala uppburet förskott. 

Kommittens förslag innebär i huvudsak inte någon ändring av de nu
varande bestämmelserna om eko n om i s k p Ian. För upplåtelse av 
bostadsrätt och ingående av förhandsavtal fordras alltså en detaljerad 
ekonomisk plan för föreningens hela verksamhet. En ledamot av kommit-· 
ten anser dock att den ekonomiska plan som skall ligga till grund för för-
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handsavlal bör ges elt mindre ·detaljerat innehåll. Kommittens förslag kri
tiseras av några rcmissinstanser. Kritiken avser såväl kravet att ekonomisk 
plan skall ha upprättats innan förhandsavtal får ingås som den föreslagna 
utformningen av planen. · 

Syftet med de nuvarande bestämmelserna om ekonomisk plan är bl. a. 
alt bostadssökande genom att ta del av uppgifterna i planen skall kunna 
pröva förutsättningarna för föreningens ekonomiska verksamhet och bedö
ma de utgifter han tar på sig. En sådan bedömning ansågs vid lagens till
komst inte vara förenad med några större svårigheter. Föreningarnas verk
samhet har emellertid i olika avseenden undergått betydande förändringar 
under den tid lagen har varit i kraft. Medan föreningarna tidigare i stor ut
sträckning förvärvade färdiga hus, svarar numera det övervägande antalet 
föreningar själva för uppförandet av föreningshusen. Utvecklingen har vi
dare gått mot allt större byggnadsprojekl, där föreningens lägenheter blir 
färdiga för inflytlning successivt under en lång tidsperiod. Dessa för
ändringar har fått till följd alt en enskild bostadssökande numera i regel 
inte har någon reell möjlighet att själv göra en bedömning av företagets 
soliditet på grundval av uppgifter i en ekonomisk plan. Såväl frågan huru
vida byggnadskostnaderna och avgifterna kan hållas inom de gränser 
vilka har angetts i planen som spörsmålet huruvida lägenheterna med hän
syn till bostadsmarlmaden på orten kan upplåtas med bostadsriitt när de 
har färdigställts är oftast av så komplicerad nalur att de undandrar sig 
bostadsspckulanternas bedömning. Det är därför angeläget att skapa sär
skilda garantier för planens innehåll i sakligt avseende. Detta bör, som 
kommillcn föreslår, ske genom all planen underkastas granskning av sak
kunniga personer innan den ges in till länsstyrelsen. Granskningen bör 
avse såväl att de lämnade faktiska uppgifterna är riktiga och stämmer över
ens med tillgängliga handlingar som att gjorda beräkningar är vederhäf
tiga och kan väntas hålla streck. Någon ytterligare realgranskning av den 
ekonomiska planen finner jag däremot i likhet med kommitten och remiss
instanserna inte vara påkallad. Den undersökning länsstyrelsen skall verk
ställa innan planen får godkännas bör alltså vara av rent formell natur och 
inte avse planens hållbarhet. 

Enligt bosladsrättslagen ligger den ekonomiska planen till grund för fast
ställandet av de enskilda bostadsrättshavarnas rättigheter och skyldigheter. 
Planen måslc därför för varje lägenhet innehålla specificerade uppgifter 
om yta, utrustning, avgifter, andelsvärde m. m. En sådan konstruktion av 
den ekonomiska planen var vid lagens tillkomst naturlig med hänsyn till 
den begränsade omfattningen av föreningarnas verksamhet. Utvecklingen 
mot allt större företag har emellertid medfört att systemet med en precise
ring av samtliga lägenheter i den ekonomiska planen har kommit att fram
stå som mindre ändamålsenligt. Som en ledamot i kommitten och några 
remissinstanser har framhållit kan det, särskilt vid en i tiden utsträckt 
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bebyggelse, bli nödvändigt all efter hand vidta ändringar i de ursprungliga 
byggna<isplanerna i fråga 0m exempelvis enskilda lägenheters storlek och 
utrustning. Detta innebär med nu gällande regler att uppgifterna i den 
ekonomiska planen ändras och torde inte sii.llan medföra att ny ekonomisk 
plan måsle upprättas. Hiirigenom förorsakas föreningen kostnader, vilka 
kan leda till höjning av de avgifter som utgår för bosta<lsriillerna. Enligt 
min mening iir del inte nödvändigt alt kriiva alt bosladsriitlsföreningen skall 
precisera samtliga bosladsrätlshavarcs räliighctcr och skyldigheter i den 
ekonomiska planen innan någon bostadssökan<le får knytas till förening
en. För den bosladssökande är det lillfyllest alt han får tillgång till detal
jerade uppgifler rörande viss liigenhet när det blir aktuellt för honom 
alt binda sig för lägenheten. Föreningens skyldighet alt ange de närmare 
villkoren för bosladsrättsupplåtelserna bör därför inträda successivt alll
efiersom föreningen knyter spekulanter till företaget. 

Av del nu anförda framgår att den ekonomiska planen i fortsättningen 
huvudsakligen bör utgöra elt underlag för intygsgivarnas bedömning av 
föreningens ekonomiska slabilitel. Under sådana förhållanden kan pinnen 
ges ett betydligt mera översiktligt innehåll än enligt giillande rätt. På pla
nen bör ställas det kravet att den skall innehålla de upplysningar som är 
av betydelse för bedömandet av föreningens hela verksamhet. Uppgift bör 
lämnas om bl. a. totala antalet hus och lägenheter samt anskaffningskost
naden för dessa. Vidare bör planen innehålla upplysning om hur företaget 
skall finansieras samt om storleken av de avgifter som skall tas ut av bo
stadsrällshavarna. Att i lagen närmare precisera innehil.llel i planen anser 
jag inte vara lämpligt. Närmare föreskrifter härom och om det inlyg som 
skall avges av in tygsgivarna bör meddelas av Kungl. ::\Iaj :t. 

För bostadsrättsförening som själv uppför sitt hus grundas uppgifterna 
i elen ekonomiska planen i regel på beräkningar. Uppgifterna kan därför bli 
inaktuella antingen genom föreningens åtgärder eller till följd av att gjor
da kalkyler inte har hållit streck. Är förändringen mera omfattande, kan 
den vara av betydelse för bedömandet av förclagcls stabilitet. En sådan 
iindring bör liksom enligt giillande rätt och kommittens förslag medföra att 
ytterligare bostadsrättsupplåtelser inte får ske förriin ny ekonomisk plan 
har upprättats. 

Vad betriiffar intygsgivarna vill jag ytterligare anföra följande. Enligt 
gällande rätt skall intygsgivare vara troviirdig samt ha insikt och erfaren
het i fråga om fastighetsförvaltning och byggnadsverksamhet. Den ene in
lygsgivaren skall vara på visst sätt auktoriserad för uppgiften. Behörighet 
att utfärda intyg meddelas antingen av länsstyrelse eller av Kungl. l\faj :t 
beroende på om behörigheten skall avse planer som skall ges in till viss 
länsstyrelse eller till olika Hinsstyrelser. Kommillen föreslår att kravet på 
auktorisation utvidgas till att avse båda intygsgivarna och att prövningen 
skall ombesörjas centralt för hela landet av Kungl. l\Iaj :t eller myndighet 
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som Kungl. l\Iaj :t förordnar. Som lämplig inslans nfönns bostadsslyrel
scn. I likhet med rcmissinstanscrna anser jag den föreslagna ordningen 
föulamålsenlig. Genom att prövningen förläggs till en endn, för uppdraget 
viil kvalificerad myndighet uppnås alt prövningen av de enskilda intygsgi
varna sker på ett sakkunnigt siilt och efter enhetliga principer för hela lan
det. Iförigenom skapas ökad säkerhet för alt de ekonomiska planerna kom
mer att underkastas en omdömesgill granskning av personer som är väl 
skickade för uppgiften. I lagen bör uttryckligen föreskrivas alt intygsgivarc 
skall vara ojävig. 

Upp 1 å l e 1 s c av bo stads rått skall enligt bostadsrätlslagen ske 
genom teckning på tcckningslista. Denna skall ange under vilka förhållan
den teckning blir bindande, tiden för tilltriide av Higenhclcn samt hur 
grnmlavgift oeh ersi:illning för teckningsriilt skall betalas. Den ekonomis
ka planen skall vara fogad vid Lcckningslistan. Enligt kommitten har det 
nnvarande förfarandet medfört vissa olägenheter. Kommitl<'.·n föreslår där
för att upplåtelse av bostadsrätt i stället skall ske genom skriftligt avtal. 
Avlalct skall ange elen Wgenhct upplåtelsen avser, den ekonomiska plan som 
ligger till grund för upplåtelsen samt den grundavgift, upplåtelseavgift och 
ursavglft som skall utgå för hostaclsrälten. Upplåtelse som inte uppfyller 
dessa föreskriftC'r skall vara ogillig. Förslaget har inle mött någon erinran 
nndcr remissbehandlingen . 

. Jag ansluter mig till förslaget att upplålelse av bosladsrföt skall ske 
skrirlligen för alt vara giltig. En sådan ordning får anses moliYcrad bl. a. 
med hänsyn till att upplåtelsen sker för obegränsad tid. Formkravet bör 
anses uppfyllt om upplåtclsehandlingcn anger parlernas namn, den Higcn
hct upplåtelsen avser samt de belopp med vilka grundavgift, årsavgift och 
i förekommande fall upplåtelseavgift skall ulgå. J·ag vill emellertid under
stryka att det, bl. a. med h~insyn till framtida bevisning om avtalets inne
håll, kan vara av värde för parterna att också andra villkor tas in i upp
låtelsehandlingen . 

. Tag går nu över till att närmare behandla frågan om f'ö r han cl sav
t al och förskott. Som jag tidigare har påpekat infördes hesliimmelser om 
förskolt ursprungligen för att undanröja vissa olägenheter som hade upp
kommit för bostadsrällsföreningarna till följd av de provisoriska reglerna 
om kontroll av upplåtelse av bosladsriitt. När bostadsrättskontrollen upp
hörde hibehölls dock möjligheten att uppbära förskott. Bestämmelserna 
hiirom i förskottslagen utgör emellertid bara en tillfällig lösning i anaktan 
på en översyn av hela hosladsriittslagsliflningen. 

Enligt kommiltens förslag skall bostadsrättsföreningarna också fram
deles ha rätt att ingå förhandsavtal och uppbära förskott. För detta kriivs 
att ekonomisk plan har upprättats och all betryggande säkerhet har stiillls 
för uppburna förskott. Förslaget har i vissa avseenden utsatts för kraftig 
kritik under remissbehandlingen. Kritiken har framför allt avsett frågan 
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under vilka förutsättningar förhandsavtal skall få ingås och förskott tas 
upp. I några remissyttranden har föreslagits förbud mot förhandsavtal. 

Skilda synpunkter kan läggas på frågan i vilka former och under vilka 
förutsättningar bostadssökande skall få knytas till en bostadsrättsförening. 
Detta hänger samman bl. a. med att föreningarna är mycket olika sinsemel
lan. Omfattningen av deras verksamhet kan sålunda variera kraftigt. Or
ganisatoriskt kan föreningarna vara antingen helt fristående eller i ell eller 
flera avseenden bundna till någon huvudorganisation. Anskaffandet av för
eningshusen kan ske genom byggande i egen regi eller genom köp av fär
digt hus. Vidare kan upplåtelserna avse såväl bostadslägenheter som loka
ler. 

Det övervägande antalet bostadsriitlsföreningar tillkommer numera un
der medverkan av sammanslutningar eller enskilda som iir verksamma för 
att tillhandahålla bnsföder eller andra lägenheter. De bostadssökande knyts 
regelmässigt till föreningarna genom förhandsavtal i samband med att de 
betalar förskott på blivande grundavgifler. Diiremol antas de inte till med
lemmar förrLin i samband med att bostadsriitt upplåts. Detta sker i regel 
först sedan föreningshusen har färdigslällls och slulfinansieringen har 
ordnats. Förskoltsgivare som har tilllrätt sin Higenhct anses inneha denna 
med hyresrätt under tiden fram till dess bostadsrättsupplåtelse kommer 
till stånd. 

Det nuvarande förskottssystemet har obestridliga fördelar. Föreningshil
darna har under tiden fram till dess föreningens hus har färdigsti:illls ett 
avgörande inflytande över föreningens angelägenheter. Ett sådant infly
tande är av särskild vikt med hänsyn till att den enskilda föreningens byg
gamle i regel ingår som ett led i en mera omfattande hyggnadsverksamhet, 
anpassad till bostadssituationen på orten. Del ger dem som har bildat för
eningen möjlighet att bedriva en rationell byggnadsverksamhet (jfr prop. 
1968: 161 s. 45). Men framför allt bör framhållas att det i regel bara är 
bildarna som har den hyggnadstekniska och fastighetsekonomiska sakkun
skap som behövs för att ha hand om ett byggnadsförelag av den storlek 
det här gäller. 

Systemet mecl förskottsbetalning iir emellertid också förenat med bety
dande olägenheter i olika avseenden. Eftersom de bostadssökande inte an
tas till medlemmar i föreningen förrän i samband med att bosladsriitt upp
låts, kommer de under ofta avsevtird tid efter det alt de har flyttat in i 
lägenheterna att stå utanför föreningen. De får inte della i beslut på för
eningsstämma och har inte heller den insyn i förvaltningen av föreningens 
angelägenheter som följer av föreningslagen. Detta framstår som siirskilt 
otillfredsställande med hänsyn till alt förskottsgivarna i princip binder sig 
för obegränsad tid och satsar ett ofta betydande kapital i företaget. En 
annan olägenhet med förskotlssystemet är alt rättsförhållandet mellan för
eningen och de boende regleras av olika bestämmelser beroende pft om 
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bara förskott har helalals eller om föreningens verksamhet har fortskridit 
så långt att bostadsrätt har upplåtits. 

De invändningar som enligt det nu anförda kan riktas mot förskotts
systemet v~iger enligt min mening så tungt att detta inte bör bibehållas an
nat än om mycket starka skiil talar mot en ändring. De fördelar som har 
ansetts vara förenade med den nuvarande ordningen sammanhänger fram
för allt med att den ger dem som har bildat föreningen möjlighet att be
hålla el t avgörande inflytande över föreningens byggnadsverksamhet tills 
denna är avslutad. DetLa ligger i regel i såvHI de enskilda föreningsmedlem
marnas som det allmännas intresse. Såsom redan har framhållits främjas 
genom en sådan ordning en rationell bostadskooperativ verksamhet sam
tidigt som bildarna får möjlighet att i förhållande till alla dem som kom
mer att vara medlemmar i föreningen när husen är färdiga svara för att 
produktionen sker på sådant sält att deras intressen blir vederbörligen till
godosedda. Ett inflytande av åsyftat slag behöver emellertid inte förulsiitta 
alt man bibehåller ett förskottssystem som bl. a. innebär att de boende sak
nar inflytande även i andra angelägenheter än sådana som har samband 
med produktionen och finansieringen av huset. Samma resultat kan upp
nås inom ramen för ett system som bygger på direkt upplåtelse av bostads
rätt. Vad jag här närmast tänker på är att föreningens stadgar kan utfor
mas på sådant sätt att föreningsbildarna tillförsäkras ett avgörande infly
tande i vissa frågor, t. ex. beträffande produktionen av föreningens hus, 
under viss tid efter det att bostadsrätter har upplåtits. Som exempel kan 
nämnas föreskrift i stadgarna att styrelsen eller ledamot av denna skall 
tillsättas på annat sätt än genom val på föreningssfämma. Genom en sådan 
stadgebeslämmelse kan bildarna försäkra sig om majoritctsinflytande i 
styrelsen. Som ytterligare exempel kan nämnas särskilt villkor i stadgarna 
för giltighet av stämmobeslut. Sådant villkor kan vara att beslutet skall 
godkännas av organisation som har medverkat vid bildandet av föreningen. 
En utformning av föreningens stadgar på något av dessa sätt är enligt min 
mening en ändamålsenlig väg att tillgodose föreningsbildarnas intresse av 
att ha ett avgörande inflytande över föreningsverksamheten under produk
lionsskedet. 

Mot bakgrund av det nn anförda har jag kommit till den uppfattningen 
all del inle föreligger något avgörande hinder mot att låta de hosladssökande 
bli medlemmar i föreningen och förvärva bostadsr~Hl redan när de hinder 
sig för lägenhet i föreningens hus. Det saknas därför anledning alt i fort
sättningen ge föreningarna möjlighet all träffa förhandsavtal och uppbära 
förskott och jag föreslår all riillen härtill upphävs. För att inte den insyn i 
föreningens angelägenheter som den föreslagna ändringen är avsedd att till
försiikra bosladsråttshavarna skall kunna· undandras dem genom slaclgebe
ståmmelser föreslår jag alt det i lagen införs särskilda regler som garan
terar bostadsråttshavarna viss representation i föreningens styrelse under 
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produktionsskedet. Reglerna kan liimpligen ulformas så att alltid minst två 
styrelseledamöter eller, om styrelsen beslår av mindre än fem ledamöter, 
minst en sådan ledamot skall väljas på föreningsslämma. 

Vad som sagts nu har aneendc hara på uppl{tteh~e av bostmlsriill till bo
sladslägenheler. Bclriiffande lokaler har untlcr rcmissbehandlingen fram
h:illi ls alt föreningarna m:iste ges m0j lighel all binda intressen ler på ett 
mycket tidigt stadium, nf!n redan innan projekteringen av föreningens hus 
~rnr p{1bDrjals. :\Ictl hiinsyn härtill och till alt det hiir inte föreligger sam
ma skyddshelwv som när det gäller bosta:lsliigenhelcr hör hostadsriillsför
cning ha möjlighet all lr~iffa adnl om framtida upplåtelse av bostadsriilt 
till lokal. Del synes inte crfonlerligL alt i lagen ta in siirskilda bestiimmel
ser om sfa1.bn:1 avtal. 

.Tag går härefter över till att behandla vissa fdtgor som har samband med 
h (j j Il i l1 ;:,'; a \" a V p; i f [ er 11 a för bosl::idsriitt. 

De fö:-~·>;lngna hcst~immcherna om ekoacanisk plan avser att skapa ga
rantier fiir alt föreningen Yilar på betryggande ekonomiska grunder. Även 
nm så iir failel n:ir hustndssökandc knyts till föreningen lrnn det lliirefter 
inlriiffa omslJ.rnligheler som föranleder en bclydande höjning av avgif
terna. En sö.dan hiijning kan inncbiirn ht!nl ekonomisk belastning för den 
enskilde bosladsri:illslimaren och medfC1ra att vänlcl av den till Liden obe
;.;riinsade nyttj anderiil len förringas. 

Enligt 38 § bosladsriillslagen har bosladsrättshavaren rätt att efter upp
sägning frånträda hosladsrätlen, om föreningen går ifrån den ekonomiska 
planen och beslutar åtgärd som medför väsentlig avgiftshöjning. Sådan 
rätt föreligger däremot inte, om de ökade avgifterna beror på att beräkning
armt i planen inte har hållit streck. Beträffande avgiftshöjningar som drab
har förhandslecknare saknas särskilda lagbestämmelser. Gällande rält tor
de emellertid innebära att förhandstecknaren inte är bunden all teckna 
bnstadsriilt under alla förhMlanden. Erbjuds han inte bostadsrätt på rim
liga villkor torde han sålunda kunna göra sig fri från det ingfmgna aylalet 
( prop. HJ45: 371 s. 32). Vidare Lordc förhandstecknaren i aJlmiinhet kun
na frånlriiL!a förhnndsavlalel om del beträffande förhållande, som har an
getts i den ekonomiska planen, har inträffat föriindring som i miirklig mån 
in Yerkut på föreningens ekonomiska ställning eller förskottsgivurens eko
nomiska förpliktelser (prop. 1968: 161 s. 52). 

Kommitteförslaget innebär att grundavgift inle får tas ut med högre be
lopp ~in som har angetts i den ekonomiska planen vid upplåtelse av bo
stadsrätt efter förhandsavtal. Vid sådan upplåtelse får den i planen an
givna årsavgiften inle höjas med mer iin 10 % på grund av andra förhål
landen än sådana som enligt vad föreningen visar slår utanför dess kon
troll. För att förhandsavtal skall få träffas krävs att ett i särskild ordning 
auktoriserat s. k. utfastelseföretag har garanterat förhandstecknarna att 
föreningen kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt förhandsavtalen. 
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Företaget ~kall (•Ckså ansYara för uU de slutliga anskaffningskostnaderna 
och fin:msieringsYillkorcn för föreningens hus inte är oskäliga. Kornmittens 
försbg iir inle enhälligt. Tre ledamöter har i Yissa aysecnden rescnerat 
sig mol det och förordar lösningar som i huyudsak ansluter lill nu gällande 
hesliimmelser. 

I fr~iga om bostaclsrätLshavares rätt alt frånträda sin bostadsrätt inne
h:\ller kommi tteförslaget en regel med i huvudsak samma innehåil som 
i38 § bostadsr~illslagcn. 

De regler kommitten föreslår beträffande förening som ingår förhands
:.n-lal muliYCras bl. a. med att förhandslecknare binds lill föreningen utan 
att han som medlem i denna får något inflytande i fråga om dess förvalt
ning. I enlighet med detta belraklelsesätt ges något molsyarande skydd 
inle för den lill Yilken hostadsrält upplåts direkt. Delta gäller även om 
föreningens hns inie har färdigställls Yid upplåtelsen. Enligt vad jag före
sl:lr skall bostadsräll niir del gåller bosladslägenhetcr alltid upplåtas direkt 
till medlem i föreningen utan föregående förhandsavtal. Delta medför all 
den som Mar sig förpliktelser mot föreningen i princip också kan delta i 
handhaYandet av föreningens angelägenheter. Som jag tidigare har påpe
kat behöYer emellertid det förhållandet alt de bosladssölrnnde omedelbart 
rml:ts till medlemmar i föreningen inle utesluta alt de som har bildat för
eningen i vissa aYseenden behåller ell avgörande inflytande över förening
ens nnge!ägcnheler änn efter bosladsrättsupplåtelserna. Det kan således 
också med den ordning jag förordar inträffa atl den som har lmulits till 
föreningen i vissa fr[1gor saknar reell möjlighet att p:"tYerka beslut av be
tydelse för avgifternas storlek. Det kan vidare inte uteslutas alt det sedan 
huset har blivit fiirdigslållt visar sig att beräkningarna i den ekonomiska 
planen inte har h:'Hlit streck. Även med mitt förslag aktualiseras därför 
frågan om behovet av särskilda skyddsregler ehuru behovet därav blir 
mindre. 

Kommiltemajoritetcns förslag har mött åtskillig kritik under remisshc
handlingen. Beträffande den föreslagna begränsningen aY rätten att höja 
m·gifterna framhålls bl. a. att reglerna lätt kan kringgås. Bestännnclserna 
om garanti fr[m särskilt utfästelseföretag anses av några remissinslanser 
innebära clt omotiverat djupgående ingrepp i föreningarnas yerksarnhet. 

.Jag kan i Yii.sentliga stycken ansluta mig till den kritik som har förts 
fram av remissinstanserna. Ett genomförande av kommillens förslag skulle 
"innebåra all produktionen av bostadsrättslägenheter underkastas en regle
ring som till stor del saknar motsvarighet på bostadsmarknadcn i övrigt. Till 
detta kommer alt den föreslagna ordningen skulle ställa höga krav på den 
ekonomiska garanti som skulle åvila utfästelseförelagen. Kostnaderna för 
denna garanti skulle i sista hand komma att drabba bostadsrällshaYarna i 
fr•rm ay höjda aYgifter. Vidare kan det inte uteslutas alt systemet med siir
skill auktoriserade företag skulle medföra risk för minskning av produk-
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tionen av bostadsrätlslägenheter och begränsning av konkurrensen inom 
bostadsrättsområdet. Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag mig inte 
kunna godta kommittens förslag. Jag förordar i stället alt den enskilde 
bostadsrätlshavarens intresse av att inle drabbas av väsentligt skärpta eko
nomiska förpliktelser tillgodoses genom bestämmelser om rätt för honom 
att frånlräda bostadsrätten, om avgifterna för denna har undergått väsent
lig höjning. En sådan lösning ansluter nära till vad som gäller f. n. Att i 
lagen närmare ange när en höjning skall anses väsentlig synes mig inte 
vara möjligt, utan denna fråga får avgöras med hänsyn till omständighe
terna i det enskilda fallet. 

Anledningen till att föreningen tvingas höja avgifterna kan variera. Ofta 
är höjningen en direkt följd av att föreningen har beslutat vidta någon 
ålgärd t. ex. beträffande föreningshnset. Som kommitten framhåller torde 
emellertid höjda avgifter inte sällan orsakas av förhållanden som kan 
sägas slå utanför föreningens kontroll. Härmed åsyftas i första hand hän
delser som i allmänhet drabbar alla på bostadsmarknaden, t. ex. föränd
ringar av penningvärde, ränteläge eller gällande författningar. Hit bör vi
dare i regel räknas förändringar på lånemarknaden. Beror avgiftshöjningen 
på händelse av nu angivet slag framstår det oftast som obilligt mol för
eningen och dess övriga medlemmar att bostadsrättshavare skall få lämna 
föreningen. 

Också i andra fall bör bostadsrättslrnYaren få finna sig i att stanna kvar 
i föreningen trots att avgifterna har undergått en väsentlig höjning. Har 
han biträtt eller kan han anses ha godkänt den åtgärd av föreningen som 
har föranlett avgiftshöjningen, bör han sålunda i regel inte få undandra sig 
de ekonomiska konsekvenserna av åtgärden. Vidare bör ökade avgifter till 
följd av en normal upprustning av föreningens hus i regel inte medföra rätt 
till uppsägning. 

!\fot bakgrund av det nu anförda föreslår jag att rätt till uppsägning på 
grund av väsentlig avgiftshöjning inte skall föreligga, om det av särskild 
anledning framstår som obilligt mot föreningen eller dess medlemmar att 
bostadsrätten frånträds. 

Med hänsyn till föreningens intresse av att utan tidsuldräkt få kännedom 
om verkningarna av beslutad avgiftshöjning bör det föreskrivas viss kortare 
tid inom 'ilken bosladsrältshavare som vill utnyttja sin rätt till uppsäg
ning skall göra detta. Tiden kan lämpligen bestämmas till tre månader 
från det bostadsrätlshavaren fick kännedom om höjningen. Sker uppsäg
ning, bör föreningen vara skyldig att utge ersättning för bostadsräl ten. 
Om bostadsrättshavaren har tillträtt lägenheten, bör han ha rätt att bo kvar 
i denna som hyresgäst under skälig tid. 

Ilostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser som g ar an t er ar att 
bostadsrättshavare som har frånträtt sin bostadsrätt och har rätt till ersätt
ning för denna verkligen får ut beloppet av föreningen. Det kan således in
träffa att bostadsrättshavaren på grund av föreningens bristande solvens 
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helt eller delvis går miste om betalad grundavgift. Den som har betalat 
förskott på grundavgift iir däremot enligt förskotlslagen garanterad alt för
skottsbeloppet inte går förlorat. Förskott får nämligen tas upp bara om för
eningen har ställt betryggande såkerhet för skyldighet att återbetala förskot
tet. Även kommittens förslag innebär garantier för inbclalda förskott. 

För att en bestämmelse om rätt för bostadsriittshavarc att frånträda sin 
bostadsrätt skall ge det skydd som är avsett fordras att bostadsrättshavaren 
med säkerhet kan räkna med att få ut den ersättning som han kan ha rätt 
till av föreningen. I annat fall kan han känna sig nödsakad att avstå från 
sin uppsägningsrält och behålla bostadsrätten för att skydda det kapital 
han har investerat. Detta framstår som särskilt otillfredsställande, om bo
stadsrätlshavaren till följd av bostadssituationen på orten eller av annan 
anledning inte kan lösgöra detta kapital genom alt överlåta bostadsrätten. 
Med hänsyn Lill det nu sagda anser jag att det även i fortsättningen behövs 
regler som ger den som har betalat avgift för bostadsrätt en garanti för att 
han får ut ersättning som han kan vara berättigad till om han utnyttjar 
sin rätt att frånträda bostadsrätten. Det kan dock inte komma i fråga att 
införa skyldighet för föreningarna att under hela sin verksamhetstid vid
maklhålla särskilda garantier för betalningsskyldighet som kan uppstå i 
sådana fall. Detla skulle gå väsentligt längre än vad som f. n. gäller enligt 
förskottslagen och medföra betydande kostnader som måste bäras av för
eningens medlemmar. Skyddet bör i stället koncentreras till det skede av för
eningens verksamhet då riskerna för oförutsedda avgiftshöjningar fram
står som störst, nämligen när föreningens hus uppförs. En sådan lösning 
ansluter också nära till bestämmelserna i förskoltslagen och kommittens 
förslag. 

Under hänvisning till det nu anförda föreslår jag att bostadsrätt till bo
stadslägenhet i princip skall få upplåtas bara efter tillstånd av Iänsslyrel
sen. Tillstånd bör dock inte fordras, om den ekonomiska plan som ligger till 
grund för upplåtelsen innehåller uppgift om den slutliga anskaffningskost
naden för föreningens hus eller denna kostnad har redovisats för medlem
marna på föreningsstämma. Länsstyrelsen skall lämna begärt tillstånd, om 
ekonomisk plan har godkänts och föreningen ställt betryggande säkerhet 
för fullgörande av skyldighet att betala ersättning för bostadsrätten med 
belopp motsvarande grundavgiften. Säkerheten bör liksom enligt förskotts
lagen ställas hos länsstyrelsen. Den bör på begäran av föreningen återstäl
las sedan viss tid har förflutit från det den slutliga anskaffningskostnaden 
har redovisats på föreningsstämma. Tiden kan lämpligen bestämmas till 
ett år. Har talan om ersättning väckts före utgången av denna tid, bör sä
kerheten dock inte få återställas förrän talan är slutligt avgjord och för
eningen har fullgjort sin betalningsskyldighet. Beträffande säkerhetens be
skaffenhet samt förvaltningen och återbetalningen av säkerheten får når
mare föreskrifter meddelas i administrativ ordning. Härvid bör ett så enkelt 
förfarande som möjligt eftersträvas. 
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4.3 Ersättning vid överlåtelse av bostadsrätt 

Enligt giillande rält iir hosladsriillslrn.vare i princip oförhindrad alt vid 
överlålclse av boslads6lt la ut del pris han önskar. Det iir emellertid f. n. 
inte ovanligt alt föreningarna i sina stadgar har siirskilda hestiimmciser om 
hur överlåtelseersättningen skall beriiknas. L'nder den tid kontrolin~cn g:ill
de var överlåtelse a\· hosladsr~itl mot vedcrbg giltig bara om hyrt•sniirnnden 
godldimle överlåtelsen. Delta fick inte ske om ersiitlning skulle uigå rn.ed 
högre belopp än som svarade mot bosladsriitlshavarens andel i föreningens 
behållna tillgångar. Kontrollen gällde inte förviirv på exekuth· auktion. 

Kommitten föresh'\.r inlc några generella bestiirnmclser i lag om vilken 
ersilllning bostadsri:itlshm·m:·c skall få ta ut vid överlåtelse av bosbdsr:ilt. 
Förening skall emellertid i stadgarna kunna ange särskilda grunder för (!r
sättningens beriikning. I likhet med flertalet remissinstanser anser jag att 
föreningarna bör få full frihet att hestiimma om reglering av ÖYerlåtelsc
värdcna, och jag anser inte att del finns behov av lagbestämmelser som be
gränsar deras befogenhet i detta hänseende. Av hfö1syn till de enskilda med
marnas intressen måste emellertid kriivas att grunderna för ersiittningens 
beräknande klart framgår av föreningens stadgar. 

Den som har betalat högre överlålclseersiittning än sladgarna mcJger bör 
enligt kommitlcn i regel kunna viigras medlemskap i föreningen . .Jag in
slämmcr i vad kommiltcn sålunda har anfört, vilkel med något und:mlag 
har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Inträde bör dock få vägras 
bara om det i stadgarna har ställts upp som siirskilt villkor för merllcmslrnp 
att normerna för heriilming av överlåtelseersiillning inle får ha åsidosatts. 

Enligt kommitten hör förc~;krifler i stadgnrna om hegriinsning av ihci;Jå
telsl'Crsiiitning lrnnna åberopas också vid cxelrnliv försiiljning. Detta har 
kritiserats under remisshelwndlingcn. Som grund för kritiken lrnr hiinvisats 
till både giildcniirens och horgeniircrnas inlressen. Del har ocksa framhål
lits alt kommill<'.·förslngi.'t skulle kunna medföra svårigheter i frugn om det 
exekutiva förfarandet. .fog anser kritiken mot förslaget i denna d.t'l viinl 
beaktande. Del förhållandet alt priset vid en exl'lrnliv försiiljning har öwr
sligit vacl som enligt stadgarna skulle ha fått tas ut vid frh·illig ÖYCr!:ltclse 
bör sålunda enligl min mening inle få las till intäkt för att Y~igrn fön·'.in·a
ren inträde i föreningen. 

Jag går hiirdler över till all behandla frågan om offentlig kontroll av 
överhllel~e av bostadsrätt. Kommunförbundet liar i sin lidig:ire n'doyisade 
framställning ultalal sig för att nti.gon fornt m· sådan kontroll :\lerinförs i 
de orter diir hyrcsregleringen f. n. giiller. Som skiil härför anför förbun(lct 
att det iir angeläget all komma till riilla med de risker för en osund ulwck
ling på hostadsmarlmaden som föranleds av överpriser pa bosladsriiller. 
Förbundets framställning har avstyrkts av niisian aila remissinslanser. 

För egen del vill jag till en början framhålla att ett återinförande av den 
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prisreglcring på bostadsrätter som gällde till utgången av år 19G8 olviYcl
akligt skulle vara förenat med åtskilliga problem. Härtill kommer att det· 
iir mycket svårt ait kontrollera alt en sådan reglering nrkligcn respekteras. 
Vid remissllehandlingcn 11ar från ett par håll ifrågasatls alt införa ett sy
s!em med prön1ing i efterhand av övercnskonma ersättningar efter mönster 
av hyresiagstiftningens regler om prön1ing av förstagångshyra . .:\yen mot 
el! sa11ant system kan emellertid enligt min mening allvarliga inviind
ningar riktas. En nedsällning i efterhand av den redan erlagda e!'siiltning
cn med skyldighet för Ön'rlätaren alt Mcrbära överskjutande belopp skulle 
ofta försätta denne i en avsevärt mera bekymmersam situation än den so:m 
ca hyresvärd råkar i om han nödgas finna sig i en lägre hyra ån den ur
sprungligen kalkylerade. 

N:1gcn samlad statistik över prisutvccklingen inom hela hostadsrättsnm
rådet för iidcn efter kontrollens slopande föreligger inte. Inom savtil HSB 
som Hiksbyggen, vilka tillsammans svarar för omkring två tredjedelar av 
hostadsrättslägenhelcrna, sker emellertid en fortlöpande uppföljning ~n

de belopp som betalas vid iivcrlåtelse av bostadsrätter. Båda organisationer
na har efter det alt ÖYerlåtclsekontrollen slopades antagit siirskilda rekom
mendationer angående överlåtelsepris för bostadsrätt. Rekommendationerna 
innebär all ersättningen i princip skall motsvara grunclavgifl, amorteringar 
på fastighetslånen och elt skäligt tillägg för eventuella förbättringar av 
iägcnhelen. Dessutom kan beträffande kapitallillskotten beaktas bosiadss!y
rclsens värdcringsindcx eller, för lägenheter byggda fÖi"c år 1950, byggnads
koslnadsindex. 

HSB har för tiden 1 april-31 december 19G9 redovisat sammanlagt 15 531 
överlälelser för hela lamlet. AY dessa har 82 % skett till pris som molsva
rat HSB:s rekommendation. 8 %· av lägenheterna har betingat ett högre och 
10 7;, elt bgre pris. För första halvåret Hl70 redovisas i stnlistiken 10 737 
ii\·er][l[elser. Diirav har 78 % skelt till rekommenderat belopp medan 13 ~0 
skett lill högre och 9 % till rngre pris. För Stor-Stockholms och Stor-Göte
borgs del ulvisar statistiken för i [n· alt omkring 22 resp. 2fi r;~, av de över
Etlna bostadsrällcrna betinga[ högre pris än det rekommenderade medan 
molsYarande tal för ::\falmö utgjort (i%. I statistiken har med rekom
menderat belopp likställts belopp som med högst 1 000 kr. avvikit från det 
reko mm en deradc. 

När Jet giiller Riksllyggen omfallar statistiken för tiden 1 januari--:31 
okloher 19()9 sammanlagt 7 232 ÖYerlålelscr. Av dessa har Hl % skcll till 
högre och 11 % till lägre pris ån Rikshyggen har rekommenderat. För liden 
1 noYcmber 1969-30 april 1970 rctlcnisas 4 912 ÖYerlålelser. DiiraY har 
omkring 18 % skelt till högre och 20 % till lä1:,:rre pris än det rekommen
derade. Av 195 överlMelscr i Stockholm under sistnämnda period har i del 
niirmasle hälften betingat överpris. I Göteborg och Malmö var av ()59 resp. 
fl:1S öwrlåtelser motsvarande andel 10 resp. 20 %. Även i H.ikshyggcns 
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statistik har med rekommenderat pris i regel likställts pris som avvikit från 
det rekommenderade med högst 1 000 kr. I en analys av överlåtelsepriserna 
under lillen 1 januari 1969-30 april 1970 som har verkställts inom Riks
byggen anförs sammanfattningsvis, att stora regionala olikheter förekom
mer, att cirka en femtedel av överlåtelserna sker till överpris, att lika stor 
andel sker till underpris, att tendensen mot fler underpris är aningen star
kare än tendensen till fler överpris samt att prisutvecklingen är konstant 
eller smått avtagande. 

Slopandet av den offentliga kontrollen av överlåtelsevärdena på bostads
rätter har otvivelaktigt i vissa fall medfört att bostadsrältshavare tagit ut 
rriser som inte obetydligt överstigit vad som var tillåtet enligt kontrollagen. 
Det lorde då i regel ha varit fråga om centralt belägna, attraktiva äldre 
lägenheter i storstadsområdena, framför allt i Stockholm. Av de uppgifter 
HSB och Riksbyggen har ställt till förfogande framgår emellertid inte att 
överlåtelsepriserna på bostadsrätter i föreningar som bildats inom dessa 
organisationer i någon mera betydande omfattning kommit att överstiga 
de belopp organisationerna har rekommenderat medlemmarna att ta ut. 
Detla framstår som särskilt betydelsefullt med hänsyn till den dominerande 
och normgivande roll HSB och Riksbyggen spelar på bostadsrättsmark
naden. Även om statistiken kan vara behäftad med vissa felaktigheter, torde 
man kunna räkna med att den i huvudsak rätt återspeglar prisutvecklingen 
på bostadsrätter. Enligt vad jag har inhämtat har varken inom HSB eller 
inom Riksbyggen någon nämnvärd ölming av det tolala antalet överlåtelser 
kunnat iakttas efter kontrollagens upphävande. Det finns alltså inte grund 
för att anta att spekulationer i bostadsrätter förekommer i någon betydan
de omfattning. 

Mot bakgrund av det nu anförda anser jag inte att den hitlillsvarande 
utvecklingen inger sådana farhågor alt det finns anledning att nu vidta sär
skilda åtgärder för att återinföra offentlig kontroll av de ersättningar som 
tas ut vid överlåtelse av bostadsrätt. Utvecklingen bör emellertid oekså i 
fortsättningen följas med uppmärksamhet. Skulle någon mera markant 
höjning av prisläget inträffa bör frågan tas upp till förnyat övervägande. 

4.4 Utmätning av bostadsrätt 

Bortsett från vissa bestämmelser i fråga om utmätning för böter och 
viten saknas i gällande rätt regler om undantag från eller förbud mot ut
mätning av bosladsrätL. Däremot skall enligt 65 § ulsökningslagen från ut
mätning undantas hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadig
varande bostad eller behövs för hans förvärvsverksamhet. I samband med 
tillkomsten av denna bestämmelse uppmärksammades 'också frågan om ut
mätningsfrihet för bostadsrätt. Behandlingen av frågan uppsköts dock 
i avvaktan på översynen av bostadsrättslagstiftningen. 
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Kommitten föreslår inle något utmätningsskydd för bostadsrätt. Fnlg~m 
JJör enligt kommillen prövas i samband med en framli<la översyn av de 
exckutionsrällsliga reglerna. Vnder remissbehandlingen har emellertid fram
förts önskemål om införande av vissl ulmätningsskydd för bostadsrätt. 

Enligt min mening kan stnrka sociala skiil anföras för ulmiilningsfrihet 
beträffande vissa slag av bostadsrälter. Detta gäller framför allt i de fall 
Eigenhelcn utgör bostad för gäldenären och hans familj. llostadsrättshavarcn 
ha:r i sådana fall lika slort behov av skydd som en hyresgiist och utmät
ning nv bostadsrätten framst~tr oftast som en från bosladssoeial synpunkt 
klart olämplig ålgärd. Hiinsynen till bostadsriitlshavarens behov av skydd 
för sin bostad måste i regel anses väga tyngre än intresset av all kunna ut
nyttja del ekonomiska värde som ligger i bosladsriHLcn för alt tillgodose 
bosladsriiasharnrens borgenärer. Mot denna bakgrund anser jag all <lct 
nu hör införns vissa regler om ulmätningsskydd för bostadsrält. 

N~ir del giilkr den niirm[lre ulformningcn av reglerna kan jag i allt vii
sentligt ar;slub rnig till vad lagberedningen har föreslagit i sill remissyll
rande. Fnin ulmiilning bÖ!· s{tl11nda undantas bosladsri:ilt till li:igenhet som 
tjiinar giildcniircn eller hans familj till slmligyarande bostad. Alt utslriicka 
skyddet lill andra bosiadsriiller finner jag inle p[tlrnllat. 

En principiell utmiilningsfrihel för bosi:adsriilt av nu angiyct slng kan 
otviYelaktigt innehiira alt egendom uv hclydande värde undandras liorgc
närerna. Av hänsyn till dem bör därför vis'.>a inskriinlmingar göras i utmät

ningsfriheten. SMunda bör bostadsrätt inte få und:mlas fdn utmiitning om 
hostadsrättshavaren vid förviirvct av bostadsrätten har åsidosatt tillbiirlig 
hänsyn mot sina borgenärer . .Avsikten med en sf1clan regel är i första hand 
alt hindra att utmätningsskyddet missbrukas genom att gäldeniiren fönår
var bostadsrätt för att undandra sina borgenärer kapital. Har gäldenären 
anskaffat lägenheten i avsikt att ordna bosladsfrågan för sig och sin fa
milj, bör utmätning normalt inte förekomma. Ytterligare bör som förutsäll
ning för ulmälningsfrillet gälla all del inte med hänsyn till gäldenärens 
behov och bosladsrältens värde framstår som oskäligt nlt bostadsrätten 
undantas från utmälning. Några allmänna normer för prövningen kan inte 
uppställas, ulan denna får ske med beaktande av omsliindighcterna i det 
föreliggande fallet. I fråga om bosladsriittens värde torde dock de avgifter 
som tas ul i nyproducerade bosladsrällslägenhcter ofla kunna Ljäna som 
vägledning. överstiger värdet inte vad som kan betecknas som normalt for 
bosladsriitt till en lägenhet av den storlek och heskaffcnhet som kan anses 
skålig med hänsyn till gäldenärens behov, hör bostadsrätten i princip vara 
undantagen från utmätning. 

Sum kommiitt:n har framh{d!it torde hostadsrätlshaYare inte siillan 
pantsiilta sin bostadsrätt, exempcl\'is i snmh:md med upptagande av lö.n 
ti Il grundavgi flcn. Ell principiel Il förbud mol u tmii tning av hostadsriill 
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hindrar emellertid inte att pantsatt bostadsrätt utmäts för panthavarens 
fordran (67 § 1 mom. utsölrningslagen). 

Upplåtelse av lägenhet kan ske i andra former än hyra och bostadsrätt. 
Sålunda kan innehav av andelsriitt i förening, som inte är bostadsrättsför
ening, eller i aktiebolag vara förenad med rätt att nytlja lägenhet. En nytt
janderlitt som på detta säll är oskiljaktigt förenad med en andelsrätt föl
jer andelen, om denna utmäts. Samma sociala skäl som har åberopats för 
alt undanta bostadsrätt från utmätning kan anföras till stöd för att andels
rält med vilken följer riill alt besitta eller hyra bosladsHigenhet inte skall 
få utmiitas . .Tag föreslår därför att bestämmelserna om utmätningsskydd 
för bosladsräll görs tilliimpliga även på sådan andelsrält. 

4.5 Formerna för prövning av tvister 

Enligt gällande rätt skall tvist mcllnn hostadsriittsförening och bostads
rättshavare i regel prövas av allmiin domstol. Detta gäller oberoende av 
om tvisten rör en renl föreningsrätlslig fr:'.'tga eller avser nyttjanderätten 
till lägenheten. Kommittens förslag anslnler till nuvarande ordning. Tvist 
om hyresvillkor i de fall bostadsriiltshavare bor kvar i Higcnheten som hyres
gäst föreslås dock bli underkastad prövning av hyresnämnd. Under remiss
behandlingen har från flera håll förts fram förslag om att också andra 
tvister skall handläggas av hyresnämnd. 

Som jag nyss har antytt kan det i en bostadsrättsförening uppstå tvister 
av två typer, nämligen dels sådana som avser föreningsrättsliga frågor, 
dels sådana som har anknytning till den i bostadsrätten ingående nyttjan
derri.tten. Vad angår tvister av den förstniimnda typen torde det inte råda 
någon tvekan om att dessa bör handläggas och avgöras i samma ordning 
som gäller för tvister i ekonomisk förening i allmänhet, dvs. av domstol 
enligt vanliga processuella regler. Några särskilda bestämmelser om förfa
randet i dessa lvisler behövs därför inte. 

Vad hiirefter angår tvist som rör nyllj anderätten, i fortsättningen kallad 
bostadsrältslvist, är det naturligt alt vid bedömningen av frågan hur pröv
ningsförfarandet skall utformas ta hänsyn till de förfaranderegler som 
skall giilla i fråga om hyrestvisler enligt jordabalken. Dessa regler innebär 
i korthet följande. Det ankommer på hyresnämnd att medla i hyrestvist. 
Om parterna inte kan förlikas, skall nämnden i fråga som rör överlåtelse 
av hyresrätt, upplåtelse av lägenhet i andra hand, förlängning av hyres
avlal eller villkor för sådan förfangning, förstagångshyra eller uppskov 
med avflyttning pröva tvisten. Part som inte godlar hyresnämndens beslut 
kan, om detta rör annan fråga än uppskov med avflytlning, klandra beslu
tet (12 kap. 70 §). Klandertalan tas upp av den fastighetsdomstol inom vars 
område fastigheten är belägen ( 12 kap. 71 § första stycket). I mål om för-
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längning av hyresavtal får talan fullfölj as till hovrätt (12 kap. 72 §). I 
tvister som det inte ankommer på hyresnämnden alt pröva fungerar nämn
den bara som medlingsorgan och medling är inte obligatorisk. Dessa tvis
ter avgörs i första instans av fastighetsdomstol och kan enligt vanliga regler 
fullföljas till hovrätt och högsta domstolen. 

Genom inrättandet av de statliga hyrcsnämnderna har tillskapats elt 
snabbt och billigt förfarande för handläggning av vissa vanligen mindre 
komplicerade hyrestvistcr. Enligt min mening kan detta förfarande med 
fördel tillämpas, förutom i de av kommillen föreslagna t\'isterna om hyres
villkor, också i fråga om vissa bostadsrättstvister. Vad jag här tänker på 
är sådana tvister som rör upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand 
och medlemsantagning vid övergång av bostadsriitt. För iircnden av delta 
slag framstår ett mera informellt förfarande under medverkan av intresse
representanter som fampligt. På grund av del nu anförda föreslår jag att 
tvist om hyresvillkor, sublokation och medlemskap för förvärvare av bo
stadsrätt skall hänskjutas till medling av hyrcsnämnd. Om hyresnämnden 
inte kan förlika parterna och dessa inte heller hänskjuter frågan till 
skiljedom, bör niimnden ha alt besluta i frågan. Nämndens beslut bör få 
klandras vid fastighctsdomstol. l\Iål om hyresvillkor eller snblokation bör 
avgöras slutgiltigt av domstolen och fullföljd mot dess uom i sådant mål 
bör alltså inte vara tillåten. Däremot anser jag atl tvist som rör medlem
skap med hänsyn till frågans slora betydelse för elen enskilde bör få föras 
vidare lill hovriitt. Fullföljd till högsta domstolen bör däremot inte tillåtas. 

I öniga bostaclsriittslvister, till vilka bl. a. hör tvister om ersättning för 
bostadsriitt när denna frånträds efter uppsiigning, bör hyresnänmden fun
gern enbart som medlingsorgan. Medling bör inte vara obligatorisk. Den 
domstolsmässiga prövningen i första instans bör också i dessa tvister äga 
rum i fastighctsdornstol. Målen bör kunna föras vidare till hovrätt och 
högsta domstolen enligt bestämmelserna i rätlegångsbalken. 

I hyresmål som avser besittningsskydds- eller hyressättningstvist skall 
enligt 12 kap. 73 § jordabalken vardera parten svara för sin rättegångs
kostnad i fastighetsdomstolen. Samma regel bör giilla tvist om fastställan
de av hyresvillkor enligt bosladsrätlslagen. 

Hyrcsnfönncl besh\r av lagfaren ordförande och två andra ledamöter. 
Av dessa skall elen ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastig
het och elen andre viil förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden 
eller, när iircnde rör annan Higcnhet än bostadsliigenhet, med niiringsid
kande hyresgästers förhållanden. Vid hyresnärnndens hanclliiggnig av bo
stadsrättstvister bör i nu nämnda ledamöters stiille inträda personer som 
har förtrogenhet med förvaltning av bostadsrättsfastighet och med bo
stadsrättshavares förhållanden. 

Enligt 3 § lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol består domstolen av 
fem ledamöter, varav två lagfarna domare, en ledamot med teknisk sak-
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kunskap och två niimndemiin. I hyresm:11 skall domstolen enligl 12 b;.p. 
71 s andra stycket jonlhalkcn dock beslä av ordföranden och den andre 
lagforne le<lamo!C'n samt lrc niimnclemi:in. Sistnämnda sammans~ltning 
hör giilla ocks:°l i bosl:ulsriillsrnål. 

4.6 Förbud mot uppl:itelse av annan andelsrätt än bostadsrätt 

Upplfttelse av bostadsli:igcnhel sker i regel i form av hyra eller hostatlsriitt. 
Andra former kan emellerlid också tänkas. Sålunda kan innehav ay an
delsrillt i förening eller aktiebolag vara förenad med rätt att för hegr~insad 
lid nylija iiigcnhel. 

För att hindra kringgående aY priskontrollen på hyresmarknadcn inför
des [tr 1!145 i kontrollagen förhud för annan förening än bosladsriittsffo·ening 
och för akliebolng all ulan rlisl:lnd av hyresniimnd upplåta andelsriilt mecl 
,-ilken följ<le riitl ntt hesilta eller hyra liigenhet. Förbudet giil!de bara på 
hyrcsrcglerade orter. l samband med hosladsriittskontrollens ankaff:mde 
togs förhudet mol andelsriitlsupplålclscr in i förskol !slagen. Bcst:immelsen 
gjordes tillämplig för hela landet och möjiighelen till dispens slopades. Sam
tidigl hegriinsades förbudet till att gälla uppl:llelsc av hostadsEigenhct. 

Enligt kommiltens mening föreligger det inget verkligt behov på hostads
marknaden av alt låta förening eller aktiebolag upplåta andel förenad me(l 
dtt till hosladslägenhet för begriinsad tid. Kommitten föreslår cfärför att 
nu giillande förhud bibehålls. Förslaget lfönnas utan erinran av flertalet 
rernissinslanser. 

Ända seilan mitten av 1!)40-talet har statsmakterna intagit den principi
ella ståndpunkten att upplåtelse av hostaclsliigenhcter skall ske genom hy
rcsavlal mellan fastighetsjgare och hyresgäst eller i form av hostadsriill. 
I-Eirigenom har en önsln·iinl enhetlighet på bosladsmarlmaden uppnåtts. Nå.
got verkligt behov av a1ulra upplåleht>former torde inte heller förei:gga. 
Enligt min mening hör därför förbudet för förening eller aktiebolag att upp
låta andelsriitt med vilken följ er räl l alt för begriinsad lid hes il la eller 
hyra bostadslägenhet bihehållas. Som kommitten h~tr föreslagit bör iildre 
föreningar och aktiebolag dock få forlsiitta sin vcrksamhel. Bcstiimmeiscrna 
hiirom bör utformas i överenssliimmelse med vad som skedde vid tillkoms
ten uv förskottslagen. 

Kommitten har också överviigt frågan om behovet av siirskilda regl•.'r för 
handelsbolags, niirnrnst komm:mditholags, verksamhet i nu aktuella av
seendt>n samt för överlåtelse av ideell an<lel i fastighet. Förhållandena har 
emellertid bedömts vara siulana ntt några regler av detla slag inle behöYs. 

I fråga om handelsbolags Yerksamhcl motiyerar kommitten sitt ställnings
tagande hl. a. med atl de 11pplålclser som hittills har skett i denna form så
vitt kiint u leslutande avsett lokaler. Av Hyresgiisternas Riksförbunds re
missy! Lrande framgår emellertid all handelsholngsformen har kommit till 
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anviindning också vid upplåtelse av bosladsliigenheter. Detta synes ha 
skett i den formen alt nyttjandcrällen kopplals lill innehavet av en andel i 
kommanditbolag. Enligt min mening kan de skäl som jag nyss har åberopat 
för ett hih<:'hållandc av den nuvarande förbudsbestiimmelsen belräffande an
delsupplålclser av föreningar och aktiebolag i lika hög grad anföras lill 
stöd för alt ett motsvarande förbud införs i fråga om andel i handelsbolag. 
l\fot denna bakgrund anser jag att det nuvarande förbudet bör utvidgas till 
att omfatla också sådana fall då andel i handelsbolag är sammankopplad 
med riitlen att nyttja bostadslägcnhet. Äldre handelsbolag bör dock få rätt 
alt i Yiss utstriickning forlstitla sin verksamhet. 

Vad angår överlåtelse av ideell andel i fastighet ansluter jag mig till kom
mittens bedömning att del f. n. inte föreligger något behov av siirskilda för
budsbcst iimmelser. 

4.7 Utformningen av lagstiftningen 

Bosladsrätlslagcn är avfallad som ett komplement till den allmänna 
föreni1!gslagsliftningen. Enligt en allmän hänvisning i 2 § bostadsrällslagen 
är föreningslagcn tillämplig i alla avseenden cl.är särskilda regler inle har 
meddelats i bostadsrättslagcn. 

Enligt kommitten har den nuvarande utformningen av hosladsrällslag
stiftningen medfört att denna blivit svår att överskåda. För att undanröja 
denna oliigenhet föreslår kommi.llen att <len nya lagen skall uttömmande 
reglera hostadsriillsförcningarnas förhållanden ulan hiinvisningar till för
eningslagcn. Förslaget har i regel godlagits av remissinstanserna. I någrn 
yttranden framförs dock kritik mot den lösning som kommitten har vall. 

Jag kan ansluta mig till kommittl-ns uppfaltning alt den i giillandc lag 
begagnade iaglckniska meloden med en allmän hänvisning till förenings
lagstiflningcn inte bör bibehållas. Den av kommilten valda meloclen att ut
forma hostadsräUslagcn helt utan hänvisningar till föreningslagen iir emcl
lcrticl förenad med vissa olägenheter. Genom att elt stort antal paragrafer i 
förcningslngen har förts över till den föreslagna hostadsriittslagcn har denna 
blivit mycket vidlyftig. Många av de sålunda överförda besliimmelserna 
saknar prakliskt taget helt lilliimplighet när del giiller bostadsrättsförening
ar. Vidare har bestiimmelserna genomgående fått underkastas en redaktio
nell och språklig omarbetning vid överföringen. Detta har lett till att många 
regler i förslaget framträder i en något annan form än i förcningslagcn utan 
att någon olikhet i sak torde ha varit åsyftad. Sådana formella skiljaktighe
ter kan skapa tolkningsproblem. 

Enligt min mening iir det möjligt att utforma bostadsriittslagen så alt de 
olägenheter som år förenade med kommittens förslag undviks samtidigt 
som man tillgodoser önskemålen om bältrc överskådlighet i fråga om de 
regler som skall gälla för bostadsrättsföreningarna. Den lösning jag för-
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ordar innebär att bostadsriittslagen i princip uttömmande skall reglera bo
stadsrältsföreningarnas förhållanden men alt lagen i de delar diir reglerna 
skall överensstämma med vad som giiller för ekonomiska föreningar i all
mänhet direkt hänvisar lill motsvarande bestämmelser i föreningslagen. En 
sådan lösning framstår som särskilt lämplig med hänsyn till alt huvudpar
ten av reglerna enligt såväl kommiltens som min egen mening i sak bör 
stämma överens. Niir särskilda avvikelser eller tillägg behövs kan dock hän
visningsmetoden ibland göra lagtexten alltför svårtillgänglig. I så fall bör 
i stället en fullständig reglering ges i bostadsrättslagen. 

5. Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet uppriittats för-
slag till 

1) bostadsrättslag, 
2) lag om ändring i rättegångsbalken, 
3) lag om ändring i ulsökningslagen (1877: 31 s. 1), 
4) lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar, 
5) lag om ändring i lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol, 
6) lag om ändring i lagen ( ) om arrendenämnder och hyres-

nämnder, 
7) lag om ändring i lagen ( ) om införande av nya jordabalken. 
Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollct i detta ärende som bi

laga 2. 

6. Specialmotivering 

6.1 Förslaget till bostadsrättslag 

Departernentschefen. Som jag har påpekat i den allmänna motiveringen är 
den gällande bostadsriittslagen avfattad som ett komplement till den all
männa föreningslagstiftningen. I lagen regleras därför bara sådana frågor 
där avvikelser görs från vad som gäller för ekonomiska föreningar i allmän
het. Systematiskt är bosladsrättslagen uppbyggd på samma sätt som för
eningslagen. 

Kommittens förslag till bostadsrättslag innehåller samtliga bestämmelser 
som skall gälla för bostadsrättsföreningarna. Några hiinvisningtu- till för
eningslagen görs inte. Vad angår dispositionen bygger förslaget på gällande 
bostadsrättslag och föreningslag. 

Jag har i den allmänna motiveringen under 4.7 föreslagit att elen nya 
bostadsrättslagen skall innehålla en uttömmande reglering av bostadsrätts
föreningarnas förhållanden, men att lagen i de fall reglerna för bostadsrätts-
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föreningar och ekonomiska föreningar i allmänhet stämmer överens i prin
cip skall hänvisa till motsvarande bestämmelser i föreningslagen. Departe
mentsförslaget har byggts upp efter dessa riktlinjer. För att göra lagtexten 
mera överskådlig och för att uppnå en bättre samordning mellan bostads
r~ittslagen och föreningslagen har jag valt att disponera lagen på ett sätt som 
avviker från nu gällande bostadsrätlslag och konunittcförslaget. Systemati
ken innebär att de mera speciellt bostadsrättsliga bestämmelserna har tagits 
upp i ett sammanhang före de föreningsrättsliga reglerna. De förstnämnda 
bestämmelserna har delats upp på fyra avsnitt, betecknade Inledande be
stämmelser (1 och 2 §§), Upplåtelse av bostadsrätt m. m. (3-9 §§), över
gång av bostadsriitt ( 10-17 § §) samt Bostadsrättshavarens rättigheter och 
skyldigheter (18-39 §§). Dessa avsnitt har utformats helt utan hänvis
ningar till föreningslagen. Den föreningsrättsliga delen (40-74 §§) har 
disponerats på i huvudsak samma sätt som föreningslagen. Flertalet bestäm
melser i denna del har getls formen av direkta hänvisningar till motsvaran
de regler i föreningslagen. Vidare innehåller departementsförslaget avslut
ningsvis dels ett avsnitt om förfarandet i bostadsrättstvister m. m. (75-
77 §§) och dels vissa bestämmelser om förbud mot upplåtelse av andelsrätt 
(78 §). 

Inledande bestämmelser 

1 § 

I denna paragraf, som närmast motsvarar 1 § första stycket bostadsrätts
lagen och kommittens förslag, anges lagens tillämpningsområde. 

Departementschefen. I paragrafen föreskrivs att lagen gäller för upplåtelse 
av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag under obegränsad tid. 
Denna bestämning av lagens tillämpningsområde sWmmer överens med gäl
lande rätt och kommittens förslag. Ifrågavarande typ av nyttjanderätt reg
leras uttömmande i lagen. Bcstiimmelserna i jordabalken om nyttjanderätt 
är således inte tillämpliga (j fr 7 kap. 4 § jordabalken). 

2 § 

I denna paragraf anges vem som får upplåta nyttjanderätt för obegränsad 
tid och till vem sådan upplåtelse får ske. Vidare definieras termerna bo
stadsrätt och bostadsHigenhet. Paragrafen ersätter delvis 1 § och 17 § första 
stycket bostadsrättslagen samt 1 § första och andra styckena, 2 § första styc
ket och 25 § första stycket i kommittens förslag. 

Departementschefen. I paragrafens första stycke föreskrivs i överensstäm
melse med gällande rätt och kommittens förslag att sådan nyttjanderätt 
som avses i lagen får upplåtas bara av bostadsrättsförening och att upplå-
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telse inlc får ske Lill annan än medlem i föreningen. Vidare definieras ter
men bostadsrätt som den rätt i föreningen som tillkommer medlem på 
grund av upplåtelse. Det har under remissbehandlingen ifrågasatts om ut
trycket bostadsriilt är lämpligt med hänsyn till att lägenhet kan upplåtas 
för annat ändamål än bostad. Som beteckning har i sfället föreslagits lägen
hetsriitt. Jag kan inte hitriida delta förslag. Termen bostadsrätt, som in
fördes genom HlJO års bostadsrättslagstiftning, har vunnit sådan allmän 
förankring att en iindring skulle leda till hesvärliga komplikationer. Den 
nurnrandc terminologin har f. ö. såviit kiint inte medfört några olägenheter 
av betydelse. 

Lagen bygger på alt hosladsriilt upplåts lill en medlem men hindrar i och 
för sig inte upplåtelse till flera medlemmar gemensamt. Upplåtelse till flera 
medför dock inte någon uppdelning av bosludsriitten i andelar gentemot för
eningen utan bostadsrätten utövas av samägarna tillsamnians. Dessa svarar 
också solidariskt mot föreningen för de förpliktelser som åligger innehavare 
av bostadsrätten. Särskilda regler för det fall bostadsrätt innehas av flera 
meddelas i 11 § sista stycket och 59 §. 

Lagförslaget gör i flera hiinseenden skillnad mellan Higenhel som är av
sedd att hell eller Lill icke oväsenllig del användas som bostad och annan 
Eigcnhet. För alt förenkla lagtexten har i överensstfönmelse med vad som 
gäller för hyresförhållanden (12 kap. 1 § tredje stycket jordabalken) i andra 
slyckel införts beteckningen hostadsHigenhet för det förra slaget av Higen
hcler. Gränsdragningen mellan bostadslägenhet och annan liigenhet bör ske 
enligt samma principer som gäller för hyresrörhållanden (jfr prop. 1968: 91 
Bihang As. 124). 

Kommiltens förslag innehåller i 1 § andra stycket en definition av termen 
hostadsrättshavare. Jag har inte ansetl del nödvändigt alt la med någon 
sådan bestämning i lagen. 

Upplåtelse av bostadsrätt rn. m. 

Departementschefen. Under denna rubrik har sammanförts de bestäm
melser som behandlar upplåtelse av bostadsrätt och ingående av förhands
avtal. I bostadsrättslagen är dessa regler uppdelade på två avsnitt, av vilka 
det ena behandlar den ekonomiska planen (11-16 §§) och det andra upp
låtelse av bostadsrätt (17-22 § §). Motsvarande gäller kommittens förslag 
(18-21 §§ resp. 24--32 §§). Beträffande huvudgrunderna för de föreslag
na bestämmelserna får jag hänvisa till vad jag har anfört i den allmänna 
motiveringen under 4.2. 

3 § 

Denna paragraf motsvarar 11-13 §§ bostadsrättslagen samt 18 och 24 §§ 
i kommittens förslag. Den innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
ekonomisk plan. 
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Departementschefen. I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna 
motiveringen föreskrivs i första stycket att bostadsrätt inte får upplåtas 
förrän ekonomisk plan för föreningens verksamhet har upprättals av sly
relsen och godkänls av länsstyrelsen. Med upplåtelse av bostadsrätt avses 
det aYtal varigenom rätten uppkommer. Planen skall ges in till länsstyrel
sen i det län där föreningens styrelse har sitt säte (jfr 42 och G7 §§). 

Andra stycket behandlar innehållet i den ekonomiska planen. Som jag 
har ulYecklat i den allmänna motiveringen kan den ekonomiska planen en
ligt mitt förslag ges ett mera översiktligt innehåll än enligt bostadsrätts
lagen och kommiltöns förslag. Planen skall innehålla de upplysningar som 
är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. Att i lagtexten 
uttryckligen ange att planen skall avse föreningens samtliga hus finner 
jag inte pakallat. Paragrafen innehåller inte något krav på att de olika 
lägenheternas utrustning skall specificeras i planen. Inte heller behöver 
det för varje lägenhet anges 'ilka ekonomiska skyldigheter som kan kom
ma att åvila bostadsrättshavaren. Däremot måste det anses vara av betydelse 
för bedömandet av föreningens verksamhet att få vissa allmänna upplys
ningar om bostadsrättshavarnas förpliktelser. Uppgift bör därför lämnas 
om sammanlagda beloppet av de avgifter som skall tas ut av bostadsrätts
havarna och om fördelningen av avgifterna på de olika bostadsrätterna, 
t. ex. genom angivande av avgift per m!! lägenhelsyla. Uppgifterna i planen 
kan grundas på beräkningar. Det ligger emellertid i sakens natur alt pla
nen inte kan upprättas förrän föreningens verksamhet har fortskridit så 
långt att det finns möjlighet att i planen lämna uppgifter som är tillräckligt 
väl underbyggda för att kunna ligga till grund för en bedömning av för
eningens ekonomiska stabilitet. Närmare föreskrifter om vilka minimiupp
gifter planen skall uppta får meddelas i administrativ ordning. Delta kan 
ske med stöd av 74 §. 

Enligt 12 § andra stycket i gällande bostadsrättslag skall i den_ ekonomiska 
planen för varje lägenhet anges det belopp, till vilket lägenhetens värde 
uppskattas i förhållande till värdet på alla lägenheterna, lägenhetens anclels
värdc. Lagen innehåller inle några närmare bestämmelser om hur delta 
värde skall fastställas. Andelsvärdet är inte något uttryck för det eko
nomiska värdet på bostadsrätten utan tjänar bara som ett relationstal, 
Yilket enligt lagen tilläggs betydelse i vissa avseenden. Grundavgift och sär
skilt tillskott skall sålunda alltid beräknas efter andelsvärdet (5 § andra 
stycket). Frågan om teckning av bostadsrätt är bindande beror av andels
värdena på de tecknade och utbjudna lägenheterna (21 §). Vidare skall 
vinst fördelas mellan bostadsrättshavarna efter andelsvärden (57 § bostads
rättslagen; jfr 6 § 10 förcningslagen). Också skifte av behållna tillgångar 
vid likvidation torde i regel ske efter andelsvärden [62 § bostadsrättslagen, 
jfr 6 § 10 föreningslagen och 5 § 4 mom. lagen (1951: 309) angående infö
rnnde av nya lagen om ekonomiska föreningar]. Beslut på förcningsstäm-

4 Riksdagen 1971.1 saml. Nr 12 
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ma som medför ändring i lägenhets andelsvärde och rubbning av det på 
detta värde grundade inbördes förhållandet mellan bosladsrättshavarna är 
giltigt bara om samtliga bostadsrältshavare vilkas rätt beror av ändringen 
har förenat sig om beslutet (60 § 2 bostadsrättslagen). 

Kommitten anför att det i och för sig inte synes föreligga något hinder 
mot att slopa andelsvärdena. Eftersom dessa relationstal har medverkat till 
att skapa fasthet åt bostadsrättsinstitutet anser kommitten dock att de 
bör bibehållas och fylla i huvudsak samma funktion som enligt bostadsrätts
lagen. Den nuvarande ordningen med andelsvärden angivna till visst belopp 
har emellertid medfört att dessa ofta kommit att uppfattas som uttryck 
för bostadsrätternas verkliga värde. För att undvika sådana missförstånd 
föreslår kommitten att beteckningen andelsvärde byts ut mot jämförelse
tal. Kommittcförslaget innehåller därför i 18 § tredje stycket en föreskrift 
alt det i den ekonomiska planen för varje bostadsrätt skall anges ett jäm
förelsetal, som utvisar bosladsrättshavarens delaktighet i föreningens till
gångar i förhållande till var och en av de övriga bostadsrättshavarna. 

För egen del finner jag det inte sakligt motiverat att föreskriva skyl
dighet för bostadsrättsförening att ange särskilda andelsvärden eller jäm
förelsetal för de olika bostadsrätterna. Som relationstal för att bestämma det 
inbördes förhållandet mellan bostadsrättshavarna kan i stället de fastställda 
grundavgifterna användas. En sådan ordning ter sig naturlig med hänsyn 
till det samband som enligt gällande rätt råder mellan andelsvärde och 
grundavgift. Eftersom grundavgiften skall beräknas efter andelsvärdet 
medför nämligen en ändring av detta också justering av grundavgiften. Jag 
återkommer till frågan om andelsvärde i samband med att jag i det följande 
behandlar bestämmelserna om föreningsstämmobeslut ( 60 §). 

I paragrafens tredje stycke föreskrivs i överensstämmelse med vad jag 
har föreslagit i den allmänna motiveringen att ny plan skall upprättas och 
godkännas innan ytterligare bostadsrättsupplåtelse får ske, om det sedan 
den ekonomiska planen upprättades har inträffat förhållande som är av 
väsentlig betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. Skyldighet 
att upprätta ny plan föreligger bara om föreningen skall upplåta bostadsrätt. 
Om någon upplåtelse inte är aktuell, medför således den omständigheten alt 
ändrade förhållanden inträtt inte att ny plan behöver upprättas. Beträffande 
innehållet i ny ekonomisk plan gäller samma regler som för den ursprung
liga planen. Ny plan skall alltså avse föreningens hela verksamhet och upp
ta också sådana uppgifter av betydelse som inte har ändrats. 

4 § 

Denna paragraf innehåller regler om upprättande och ingivande till läns
styrelsen av ekonomisk plan, om tillförlillighetsintyg av särskilda intygs
givare samt om skyldighet att hålla godkänd plan tillgänglig för den som 
vill ta del av den. Paragrafen motsvarar 14 §, 16 § första stycket och delvis 
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17 § sista stycket och 18 § bostadsrättslagen samt 19 § och 21 § första 
och tredje styckena i kommittens förslag. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs i överensstämmelse med 
gällande rätt att den ekonomiska planen skall upprättas i två exemplar och 
vara försedd med styrelsens namnunderskrifter. I enlighet med kommittens 
förslag har det nu gällande kravet att underskrifterna skall vara bevittnade 
slopats. 

Andra stycket innehåller de i den allmänna motiveringen behandlade 
reglerna om tillförlillighetsintyg. Kommitten föreslår att den som utfärdar 
sådant intyg skall kallas granslmingsman. Ledamöterna Leo och Svenning 
samt några remissinstanser avstyrker emellertid att denna beteckning in
förs och påpekar att den används i annat närliggande sammanhang [jfr 
105 § sista stycket lagen (1944: 705) om aktiebolag]. För att någon risk 
för förväxling inte skall behöva uppstå har den nuvarande benämningen 
intygsgivare bibehållits i departementsförslaget. 

Mot intygsgivare skall enligt förslaget gälla samma jäv som mot domare 
( 4 kap. 13 § rättegångsbalken). Innebörden härav är bl. a. att den som är 
ledamot av bostadsrättsföreningens styrelse inte kan utfärda tillförlitlig
hetsintyg beträffande föreningens ekonomiska plan. Däremot är avsikten 
inte att jävsregeln i och för sig skall utesluta att den som är anställd hos 
den organisation eller det byggnadsföretag som har bildat föreningen ut
färdar sådant intyg. 

I tredje stycket föreskrivs att ansökan om godkännande av ekonomisk 
plan skall göras av styrelsen och att båda exemplaren av planen skall bi
fogas ansökningshandlingen. Bostadsrättslagen innehåller i 16 § andra och 
tredje styckena närmare bestämmelser om länsstyrelsens handläggning av 
ärenden om mottagande av ekonomisk plan. Motsvarighet till vissa av dessa 
regler finns i 67 § departementsförslaget. 

Sista stycket innehåller i överensstämmelse med kommittens förslag en 
bestämmelse om att föreningens styrelse är skyldig att hålla godkänd eko
nomisk plan tillgänglig för den som vill ta del av den. 

5 § 

Denna paragraf innehåller regler om skyldighet för bostadsrättsförening 
att söka tillstånd till upplåtelse av bostadsrätt och ställa säkerhet för skyl
dighet att utge ersättning för bostadsrätten. Bestämmelserna motsvarar 
närmast 1och2 §§ förskottslagen samt 29 § kommitteförslaget. 

Departementschefen. Beträffande motiven till bestämmelserna i denna pa
ragraf får jag hänvisa till vad jag har anfört i den allmänna motiveringen 
under 4.2. Härutöver vill jag endast framhålla följande. 

Det ankommer på den som upplåter bostadsrätt att se till att behövligt 



100 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

tillstånd föreligger. Upplåtelse i strid med bestämmelserna i denna paragraf 
kan medföra straffansvar enligt 70 § 1. Länsstyrelsen skall kontrollera att 
ställd säkerhet täcker sammanlagda beloppet av grundavgifterna för de bo
stadsrälter föreningen avser att upplåta och att säkerheten är av godtagbar 
beskaffenhet. 

Säkerheten avser belopp som föreningen kan bli skyldig att betala i er
sättning för bostadsrätt. Sådan skyldighet kan aktualiseras i första hand 
genom att bostadsrättshavaren utnyttjar den rätt att säga upp bostadsrätten 
som tillkommer honom enligt olika bestfönmelser i lagen ( 7 § andra styc
ket, rn-24 §§). Även andra fall kan emellerlid förekomma. Sålunda kan 
föreningen bli skyldig att utge ersättning t. ex. på grund av att verkställd 
upplåtelse är ogiltig enligt 7 § första stycket eller enligt allmänna avtals
rättsliga regler. 

SUilld säkerhet skall på begäran av föreningen Merstiillas sedan ett år 
har förflutit från det den slutliga anskaffningskostnaden redovisats på 
föreningsstämma. Om bosladsriiltshavare har väckt talan om ersättning för 
bostadsrätt, får säkerhet som avser den bostadsrätten dock inte återställas 
förrän talan är slulgilligt avgjord och bostadsri:ittshavaren har fått den er
sättning han kan ha riitt till. Sislniimnda regel hindrar inte alt säkerhet 
som hänfiir sig till övriga bostadsrätter återställs till föreningen. Vidare 
kan giwlvis föreningen niir som helst begiira alt få tillbaka siikerhet som 
avser bostadsriitt vilken inte har blivit upplåten. 

6 § 

Denna paragraf, som motsvarar 17 § andra och tredje styckena bostads
rätt slagen oeh 23 § kommittens förslag, behandlar formkravet för upplå
telse av bostaclsriilt. 

Departementschefen. I övrensstämmelse med vad jag har anfört i den all
männa motiYeringen föreskrivs i denna paragraf alt bostadsrätt skall upp
låtas skriftligen samt att upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, 
den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp varmed grundavgift, årsav
gift och i förekommande fall särskild upplåtelseavgift skall utgå. Åsidosät
tande av formkravet medför enligt 7 § att upplåtelsen är ogiltig. 

7 § 

Denna paragraf, som motsvarar 22 § bosladsrättslagen och 26 § i kom
millcns förslag, anger följderna av alt upplåtelse har skett i strid med be
stämmelserna om ekonomisk plan och skriftlighet. 

Gällande rätt. Om bostadsrätt har upplåtits innan ekonomisk plan upprät
tats och tagits emot av länsstyrelsen eller i annan ordning än genom teck
ning på teclmingslista är upplåtelsen ogiltig. Den till vilken upplåtelsen 



Kungl. lllaj:ts proposition nr 12 år 1971 101 

skett har rätt till ersättning för utHigg och kostnader. Om lägenheten har 
tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden fram lill den fartlag som 
inträffar närmast efter tre månader från uppsägning. Kan parterna inte 
enas om övriga hyresvillkor, faststi:ills dessa av domstol (22 § första styc
ket bostadsrätlslagen). 

Om upplåtelse har skett utan alt föreskrifterna om ny ekonomisk plan 
har iakttagits, får bostaclsrättshavaren frånträda bostadsrätten efter upp
sägning, om han var i god tro vid upplålelsen. Han har dessutom rätt till 
skadestånd. Uppsägning skall ske inom tre månader från det bostadsrätts
havaren fick kiinnedom om förhållande som bort föranleda upprättande av 
ny plan. Sker uppsägning, är föreningen skyldig att Jösa bostadsrätten. Har 
bostadsrättshavaren tilllrätt liigenheten, får han sitta kvar till den fardag 
för avträdande av hyrd lägenhet som infaller närmast efter tre månader 
från det lösen har betalats (22 § andra slyeket, jfr 40 §). 

Sådan grund för avtalets upphörande eller framställande av ersättnings
anspråk som anges i paragrafen får inte göras gällande senare än två år 
från det upplåtelsen skedde (22 § tredje stycket). 

Kommitten. Kommitteförslaget innebär bara smärre jämkningar i förhål
lande till giillande riiU. Upplåtelse som har skett innan ekonomisk plan har 
registrerats eller utan alt kravet på skriftlig form har iakttagits skall så
lunda vara ogiltig. Med hänsyn till alt föreningen är den som närmast har 
att se till att upplålelse sker på rätt sätt föreslås att föreningens skade
slåndsskyldighet när avtalet blir ogiltigt skall utsträckas till att omfalta 
inte bara utlägg och kostnader utan hela det positiva kontraktsintresset. 
Om lägenheten har tillträtts, skall liksom enligt gällande lag ett hyresavtal 
anses föreligga. Kan parterna inte komma överens om villkoren för delta 
avtal, skall dessa enligt förslaget fastslällas av hyresntimnden. 

Det belopp med vilket föreningen skall lösa bostadsrälten om bostads
rättshavaren s~iger upp avtalet på grund av alt föreningen har försummat 
alt upprätta ny ekonomisk plan skall enligt förslaget motsvara bostads
rättens ekonomiska värde. Ersätlningen skall betalas inom en månad från 
det beloppet har fastställts. 

Möjligheterna att få ett upplåtelseavtal förklarat ogiltigt eller att fram
ställa anspråk på ersättning föreslås begriinsade i tiden till sex månader från 
det Iägenhelen har tillträtts. För fall då tillträde inte har skett föreslås ingen 
ändring av nu gällande tvåårsfrist. 

Remissyttrandena. Hovrätten för Nedre Norrland ifrågasätter om för
eningen skall ha rätt att åberopa att upplåtelse iir ogillig på grund av att 
ekonomisk plan inte har upprättals eller formföreskrifterna inte har iakt
tagits. Det får nämligen anses ankomma huvudsakligen på föreningen alt se 
till att avtalet är korrekt. Hovrätten ställer sig vidare tveksam till förslaget 
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att brist eller felaktighet i fråga om uppgiflerna i upplåtelseavtalet skall ut
göra ogiltighctsgrund. 

Enligt Hyresgästernas RikRförbund finns det anledning befara att det hy
resavtal, som skall anses föreligga när bostadsrättsupplåtelse är ogiltig, i 
många fall inte kommer alt vara förenat med rätt till förliingning, eftersom 
hyresförhållandet inle kommer att ha varat i nio månader när den i försla
get angivna avträdesdagen intråffar. Detta måste anses obilligt mot den 
som i god tro har flyttat in i lägenheten. Hyresavlal bör därför alltid anses 
vara träffat för en tid av ett år fr. o. m. tillträdcsdagcn. Sägs sådant hyres
avtal upp får frågan om förlängning av avtalet efter ansökan av hyresgästen 
prövas av hyresnämnden med beaktande av de speciella omständigheter 
som har föranlett hyresförhållandets uppkomst. 

Hyresnämnden i Göteborgs och Boh11s län påpekar att kommitteförslaget 
inte innehåller någon bestämmelse om den tidpunkt från vilken hyresförhål
land e skall anses föreligga. Denna fråga är emellertid enligt nämnden av stor 
betydelse vid tillämpningen av olika hyresbcslänunelser, t. ex. beträffande 
uppsiigning, besiltningsskydd och överlåtelse av hyresrätt i samband med 
lägenhetsbyte. Nämnden föreslår alt hyresförhållande skall anses föreligga 
från den tidpunkt då lägenheten tillträddes. 

Departementschefen. I paragrafens första stycke har tagits upp bestäm
melser för det fall att bostadsrätt har upplåtits innan ekonomisk plan har 
upprättats eller utan att skriftlighetskravet har iakttagits. I likhet med 
kommitten anser jag att ett åsidosättande av dessa grundläggande regler 
bör medföra alt upplåtelsen blir ogiltig. Jag biträder också kommittens 
förslag att utvidga föreningens skadeståndsskyldighet till det positiva kon
traktsintresset. I paragrafen föreskrivs därför att den till vilken upplåtelsen 
skedde har rätt till ersättning för skada, när upplålelsen är ogiltig. Har lä
genheten tillträtts, skall liksom enligt gällande rätt och kommittcförslaget 
hyresavtal anses vara ingånget. För undvikande av oklarhet anges uttryck
ligen att hyrcsförhållandc därvid skall anses föreligga från tidpunkten för 
tillträdet. Liksom f. n. preskriberas ri-itlen att göra giillande ogiltighet när 
två år har förflutit från upplåtelsen. Preskriptionsavbrott sker genom väc
kande av talan. Kommitten har föreslagit att regeln om tvåårspreskription 
kompletteras med en särskild preskriptionsregel för det fall att lägenheten 
har tilllrätts. Denna innebär att rätten att göra gällande ogiltighet alltid 
skall preskriberas när sex månader har förflutit från tillträdet. Jag har emel
lertid inte funnit skäl att ta upp någon sådan regel i lagen. Den skulle en
ligt min mening kunna medföra stötande konsekvenser. 

I andra stycket behandlas det fallet att bostadsrätt har upplåtits utan att 
bestämmelserna om ny ekonomisk plan iakttagits. Bostadsrättshavaren har 
då rätt att säga upp bostadsrätten, om han var i god tro när upplåtelsen 
skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader från det bostadsrättshava-
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ren fick kännedom om förhållande som bort föranleda upprtittande av ny 
ekonomisk plan, dock inte senare än Lvå år från upplåtelsen. Sker upp
sägning, är enligt gällande rätt och kommittens förslag föreningen skyldig 
att lösa bostadsrätten. Några närmare bestämmelser om inom vilken tid 
detta skall ske finns emellertid inte. Sedan lösen betalats har den tidigare 
bosladsrätlshavaren rätt att bo kvar i lägenhelen viss tid. Hur rättsför
hållandet mellan parterna gestaltar sig under den tid kvarboenderätten ut
övas framgår inte av bostadsrättslagen eller kommitteförslaget. Enligt min 
mening kan det vara av betydelse för bostadsrättshavare som utövar sin 
uppsägningsrätt att snabbt bli löst från sina skyldigheter i egenskap av 
hostadsrättshavare. Jag föreslår därför att bosladsrätlen vid uppsägningen 
genast skall övergå till föreningen med skyldighet för föreningen att utge 
skälig ersättning för bostadsrätten. Detta innebär att ersättningen i princip 
skall motsvara det pris som med hänsyn till bl. a. föreningens ekonomiska 
ställning samt tillgången och efterfrågan på lägenheter av ifrågavarande slag 
kan erhållas "\id överlåtelse av bostadsrätten. Innehåller föreningens stadgar 
särskild föreskrift om beräkning av överlåtelseersättning, bör denna i regel 
läggas till grund för fastställandet av ersättningsbeloppet. Sker uppsägning i 
nära anslutning till upplåtelsen torde ersättningen ofta kunna bestämmas 
till belopp motsvarande grundavgiften för bostadsrätten. 

Har lägenheten tillträtts när uppsägningen sker, skall bostadsrättshavaren 
ha rätt att bo kvar i lägenheten under viss tid, om han önskar det. Begäran 
härom skall framställas i uppsägningen. Utövas kvarboenderätten anses hy
resavtal ingånget för tiden från uppsägningen. Genom denna reglering vin
ner man att det vid varje tidpunkt står klart vilka bestämmelser som skall 
tillämpas på rättsförhållandet mellan parterna. 

Tredje stycket innehåller bestämmelser om hyresvillkoren när hyresavtal 
skall anses ingånget. Kommittens förslag har i denna del utsatts för kritik 
under remissbehandlingen. Jag finner denna kritik värd beaktande och 
föreslår därför att reglerna ulformas något annorlunda än kommitten har 
föreslagit. Liksom vid vanlig förstagångsupplåtelse av hyreslägenhet skall 
det i första hand ankomma på parterna själva att träffa överenskommelse 
om samtliga villkor för förhyrningen, således också hyrestiden. Parterna är 
därvid skyldiga att iaktta tvingande bestämmelser i hyreslagstiftningen. Kan 
parterna inte enas om hyresvillkoren, skall dessa fastslällas av hyresnämn
den. Att i lagen närmare precisera hur villkoren skall bestämmas finner jag 
inte vara lämpligt. Dessa får fastställas av nämnden med hänsyn till samtli
ga omständigheter i det enskilda fallet. Ledning torde därvid beträffande 
bostadslägenheter kunna hämtas från vad som enligt 12 kap. 48 § jordabal
ken gäller vid förlängning av hyresavtal. I fråga om hyrestidcns längd bör 
riktpunkten vara att hyresförhållandet skall upplösas för att ny bostads
rättshavare skall kunna disponera lägenheten. Den tidigare bostadsrättsha
varen måste dock ges skäligt rådrum att skaffa annan bostad. Därvid får 
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hänsyn tas till den lokala bostadssituationen och bostadsrättshavarens be
hov. I avvaktan på att hyresvillkoren blir slutligt bestämda skall hyra beta
las enligt vad som senast har gällt i fråga om årsavgift. När hyran har blivit 
fastställd får avräkning ske för den förflutna delen av hyrestiden. 

8 § 

I denna paragraf behandlas det fallet alt bostadsrätt till viss lägenhet 
har upplåtits åt flera var för sig. Paragrafen, som saknar motsvarighet 
bostadsrättslagen, bygger på 28 § i kommittens förslag. 

Departementschefen. I enlighet med kommittens förslng föreskrivs i denna 
paragraf alt, när bostadsrätt till viss lägenhet har upplåtits åt flera var 
för sig, företräde skall ges den upplålelse som skedde först. Det avgörande 
är sålunda tidpunkten för upplåtelsen. Konunittcförslaget har kompletterats 
med en bestämmelse för det fall att flera upplåtelser har skett samtidigt 
eller tidsföljden mellan upplåtelserna inte kan fastställas. Det är inte möj
ligt att i sådant fall tillerkänna upplåtelserna lika rätt, eftersom en sådan 
lösning inte skulle gå alt genomföra i praktiken. I stället föreskrivs att, 
om de till vilka upplåtelse har skett inte kan enas, domstol skall besluta 
om företrädet efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. 
Regeln överensstämmer med vad som gäller vid upplåtelse av nyttjanderätt 
enligt jordabalken ( 7 kap. 22 och 24 § §). 

När bostadsrätt skall vika har bostadsrättshavaren alltid rätt alt få till
baka grundavgiften och i förekommande fall upplåtelseavgiften. Om han 
är i god tro har han dessutom rätt till skadestånd. 

9 § 

Denna paragraf innehåller en bestämmelse om förhandsavtal. Den sak
nar direkt motsvarighet i gällande rätt och kommittens förslag. 

Departementschefen. Upplåtelse av bostadsrätt får enligt departementsför
slaget liksom enligt bostadsrätlslagen ske bara i viss närmare angiven 
ordning. Härav får anses följa att det inte är möjligt att sluta bindande 
förhandsavtal om upplåtelse av bostadsrätt och ta upp förskott på avgift 
för bostadsrätt. I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motive
ringen under 4.2 föreskrivs emellertid i denna paragraf att förening får 
träffa förhandsavtal belräffande annan lägenhet än bostadslägenhet. Detta 
inrymmer också rätt för föreningen alt ta upp förskott. Några närmare 
bestämmelser om sådant avtal föreslås inte i lagen, utan det får ankomma 
på parterna att själva reglera sitt inbördes förhfrllande. Med hänsyn till att 
lokaler i bostadsrätlsföreningshus numera som regel upplåts med hyresrätt 
och inte med bostadsrält torde förhandsavtal komma alt bli sällsynta. 
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övergång av bostadsrätt 

Departementschefen. Detta avsnitt innehåller bestämmelser om övergång av 
bostadsrätt till ny innehavare genom familje- eller associationsrättsligt 
fång eller genom överlåtelse. Reglerna bygger. i huvudsak på kommittens 
förslag men har disponerats på ett sätt som i 'iss mån av-\iker från 
detta. I 10 § tas upp de grundläggande reglerna om vem som får utöva 
bostadsrätt. 11 § behandlar frågan om rätt till inträde i föreningen för den 
som har förvärvat bostadsrätt medan 12 och 13 §§ anger följderna av att 
förvärvare vägras medlemskap. 14 § innehåller regler om lösningsrätt. I 
15 § anges vem som har att svara för de förpliktelser som är förbundna 
med bosladsrätlcn. 16 § behandlar avsägelse av bostadsrätt och 17 § inne
håller bestämmelser om hur det skall förfaras med bostadsrätt som har 
övergatt till föreningen. 

I departementsförslaget saknas motsvarighet till vissa regler i kommit
tens förslag. Som skäl härför får jag anföra följande. 

Kommitten föreslår i 37 § en föreskrift att överlåtelse av bostadsrält, 
som inte äger rum i exekutiv ordning, skall ske genom skriftligt avtal. över
låtelsehandlingen skall innehålla uppgift om den bostadsrätt överlåtelsen 
avser och den ersättning som skall utgå. överlåtelse som inte uppfyller 
dessa föreskrifter blir ogiltig och den till vilken överlåtelsen skett har rätt 
till skadestånd. Som skäl för förslaget anför kommitten att det övervägande 
antalet överlåtelser redan nu sker i skriftlig form samt att en sådan form 
är av stor betydelse för preciseringen av innehållet i överenskommelserna 
och för skapandet av ordning och reda i rättsförhållandena. Vidare fram
hålls att iakttagandet av skriftlig form kan förhindra uppkomsten av tvister. 
Det förhållandet att en överlåtelse är av betydelse inte bara för parterna 
utan också för föreningen anses utgöra skäl för att varje överlåtelse bör 
vara lätt att fastställa. En ledamot av kommitten (Nyquist) reserverar sig 
mot kravet på skriftlighet, vilket enligt hans mening är onödigt och kan 
leda till rättsförlust. 

Det föreslagna skriftlighetskravet tas upp i några remissyttranden. För
slaget tillstyrks uttryckligen av hyresnämnden i Göteborgs och Bohus län 
samt Bostadsgaranli. Hovrätten för Nedre Norrland anser däremot att det 
bör övervägas att beträffande överlåtelse av bostadsrätt tillämpa samma 
regler som enligt 12 kap. 2 § jordabalken gäller för ingående av hyresavtal. 
Den föreslagna bestämmelsen om ogiltighet vid formfel finner hovrätten 
alltför hård, särskilt mot den som har förvärvat bostadsrätten. Sistnämnda 
synpunkt framförs också av Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska 
Försäkringsbolags Riksförbund. De ifrågasätter om det inte skulle räcka 
att åsidosättande av formkravet medförde skadeståndsskyldighet för över
låtaren. Advokatsamfundet anser att det med hänsyn till ogillighetspå
följden inte bör krävas att överlåtelseavtal skall innehålla uppgift om bo-
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stadsrätt och ersältningsbelopp. Vidare ifrågasätts lämpligheten av att över
låtaren drabbas av ett slags strikt skadeståndsansvar om formkravct inte 
iakttas. Också HSB ställer sig kritiskt mot den föreslagna skadestån<ls
regeln. 

Vad kommitten har anfört utgör naturligtvis beaktansvärda skäl för att 
avtal om överlåtelse av bostadsrätt bör upprättas skriftligen. Att i lag 
ställa upp skriftlig form som ett villkor för att avtalet skall bli. giltigt synes 
mig dock möta betänkligheter med hänsyn till de risker för rättsförlust 
som ofrånkomligen är förenade med en sådan regel. I svensk rätt har man 
också traditionellt varit försiktig med att införa särskilda formkrav av detta 
slag. Såvitt känt har den nuvarande ordningen när det gäller överlåtelse av 
bostadsrått inte medfört några olägenheter av belydelse. Som kommitten 
själv framhåller torde redan nu det övervägande antalet överlåtelser ske i 
skriftlig form. En lagregel skulle därför få ganska begränsad praktisk be
tydelse. Mot bakgrund av det anförda har jag kommit till den uppfattningen 
att det inte föreli.gger tillräckliga skäl att införa ett formkrav beträffande 
överlåtelse av bostadsrätt. Jag vill emellertid understryka alt det i allmän
het är ändamålsenligt att överlåtelse av bostadsrätt sker skriftligen. 

Kommitten behandlar i 40 och 41 §§ frågor om verkan av överlåtelse gent
emot överlåtarens borgenärer, om företrädesrätt mellan flera överlåtelser 
av samma bosU1dsrätt och om pantsättning av bostadsrätt. Bestämmelserna 
saknar motsvarighet i gällande lag. Enligt min mening saknas anledning 
att i en ny bostadsrättslag ta upp regler som inte direkt berör förening
en utan avser rällsförhållandet mellan bostadsrättshavaren och tredje man. 
Vid bedömandet av dessa frågor torde ofta en analogisk tillämpning av 
bestämmelserna om enkla skuldebrev i lagen (1936: 81) om skuldebrev 
kunna komma i fråga. 

Beträffande pantsätlning av bostadsrält vill jag ytterligare framhålla 
följande. Den osäkerhet som f. n. råder om vilka regler som i sakrättsligt 
hänseende skall gälla för att giltig pantsättning skall komma till stånd 
torde bero på förekomsten av det s. k. bostadsrättsbe,iset. Enligt departe
m entsförslaget föreligger emellertid inte någon skyldighet för bostads
rättsföreningen alt utfärda sådan handling. Med hänsyn härtill torde det inte 
längre råda någon tvekan om att skydd mot pantsättarens borgenärer upp
kommer genom att föreningen underrättas om pantsätlningen. Sådan un
derrättelse skall av föreningen antecknas i lägenhetsförteckningen ( 49 §). 
Pantsältning kan ske formlöst. 

Beträffande frågor som rör ersättning vid överlåtelse av bostadsrätt och 
utmätning av bostadsrätt får jag hänvisa till den allmänna motiveringen. 

10 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om vem som får utöva bostads
rält som har övergått till ny innehavare. Första stycket motsvarar 23 § 
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bostadsriiftslagen och 33 § kommitteförsiaget. Andra stycket har sin mot
svarighet i 26 § första och tredje styckena bostadsrättslagen samt 34 § 
första och tredje styckena i kornmittens förslag. 

Gällande rätt. Om bostadsrätt genom överlåtelse eller på annat sätt över
går till ny innehavare får denne utöva bostadsriiLten bara om han är eller 
antas till medlem i föreningen (23 § hosladsrättslagen). Från denna regel 
görs visst undantag för hosta~lsrii.Ushavares dödsbo. Dödsboet har sålunda 
alltid riilt att utörn bostadsrätten till den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som intrilffar niirmasl efter ett år från bostadsrältshavarens död. 
För att förhindra att dödsboet sitter kvar under längre tid kan styrelsen 
genom rekommenderat brev anmana boet att inom sex månader visa att 
bostadsrätten har tillagts viss delägare vid skifte av boet eller att bostads
rätten har förvärvats av någon som inte får vägras inträde i föreningen och 
som har sökt medlemskap. Iakttas inte tiden, får styrelsen sälja bostadsrät
ten på offentlig auktion för dödsboets räkning. Genom föreskrift i stadgar
na kan dödsbo ha medgetts vidsträcktare rätt än som följer av lagens be
stämmelser (26 §första och tredje styckena). 

Kommitten. Den allmänna huvudregeln att förvärvare av bostadsrätt inte 
får utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen tas upp oför
ändrad i kommittens förslag (33 §). I fråga om dödsbos rått alt sitta kvar 
i lägenheten anför kommitten att de nuvarande bestämmelserna har med
fört vissa olägenheter. l\Ied hänsyn till att avvecklingen av ett dödsbo ock
så i normala fall kan ta avsevärd tid föreslås all den minimitid under vil
ken boet alltid har rätt att utöva bostadsrätten utsträcks till tre år från 
dödsfallet. Först därefter skall dödsboet kunna anmanas att inom sex må
nader visa att skifte eller överlåtelse har ägt rum. Stadgarna kan innehålla 
föreskrift om förlängning av sexmånadersfristen. Iakttas inte anmaningen, 
får hostadsriitlcn säljas på offenllig auktion (34 § första och tredje styc
kena). 

Enligt kommittens förslag skall också den som har förvärvat bostads
rätt genom familjerättsligt fång få utöva bostadsrätten under viss tid utan 
att vara medlem i föreningen. Make som har tillagts bostadsrätt vid bodel
ning eller skifte i anledning av bostndsr~ittshavarcns död, efterlevande 
make som är ensam arvinge efter bostadsrältshavaren eller den till vilken 
bostadsrätten har övergått på grund av arv eller testamente skall sålunda 
alllid få utöva bostatlsrälten under tre år från dödsfallet (34 § andra styc
ket). Har make tillagts bostadsrätt vid bodelning eller skifte av annan an
ledning än bostadsrättshavarens död föreslås han få rätt att utöva bostads
rätten under sex månader från bodelningen eller skiftet (35 § första styc
ket). Sedan de angivna tiderna har löpt ut skall innehavaren, om han inte 
har antagits som medlem, kunna anmanas att visa att bostadsrätten har 
överlåtits till någon som inte får vägras medlemskap. 
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Remissyttrandena. Hyresnämnden i Stockholms län anser att dödsbo bör 
ges en obegränsad rkitt att sitta kvar i lägenheten utan att vara medlem i 
föreningen. Svea hovrätt anför alt det beträffande överlåtelse av bostads
rätt inte bör krävas mer av dödsbo iin all överlåtelse har skett till godtag
bar förvärvare som har sökt medlemskap. 

Departementschefen. Bestämmelserna om vem som får utöva bostadsrätt 
har i departementsförslaget disponerats på annat .sätt än i bostadsrättsla
gen och kommittcförslaget. Första stycket i denna paragraf innehåller så
lunda den med gällande rätt och kommitteförslaget överensstämmande 
grundläggande regeln att bostadsrätt får utövas bara av medlem i för
eningen. I andra stycket görs undantag från huvudregeln beträffande döds
bo som inte är medlem.Bestämmelserna om sådant dödsbos rätt att utöva bo
stadsrätt har utformats i huvudsaklig överensstämmelse med kommittens 
förslag. Föreningens möjlighet att i stadgarna medge dödsbo vidsträcktare 
rätt än den i lagen angivna har dock utvidgats till alt avse, förutom sex
månadersfristen, också den lid om tre år som skall ha förflutit från bo
stadsriittshavarens död innan anmaning får ske. När anmaning skall an
ses avgiven framgår av 73 §. Att som föreslagits under remissbehandlingen 
ge dödsbo en obegränsad laglig rält att utöva bostadsrätt utan att vara 
medlem i föreningen finner jag inte påkallat. 

Kommittens förslag innebär att också den som har förvärvat bostads
rätt genom familjeriittsligt fång skall få utöva bostadsrätlen under viss tid 
utan att vara medlem i föreningen. Kommitten har härvid utgått från att 
en sådan rätt tillkommer förviirvaren redan enligt giillande lag (betänkan
det s. 220). Enligt min mening torde så emellertid inte vara fallet. Liksom 
vid exekutivt förviirv av bostadsrätt (27 § andra stycket bostadsrältslagen) 
tillkommer visserligen bostadsrättens ekonomiska viirde förvärvaren, men 
härav följer inte någon rätt för denne att utöva bostadsrätten. Någon iind
ring av giillande riitts ståndpunkt i detta avseende finner jag inte påkal
lad. Förvärvare som önskar utöva bostadsrätten har således alt genast 
söka medlemskap i föreningen. Y~igras han medlemskap eller underlåter 
han att ansöka om inträde i föreningen blir bestämmelserna i 12 § tillämp
liga. 

11 § 

Denna paragraf behandlar frågan om rätt för den som har förvärvat bo
stadsrätt att bli medlem i föreningen. Första och andra styckena motsvarar 
24 och 25 §§ bostadsrältslagen och 14 § kommiltcförslaget. Tredje stycket 
är nytt. 

Gällande rätt. Enligt 24 § bostadsrättslagen får den till vilken bostadsrätt 
har övergått på grund av giftorätt eller arv inte vägras inträde i föreningen, 
om hinder inte möter på grund av bestämmelse i stadgarna att medlem 
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skall tillhöra viss sammanslutning, inneha anställning i visst företag eller 
uppfylla annat villkor av liknande slag. Detsamma gäller om bostadsrätt 
på grund av testamente har övergått till vissa närstående. Rätten till in
träde kan inte inskränkas genom särskild bestämmelse i stadgarna i fråga 
om make samt hemmavarande barn och adoptivbarn. Har bostadsrätt över
låtits till någon som inte är medlem eller på annat sätt övergått till någon 
som inte har rätt till medlemskap enlig 24 §, får inräde inte vägras honom, 
om han uppfyller de villkor för medlemskap som stadgarna innehåller och 
han skäligen bör tas för god som medlem (25 §). 

Kommitten. Kommitten framhåller att en bostadsrättsförening med hänsyn 
till sina egna och medlemmarnas intressen måste ha möjlighet att i viss ut
sträckning själv avgöra om den som har förvärvat bostadsrätt skall antas 
till medlem. Starka sociala skäl kan emellertid anföras för att bostadsrätts
havares make inte skall kunna vägras medlemskap när bostadsrätt har över
gått till honom. En rätt till inträde för make torde i regel inte heller med
föra någon olägenhet för föreningen. Sådan rätt föreslås därför gälla såväl 
vid familjerättsligt fång som vid överlåtelse. Samma sociala skäl som har 
anförts beträffande make kan enligt kommittens mening åberopas när bo
stadsrätt har övergått till bostadsrättshavaren närstående som varaktigt 
sammanbott med honom i lägenheten. Om rätten till inträde för samboende 
begränsas till att gälla bostadslägenheter, torde den inte innebära något 
nämnvärt åsidosättande av föreningens intressen. Kommitlcn föreslår därför 
att sådan rätt införs. Begreppen samboende och närstående avses ha samma 
innebörd som i hyreslagstiftningen (jfr 12 kap. 34 § jordabalken). 

Av hänsyn till allmänna föreningsintressen bör emellertid enligt kom
mittens mening vissa inskränkningar göras beträffande den rätt till inträde 
som skall tillkomma make och samboende. Om det i en förenings stadgar 
föreskrivs att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla 
annat villkor av liknande beskaffenhet, föreslås att föreningen skall kunna 
vägra medlemskap, om förvärvaren inte uppfyller detta villkor. Hänsyn 
skall emellertid tas bara till sådana villkor som det skäligen kan fordras att 
förvärvaren uppfyller. Bedömningen av om villkoret är av denna beskaf
fenhet bör huvudsakligen bero på vilka möjligheter förvärvaren har att 
uppfylla villkoret. Det torde sålunda i regel kunna fordras att make söker 
medlemskap i intresseförening. 

I fråga om annan förvärvare av bostadsrätt än make och samboende före
slås att inträde inte sk.all få vägras, om förvärvaren uppfyller de villkor för 
medlemskap som föreskrivs i stadgarna och han skäligen bör tas för god 
som medlem. 

Remissyttrandena. De föreslagna bestämmelserna om rätt för make och 
samboende att vinna inträde i bostadsrättsförening behandlas av några re-
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missinslanser. Hyresgästernas Riksförbund och TCO uttalar tillfredsställelse 
med att krav på ansltillning inte skall kunna uppställas i dessa fall. Bo
stadsgaranti anser att de föreslagna inskriinkningarna i bostadsrättsför
eningarnas riitt att fritt fastställa villkor för medlemskap inte väsentligt 
rubbar en förenings kooperativa karakttir. Hyresnämnden i Stockholms län 
finner reglerna onödigt restriktivt utformade. :Make som har förvärvat bo
stadsrätt bör enligt nämndens mening aldrig kunna viigras medlemskap. 
Regeln beträffande samboende hör utformas i nära anslutning till motsva
rande bcstiimmelsc för hyresförhållanden. Hyresnämnden i Göteborgs och 
Bolzus län ifrågasätter om inte make och samboende hör få en ovillkorlig 
rätt alt inträda i nyttjanderätten. Eftersom hänsyn enligt kommittCförsla
gct skall tas bara till sådana villkor som förvärvaren kan uppfylla, bör dock 
detta kunna godtas. För närstående bör del inte ställas upp krav på sam
manboende i just den aktuella lägenheten. Lämpligheten av kravet på med
lemskap i viss sammanslutning ifrågasätls också av Stockholms Kooperativa 
Bostads{ örening. 

Samma rätt till inträde i bostadsrättsförening som föreslås för samboen
de bör enligt .. Advokatsamfundet tillkomma den som tillsammans med- rö
relse förvärvar industri- eller affärslokal som har upplåtits i bostadsrätts
form. 

Vicl prövning av frågan om förvärvare skäligen bör tas för god som med
lem bör enligt Svea hovrätt hänsyn tas till om förvärvaren kan svara för de 
ekonomiska förpliktelser som kan komma att åligga honom som bostads
rättshavare. Däremot kan det sättas i fråga om prövning skall få ske beträf
fande förvärvarens personliga egenskaper. I detta avseende föreligger till
räckligt skydd för föreningen och övriga medlemmar genom reglerna om 
förverkande av nyttjanderätten. HSB finner det angeläget att det i motiven 
ges en klar anvisning om innebörden av uttrycket skäligen bör tas för god. 
Föreningen bör kunna vägra medlemskap på grund av förvärvarens person
liga egenskaper bara om objektivt vägande skäl föreligger. 

Departernentschefen. I kommittens förslag har de nu gällande reglerna om 
rätt för den som förvärvat bostadsrätt till intriide i föreningen undergått 
en i vissa avseenden betydande omarbetning. Jag kan i likhet med remiss
instanserna i allt väsentligt ansluta mig till förslaget. 

Första stycket innehåller huvudregeln om förvärvarens rätt att vinna 
inträde i föreningen. I saklig överenssti:immelse med gällande riitl och kom
mittens förslag föreskrivs att inträde inte får vägras, om förvärvaren upp
fyller stadgarnas villkor för medlemskap och föreningen skäligen kan nöjas 
med honom som hostadsrätlshavare. I sistnämnda uttryck ligger i första 
hand alt den nylillträdande bostadsrältshavaren skall vara i stånd att full
göra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Hänsyn bör emel
lertid också kunna tas till förvärvarens personliga kvalifikationer som ut-
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övare av bostadsrätten. Att som en remissinstans har föreslagit helt slopa 
möjligheten att beakta sådana faktorer finner jag inte tillrådligt. Självfallet 
får emellertid medlemskap vägras bara om objektivt godtagbara skäl härför 
föreligger. Det kan påpekas att en motsvarande bedömning av personliga 
kvalifikationer företas bl. a. vid överlåtelse av hyresrätt (jfr 12 kap. 34-
36 §§ jordabalken). Förening som önskar upprätthålla vissa normer för be
räkningen av överlåtelseersättning kan, som jag har anfört i den allmänna 
motiveringen under 4.3, ställa upp som villkor för medlemskap att förvärva
ren inte har betalat högre ersättning än den tillåtna. Sådant stadgevillkor 
bör dock inte få åberopas mot den som har förvärvat fastigheten vid exekutiv 
försäljning eller vid offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 §.En besiämmelse 
härom har tagits upp i andra punkten av första stycket. 

Andra stycket innehåller särskilda regler för det fall bostadsrätten över
gått til1 make eller samboende. 

När bostadsrätt har övergått till bostadsrältshavarens make föreligger i 
regel sociala skäl för en i princip oinskränkt rätt till inträde i föreningen. 
Särskilt gäller detta när maken har tillagts bostadsrätten enligt reglerna i 
lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma 
bostad. Även när bostadsrätt til1 bostadslägenhet har övergått till annan 
bostadsrättshavarcn närstående som har sammanbott med honom talar star
ka sociala skäl för att förvärvaren inte bör få vägras medlemskap. Kom
mittens förslag tillgodoser därför enligt min mening ett angeläget behov av 
uppmjukning av de nuvarande reglerna på området. Jag är emellertid ense 
med kommitten om att rätten till inträde inte bör vara helt utan inskränk
ningar. I princip bör det kunna krävas att förvärvaren uppfyller särskilda 
villkor i stadgarna om exempelvis tillhörighet till viss sammanslutning. I all
mänhet torde en sådan föreskrift kunna iakttas utan olägenhet. Emellertid 
kan den situationen inträffa att det är omöjligt för förvärvaren att uppfylla 
villkoret eller att ett fullgörande skulle medföra t. ex. en betydande ekono
misk belastning. När det inte framstår som skäligt att fordra att förvärvaren 
uppfyller villkoret, bör, som kommitten har föreslagit, detta inte få åbero
pas av föreningen. 

Beträffande den närmare innebörden av kravet på samboende och bety
delsen av uttrycket närstående får jag hänvisa till vad som i motsvarande 
fall gäller för hyresförhållanden (12 kap. 34 § jordabalken, prop. 1968: 91 
Bihang A s. 220). Som påpekats under remissbehandlingen bör i likhet med 
vad som gäller i fråga om överlåtelse av hyresrätt inte krävas att den lill "il
ken bostadsrätten har övergått sammanbott med bostadsrättshavaren just i 
den aktuella lägenheten. I departemenlsförslaget föreskrivs därför alt rätt 
till medlemskap föreligger för bostadsrättshavaren närstående, som varaktigt 
sammanbodde med honom. 

Som jag har anfört vid 2 § är det inget som hindrar att bostadsrätt upp
låts åt flera medlemmar gemensamt. I tredje stycket av förevarande para-
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graf behandlas det fallet att någon genom överlåtelse eller annat fång har 
förvärvat andel i bostadsrätt. Med hänsyn till de olägenheter för föreningen 
som i skilda avseenden kan vara förenade med att flera står som utövare av 
bostadsrätten gentemot föreningen föreslår jag att rätt till inträde i för
eningen skall föreligga bara i det fall bostadsrätten efter förvärvet innehas 
av makar. Föreningen bör dock ha full frihet att reglera medlemskapsfrå
gan i samband med andelsförvärv på annat sätt i sina stadgar. Inget hind
rar således att föreningen medger inträde också när t. ex. samboende eller 
syskon gemensamt har förvärvat bostadsrätt eller att den helt vägrar an
delsförvärvare inträde. Den som har förvärvat samtliga andelar i en bostads
rätt har självfallet rätt till inträde enligt paragrafens första eller andra 
stycke. 

12 § 

Denna paragraf behandlar det fall att den som har förvärvat bostadsrätt 
på annat sätt än genom överlåtelse inte antas till medlem i föreningen. Pa
ragrafen motsvarar 26 § andra och tredje styckena bostadsrättslagen samt 
34 §andra och tredje styckena och 35 § kommitteförslaget. 

Gällande rätt. Den som har förvärvat bostadsrätt genom familjerättsligt 
fång får bara i undantagsfall vägras medlemskap i föreningen (24 § bostads
rättslagen). Om ett sådant fall föreligger är förvärvaren skyldig att inom 
sex månader efter anmaning visa att någon som inte får vägras inträde i 
föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap (26 § andra 
stycket. Försitts tiden får föreningen sälja bostadsrätten på offentlig auk
tion för innehavarens räkning (26 §tredje stycket). 

Kommitten. Kommitten föreslår skilda regler för det fall alt bostadsrätten 
har övergått till ny innehavare i samband med bostadsrättshavarens död 
(34 § andra och tredje styckena) och det att bostadsrätten har tillagts make 
vid bodelning eller skifte av annan anledning ( 35 §). I det första fallet skall 
styrelsen om förvärvaren inte inom tre år från dödsfallet har antagits lill 
medlem i föreningen kunna anmana den som innehar bostadsrätten alt inom 
sex månader eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att 
bostadsrätten har överlåtits till någon som inte kan vägras medlemskap och 
som har sökt sådant. I det senare fallet skall anmaning få ske sedan sex 
månader har förflutit från förvärvet. 

Depariernentschefen. Kommittens förslag skiljer sig från nu gällande be
stämmelser på det sättet att viss tid skall förflyta innan styrelsen får till
ställa bostadsrättens innehavare anmaning. Enligt min mening saknas till
räckliga skäl för en sådan ändring. Från föreningens synpunkt är det av 
vikt att den övergångslid under vilken innehav av bostadsrätt och medlem-
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skap inte sammanfaller blir relativt snävt begränsad. Den som har förvär
vat bostadsrätten torde för sin del inte ha något starkare intresse av en sär
skild frist. Även om bostadsrättens ekonomiska värde tillkommer honom, 
får han nämligen, som jag har påpekat i anslutning till 10 § andra stycket, 
inte utöva bostadsrätten. Paragrafen har därför utformats i överensstäm
melse med gällande rätt. Den har gjorts tillämplig, förutom på familjerätts
liga fång, också på förvärv genom bolagsskifte och liknande förvärv. 

13 § 

Paragrafen, som motsvarar 27 § bostadsrättslagen och 38 § kommitteför
slaget, anger rättsverkningarna av att den till vilken bostadsrätt har över
låtits inte antas till medlem i föreningen. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs i överensstämmelse med 
gällande rätt och kommittens förslag att överlåtelse är ogiltig, om förvärva
ren inte antas till medlem i föreningen. 

Andra stycket behandlar det fallet att överlåtelsen har skett genom exeku
tiv försäljning eller vid offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 §. Om i sådant 
fall förvärvaren inte har antagits till medlem blir överlåtelsen inte ogiltig, 
men föreningen skall vara skyldig alt lösa bostadsrätten. Detta överens
stämmer med bostadsrättslagen och kommitteförslaget såvitt rör exeku
tionsfallet. Jag anser det följdrikligt att tillämpa samma regler vid offentlig 
auktion som anordnas enligt 10, 12 eller 37 §. Beträffande den ersättning 
som skall utgå får jag hänvisa till vad jag har anfört vid 7 §. 

Den som har förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller offentlig 
auktion enligt 10, 12 eller 37 § har, även om han inte är medlem i föreningen, 
rätt till bostadsrättens ekonomiska värde. Som jag har antytt i anslutning 
till 10 § får han däremot inte utöva bostadsrätten förrän han har vunnit in
träde i föreningen. 

14 § 

Paragrafen, som motsvarar 29 § bostadsrättslagen men saknar motsvarig
het i kommitteförslaget, innehåller bestämmelser om lösningsrätt. 

Gällande rätt. I bostadsrättsförenings stadgar kan tas in förbehåll om alt 
föreningen eller dess medlemmar får lösa bostadsrätt som har övergått till 
ny innehavare. Finns sådant förbehåll, skall i stadgarna också regleras i vil
ken ordning lösningsrätten tillkommer föreningen eller dess särskilda med
lemmar samt inom vilka tider lösningsrättcn skall göras gällande hos den 
nye bostaclsräUshavaren och lösen betalas till denne. Tiderna får inte över
stiga 30 dagar, den förra tiden räknad från det bostadsrättens övergång har 
anmälts hos styrelsen och den senare från det lösenbeloppet har bestämts. 
Kan parterna inte komma överens om lösenbeloppet, skall detta motsvara 
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bostadsrättens verkliga värde och beslämmas genom skiljemannaförfarande. 
Föreningen kan i stadgarna föreskriva avvikelser från lagens regler om 
lösenbeloppets storlek och siittet för dess bestämmande. 

Kornmitten. Kommitten framhåller att möjligheten att i stadgarna ta in 
föreskrift om lösningsriitt har utnyttjats bara i ringa utsträckning. Lösnings
rätt innebär en inskränkning i bostadsrättshavarnas rätt att fritt överlåta 
sina bostadsrätler. För varje sådan inskränkning måste krävas starka skäl. 
Det bör enligt kommittens mening inte komma i fråga att i fortsättningen 
medge en helt obegränsad rätt till inlösen. Har bostadsrätt övergått till make 
eller samboende, bör Iösen sålunda inte få förekomma i andra fall än då 
förvärvaren kan vägras inträde i föreningen. Inte heller bör bostadsrätt 
kunna inlösas vid överlåtelse i samband med byte av bostaclslägenhet eller 
avyttring av förvärvsverksamhet. Med hänsyn till de viktiga undantag som 
alltså måste göras och till de oHigenhetcr som i övrigt iir förknippade med 
en lösningsrätt anser kommitten att förbehåll av delta slag över huvud taget 
inte bör tillåtas i fortsättningen. 

Remissyttrandena. Hyresnämnden i Göteborgs och Bolms län delar kom
mittens uppfattning att förbehåll om lösningsriitt inte längre bör tillåtas. 
Åtskilliga överlåtelser torde ske i samband med byte till annan bostadsrätts
lägenhet eller till hyreslägenhet. Det är uppenbart att bostadsrättshavare 
i sådana situationer inte bör ha si:imre rätt än den som tillkommer hyres
gäster. Detta gäller också överlåtelse av bostadsrätt till affärslokal i sam
band med avyttring av den verksamhet som bostadsrättshavaren bedriver i 
lokalen. Också Hyresgästernas Riksförbund och Bostadsgaranti tillstyrker 
förslaget. Svea lwvrätt delar i princip kommittens uppfattning men ifråga
sätter om inte lösningsrält bör tillåtas under vissa förhållanden när det gäl
ler kommersiella lokaler. 

Departementschefen. Jag instämmer med kommitten och remissinstanserna 
i att bostadsrättsförening i sina stadgar inte bör få ta in förbehåll om lös
ningsrätt beträffande bostadsrätt till bostadslägenhet. Ett sådant förbud är 
önskvärt bl. a. med hänsyn till att bostadsrättshavare kan behöva överlåta 
sin bostadsrätt i syfte att genom byte skaffa sig annan bostad. Däremot kan 
jag inte se att det finns tillräcklig anledning att nu införa förbud för för
eningarna att i sina stadgar ha inlösningsbestämmelser i fråga om bostads
rätt till lokal. Särskilt för förening med enbart lokaler kan ett sådant för
behåll te sig ändamålsenligt. 

Ilestämmelscrna i departemcntsförslaget om lösningsrätt har avfattals i 
nära anslutning Ull gällande rätt. Med hänsyn till att reglerna bara skall 
gälla lokaler har dock vissa förenklingar anselts kunna ske. Sålunda föreslås 
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exempelvis inte någon motsvarighet till de i gällande lag intagna reglerna 
om den tid inom vilken lösningsrätten måste göras gällande och lösenbelop
pet betalas. Av paragrafen får motsältningsvis anses framgå att lösningsrätt 
inte får föreskrivas beträffande bostadslägenheter. 

Enligt 62 § får regler om lösningsrätt inte införas i stadgarna utan att 
samtliga berörda bostadsrättshavare har samtyckt till det. 

15 § 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i bostadsrättslagen, bygger på 39 § 
andra och tredje styckena i kommitteförslaget. Den innehåller regler om 
verkan av att bostadsrätt har övergått till ny innehavare. 

Kornmitten. Kommitten erinrar om att rättsförhål1andet mellan en bostads
rättshavare och en förening medför ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. 
Som huvudregel måste gälla att de skyldigheter som följer med en bostads
rätt skall åligga den som kan utnyttja bostadsrättens ekonomiska värde. 
För föreningen är det därför av stor betydelse att veta vem detta värde till
kommer. Vid bostadsrätts övergång till medlem i föreningen skall enligt 
kommittens förslag övergången inte kunna åberopas mot föreningen förrän 
denna har upderrättats om övergången. Har bostadsrätt övergått till någon 
som inte är medlem i föreningen, skall den från vilken bostadsrällen har 
övergått svara för de skyldigheter som åligger bostadsrättshavaren till dess 
förvärvaren anlas till medlem. Har förvärvet skett på exekutiv auktion skall 
den tidigare innehavaren dock omedelbart bli fri från sina förpliktelser. 
I samtliga fall skall avliden bostadsrättshavares dödsbo svara på samma 
sätt som bostadsrättshavaren. 

Den från vilken bostadsrätten har övergått eller hans dödsbo skall även 
sedan förvärvarens ansvar har inträtt enligt nyssnämnda regler svara för 
de förpliktelser som dessförinnan har uppkommit för honom eller döds
boet. För sådana förpliktelser föreslås emellertid också förvärvaren skola 
svara. Föreningen får härigenom bl. a. möjlighet att mot förvärvaren åbe
ropa förverkandereglerna för att t. ex. få ut sådana årsavgifter som förre 
innehavaren inte har betalat. Möjlighet bör emellertid finnas för förening
en och förvärvaren att träffa särskild överenskommelse i denna fråga. 

Remissyttrandena. Den föreslagna regeln om skyldighet för förvärvare av 
bostadsrätt att svara för den tidigare innehavarens förpliktelser tas upp i 
några remissyttranden. Riksbyggen tillstyrker förslaget och understryker 
att bestämmelsen kommer att fä stor betydelse för det praktiska förfaran
det i samband med överlåtelse. Den föreslagna regeln har emellertid fått 
en sådan utformning att det föreligger risk för att överlåtelseavtal kommer 
att upprättas utan att parterna har skaffat sig tillräcklig upplysning om 



116 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

innebörden av ett sådant avtal. Lagtexten bör formuleras på sådant sätt 
alt den klarare markerar förvärvarens intresse av att göra sig underrättad 
om bostadsrättshavarens aktuella skyldigheter mot föreningen. Med hänsyn 
till att betalningsskyldighet skall drabba också förvärvare som har saknat 
vetskap om skulden bör enligt hyresnämnden i Göteborgs och Bohus län 
införas en särskild föreskrift om att avtal om överlåtelse av bostadsrätt 
- som enligt kommittens förslag alltid skall upprättas skriftligen - skall 
innehålla uppgift av överlåtaren om skuld som denne har till föreningen. 
Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare anser den föreslag
na regeln vara alltför hård mot förvänaren, särskilt med hänsyn till att 
föreningen kan utnyttja förverkandereglerna mot denne för att få ut års
avgifter som förre innehavaren inte har betalat. Förvärvaren bör i vart fall 
inte svara för förpliktelser som han vid överlåtelsen varken kände till 
eller bort känna till. Enligt Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska 
Försäkringsbolags Riksförbund skulle den föreslagna regeln kunna få olyck
liga konsekvenser, om nyttjanderätten till lägenheten redan "id förvärvet 
är förverkad på grund av bristande betalningar. Om de obetalda avgifter
na överstiger det belopp som inflyter vid försäljning av bostadsrätten på 
offentlig auktion kommer förvärvaren att inte bara gå miste om lägen
helcn utan också att bli skyldig att betala resterande skuldbelopp. 

Departementschefen. övergår bostadsrätt till medlem i föreningen, inträ
der förvärvaren omedelbart som bostadsrättshavare. Kommitten föreslår 
att den tidigare bostadsrättshavaren dock skall svara för de skyldigheter 
som är förenade med bostadsrätten till dess föreningen har underrättats 
om övergången. Jag biträder kommittens förslag, som har lämnats utan 
erinran av remissinstanserna, och en regel av sådan innebörd har tagits in 
i första stycket av denna paragraf. Bostadsrätt kan också övergå till för
eningen själv, t. ex. genom att bostadsrältshavaren säger upp bostadsrät
ten ( 7 och 19-23 § §) eller avsäger sig denna ( 16 §) eller genom att för
eningen löser bostadsrätten (13 och 14 §§).I sådant fall bör givetvis bostads
rättshavaren med omedelbar verkan bli fri från de förpliktelser som i fort
sättningen är förenade med innehavet av bostadsrätten. Någon uttrycklig 
bestämmelse härom torde inte behövas. 

Om bostadsrätt överlåts till någon som inte är medlem i föreningen, är 
överlåtelsens gillighet beroende av att förvärvaren antas till medlem (13 § 
första stycket). Vid exekutiv försäljning och vid offentlig auktion enligt 10, 
12 eller 37 § gäller dock att bostadsrätten omedelbart övergår till förvärvaren 
(13 § andra stycket). Detsamma är fallet vid familje- eller associationsrätts
ligt förvärv ( 12 §). Kommitten föreslår för det fall bostadsrätt övergår till 
någon som inte är föreningsmedlem att den från vilken bostadsrätten har 
övergått skall svara för de skyldigheter som åligger bostadsrättshavare 
till dess förvärvaren antas till medlem. Vid exekutiv försäljning föreslås be-
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frielse dock inträda omedelbart vid förvärvet. Jag kan i huvudsak ansluta 
mig till kommittens förslag också i denna del. Vid exekutiv försäljning bör 
dock den från vilken överlåtelsen sker inte befrias från förpliktelserna förr
än föreningen har underrättats om försäljningen. Vidare bör de regler som 
föreslås gälla vid exekutiv försäljning tillämpas också vid familje- eller as
sociationsrättsliga förvärv samt vid förvärv på offentlig auktion enligt 10, 
12 eller 37 §.De nu behandlade reglerna tas upp i paragrafens andra stycke. 

Kommitten föreslår att den nye bostadsrättshavaren skall jämte den tidi
gare vara skyldig att svara för denne åvilande förpliktelser som innehavare 
av bostadsrätten, om inte föreningen och förvärvaren kommer överens om 
annat. Vid remissgranskningen har denna regel utsatts för viss kritik. Enligt 
min mening bör emellertid kommittens förslag godtas. Regeln överens
stämmer med motsvarande hyresbestämmelser (12 kap. 33 § tredje styc
ket och 38 § jordabalken). Tredje stycket av paragrafen har utformats i 
enlighet härmed. 

Utan uttryckligt stadgande torde det vara klart att avliden bostadsrätts
havares dödsbo svarar på samma sätt som bostadsrättshavaren. 

16 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om rätt för bostadsrättshavaren 
att avsäga sig bostadsrätten. Paragrafen motsvarar 28 § bostadsrättslagen 
och 42 § kommitteförslaget. 

Departementschefen. Enligt denna paragraf, som i sak överensstämmer med 
gällande rätt och kommittens förslag, kan bostadsrättshavare avsäga sig 
bostadsrätten sedan två år har förflutit från upplåtelsen. Avsägelsen med
för att bostadsrätten övergår till föreningen på den fardag för avträdande av 
hyrd lägenhet som infaller närmast efter det att tre månader har förflutit 
från avsägelsen. Bostadsrältshavaren blir då fri från sina förpliktelser som 
bostadsrättsharnre. Däremot har han inte rätt att få tillbaka någon del av 
de avgifter som har erlagts för bostadsrätten. 

17 § 

I denna paragraf anges hur det skall förfaras med bostadsrätt som har 
övergått till föreningen. Bestämmelserna, som saknar motsvarighet i kom
mitteförslaget, bygger på 30 § bostadsrättslagen. 

Departementschefen. Har bostadsrätt förvärvats av föreningen skall den 
enligt 30 § bostadsrättslagen avyttras så snart det kan ske utan förlust, om 
föreningen inte på nästa föreningssammanträde beslutar att bostadsrätten 
skall upphöra. Kommitten anser att det saknas anledning att bibehålla be
stämmelsen, eftersom det utan särskild lagregel torde vara klart att för-
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eningen kan fatta beslut om att förvärvad bostadsrätt skall överlåtas eller 
upphöra. 

Enligt min mening bör förening som har förvärvat bostadsrätt liksom en
ligt gällande rätt vara skyldig att så snart det kan ske utan förlust överlåta 
bostadsrätten. Föreningen bör således i princip inte få behålla bostadsrätten 
och tillgodogöra sig denna t. ex. genom uthyrning av lägenheten. Eftersom 
det i vissa fall kan vara av värde för föreningen att kunna fritt förfoga över 
lägenhet som har upplåtits med bostadsrätt, bör föreningen dock kunna be
sluta att förvärvad bostadsrätt skall upphöra. Av nu anförda skäl anser jag 
att regler motsvarande 30 § bostadsrättslagen behövs. Sådana regler har ta
gits in i denna paragraf. Jag har inte ansett det nödvändigt att kräva att be
slut om bostadsrättens upphörande ovillkorligen skall fattas på den för
eningsstämma som hålls närmast efter förvärvet. Beslutet kan alltså fattas 
vid ett senare tillfälle. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

Departementschefen. Under denna rubrik behandlas frågor som rör den 
nyttjanderätt som ingår i bostadsrätten. Flertalet av bestämmelserna har ut
formats med motsvarande regler i hyreslagstiftningen som förebild. Regler
na stämmer i huvudsak överens med kommittens förslag. 

I 18-24 §§ finns beslämmelser om lägenhetens skick och hinder i nytt
janderätten. Därefter följer i 25-29 §§regler om bostadsrättshavarens skyl
digheter vid lägenhetens bcgagnande. 30 och 31 §§ reglerar bostadsrättsha
varens rätt att upplåta lägenheten i andra hand och inrymma utomstående 
personer i lägenheten. I 32-37 §§ ges bestämmelser om rätt för föreningen 
att häva upplåtelseavtalet när bostadsrfölshavaren underlåter att betala av
gift samt om förverkande av nyttjanderätlen. 38 § innehåller regler om bo
stadsrättens upphörande på grund av att fastigheten har övergått till ny 
ägare medan i 39 § slutligen finns bestämmelser om uppsägning. 

18 § 

Paragrafen, som saknar direkt motsvarighet i bostadsrällslagen, bygger 
på 44 § i kommitteförslaget. Den behandlar lägenhetens skick vid tillträdet. 

Departementschefen. Enligt gällande rätt råder full avtalsfrihet beträffande 
det skick i vilket lägenheten skall befinna sig när den tillträds första gången 
efter bostadsrättsupplåtelse. Hur lägenheten skall vara beskaffad för att vara 
kontraktsenlig framgår indirekt av 35 § första stycket bostadsrättslagen. 
Lägenheten sågs där vara behåftad med brist, om den inte är i så gott skick 
som den ekonomiska planen utvisar eller bostadsrättshavaren eljest skäligen 
kan fordra. 
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Kommitten föreslår att de bestämmelser som behandlar lägenhetens skick 
och hinder i nyttjanderätten efter förebild av hyreslagstiftningen (12 kap. 
9 §jordabalken) skall inledas med en direkt föreskrift om lägenhetens skick 
vid tillträdet. Jag ansluter mig till detta förslag, som inle har mött någon 
erinran under remissbehandlingen, och en sådan bestämmelse har tagils upp 
i denna paragraf. Kommittens förslag har omarbetats något utan att saklig 
ändring har åsyftats. I paragrafen föreskrivs att lägenheten, om inte annat 
har avtalats, skall tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna 
uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. 

19 § 

Denna paragraf behandlar det fall att lägenheten vid tillträdet är i brist
fälligt skick. Den motsvarar 35 § och delvis 39 § bostadsrättslagen samt 45 § 
kommitteförslaget. 

Departementschefen. I första stycket av paragrafen anges rättsverkningarna 
av att lägenheten är behäftad med brist när den skall tillträdas efter bostads
rätlsupplåtelse. Om styrelsen underlåter att efter tillsägelse avhjälpa bristen, 
får bostadsrättshavaren göra delta själv på föreningens bekostnad. Är bris
ten av väsentlig betydelse, har han också rätt till uppsägning. Detsamma 
gäller när bristen är av väsentlig betydelse och det inte är möjligt att av
hjälpa den utan dröjsmål. Uppsägning får aldrig ske sedan styrelsen har 
avhjälpt bristen. För tid då lägenheten är i bristfälligt skick har bostads
rättshavaren rätt till nedsättning av årsavgiften. Bestämmelserna, som i sak 
stämmer överens med kommitteförslaget och motsvarande regler vid hyra 
(12 kap. 11 § första stycket jordabalken), innebär vissa smärre jämkningar 
av gällande rätt. BI. a. skall bostadsrätlsharnrens självhjälpsrätt inte som nu 
inträda om styrelsen inte genast avhjälper bristen utan först om styrelsen 
underlåter att vidta åtgärd så snart det kan ske. 

I fråga om bostadsrättshavarens rätt till skadestånd när den upplålna lä
genheten är bristfällig gäller f. n. att sådan rätt föreligger om vållande lig
ger föreningen till last eller föreningen visar försumlighet i samband med alt 
lägenheten sätts i behörigt skick. Kommitten föreslår efter förebild av vad 
som gäller vid hyra att rätt till skadestånd skall föreligga, om föreningen 
inte visar att bristen inte beror på försummelse från dess sida. Jag har emel
lertid inte funnit skäl att föreslå någon ändring beträffande förutsättning
arna för att föreningen skall vara skadeståndsskyldig. Den intressegemen
skap som råder mellan en bostadsrättsförening och dess enskilda medlemmar 
och den insyn och det inflytande medlemmarna har i fråga om föreningens 
angelägenheter motiverar enligt min mening att det ställs strängare krav 
för att föreningen skall bli skadeståndsskyldig mot en bostadsrättshavare 
än vad som gäller i förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Det 
bör därför alltjämt ankomma på bostadsrättshavare som fordrar skadestånd 



120 /{ungl. lllaj:ts proposition nr 12 år 1971 

att visa att föreningen har varit försumlig. Andra stycket i paragrafen har 
utformats i enlighet härmed. 

20 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser för det fall bostadsrältshavaren 
inte får tillträde till lägenheten i rätt tid. Paragrafen motsvarar 36 § och 
delvis 39 § bostadsrättslagen samt 46 § kommitteförslaget. 

Departernentschefen. I första stycket föreskrivs att bostadsrättshavaren har 
rätt till nedsättning av årsavgiften om han inte får tillträda lägenheten i 
rätt tid och dröjsmålet inte beror på honom. Är hindret av väsentlig bety
delse har han också rätt till uppsägning. Bestämmelserna stämmer i sak 
överens med gällande rätt och kommittens förslag. 

Paragrafens andra stycke innehåller en skadeståndsregel motsvarande 
den som finns i 19 §. Beträffande motiven för regeln får jag hänvisa till vad 
jag har anfört i anslutning till nämnda paragraf. 

I likhet med kommitlen anser jag att någon motsvarighet till den nu
varande bestämmelsen i 36 § tredje stycket bostadsrättslagen, vilken öppnar 
möjlighet för föreningen att genom särskilt förbehåll inskränka bostads
rättshavarens rättigheter enligt paragrafen, inte bör tas upp i lagen. De 
föreslagna reglerna är således av tvingande karaktär. 

21 § 

I denna paragraf, som motsvarar 37 § bostadsrättslagen och 47 § första 
stycket kommitteförslaget, behandlas påföljden av att föreningen åsidosät
ter sin reparationsskyldighet m. m. 

Departernentschefen. I paragrafen, som i sak överensstämmer med gällande 
rätt, föreskrivs att reglerna i 19 §äger motsvarande tillämpning om förening
en åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på annat sätt genom 
föreningens vållande uppstår hinder eller men i nyttjanderätten efter till
trädet. Omfattningen av föreningens reparationsskyldighet framgår av 26 §. 
Enligt denna är det i princip bostadsrättshavaren som skall svara för att 
lägenheten hålls i gott skick och alltså även sörja för reparationer. Av pa
ragrafens andra och tredje stycken framgår emellertid att bostadsrättsha
varens ansvar är begränsat när det gäller vissa slag av reparationer. Sådana 
reparationer är föreningen skyldig att ombesörja. 

Reglerna i gällande bostadsrättslag om hinder eller men i nyttjanderätten 
är tvingande. Kommitten föreslår att föreningen och bostadsrättshavaren -
i överensstämmelse med vad som för motsvarande fall gäller i hyresförhål
landen (12 kap. 16 § andra stycket jordabalken) - med bindan:de verkan 
skall kunna komma överens om inskränkning i rätten till nedsättning av 
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årsavgiften för hinder eller men som orsakas av att föreningen låter utföra 
arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt 
underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som 
sårskilt anges i avtalet. Enligt min mening föreligger det inte behov av nå
gon sådan regel för bostadsrättsförhållanden, eftersom rätt till nedsättning 
av årsavgiften bara föreligger vid vållande på föreningens sida. Härtill 
kommer att föreningen enligt 26 § bara i rena undantagsfall är skyldig att 
företa underhålls- och reparalionsarbeten i lägenheterna. Med hänsyn till des
sa förhållanden har någon regel om möjlighet alt komma överens om av
vikelser från paragrafens bestämmelser inte tagits upp i departementsför
slaget. 

22 § 

Denna paragraf behandlar det fall att ohyra förekommer i lägenheten. 
Paragrafen, som saknar motsvarighet i bostadsrättslagen, motsvarar 48 § 
kommi ttcf örslaget. 

Departementschefen. Bostadsrättslagen saknar uttryckliga bestämmelser 
rörande rältsverkningarna av att ohyra förekommer i lägenheten. Däremot 
finns sådana regler för hyresförhållanden. Kommitten föreslår att bestäm
melser om ohyra nu införs också i bostadsrätlslagen. Jag biträder förslaget, 
som inte har mött någon erinran från rcmissinslanserna. Reglerna återfinns, 
förutom i förevarande paragraf, i 26, 28, 29 och 33 §§. 

I första stycket av denna paragraf föreskrivs att bestämmelserna i 19 § 
om brist i lägenheten skall äga motsvarande tillämpning om ohyra före
kommer i lägenheten till men för bostadsrättshavaren. Delta gäller dock 
inte, om ohyran har uppkommit efter tillträdet och beror på vällande av bo
stadsrättshavaren eller vårdslöshet eller försummelse av medlem av hans 
hushåll eller vissa andra personer som han ansvarar för. Regeln har ut
formats med 12 kap. 17 § första stycket jordabalken som förebild. Inne
börden av bestämmelserna är att föreningen är skyldig att avhjälpa dels 
ohyra som finns redan när lägenheten tillträds och som är att betrakta 
som brist, dels ohyra som har uppkommit senare utan att bostadsrättsha
varen är ansvarig diirför. Underlåter styrelsen att på tillsägelse vidta be
hövlig åtgiird så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren själv ombesörja 
att ohyran utrotas på föreningens bekostnad. Ilostadsrältshavaren får vi
dare fråntdda boslaclsrällen, om ohyran inte kan utrotas utan dröjsmål 
eller styrelsen underlåter alt vidta behövlig åtgiircl så snart det kan ske. 
Rätt att fråntriida bostaclsrätlen föreligger dock bara om förekomslen av 
ohyra har förorsakat bostadsrättshavaren viisentlig olägenhet. Uppsiigning 
får inte ske sedan styrelsen har utrotat ohyran. För den tid ohigenhetcn 
varar har bostadsrättshavaren riitt till skälig nedsättning av årsavgiften. 
Beror förekomsten av ohyra på försummelse från föreningens sida, är för
eningen skadeståndsskyldig. 
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Paragrafens andra stycke innehåller i öwrensslämmelse med kommittens 
förslag en bestämmelse om skyldighet för styrelsen att i fråga om bostads
lägenhet som utgör del av hus vidta ålgiirder för att utrota ohyra, även om 
bostadsrätlshavaren är ansvarig för denna. Vidare föreskrivs att bostads
rättshavare som iir utan ansvar för ohjTan har rätt till ersättning för nöd
vändig kostnad som åsamkas honom genom åtgiird för att utrota ohyran. 
Bestämmelsen stämmer överens med motsvarande regel för hyresförhål
landen (12 kap. 17 § andra stycket jordabalken). 

23 § 

Paragrafen, som delvis motsvarar 38 § bostadsrättslagen och 49 § kom
mitteförslaget, innehåller bestämmelser om rätt för bostadsrättshavaren att 
frånträda bostadsrätten vid väsentlig avgiftshöjning. 

Departementschefen. I enlighet med de överväganden jag har redovisat i den 
allmänna motiveringen under 4.2 föreskrivs i denna paragraf att bostads
rältshavaren får frånträda bostadsriitlen, om han drabbas av v~isentlig av
giftshöjning och det inte är obilligt mot föreningen eller dess medlemmar 
att bostadsrätten frånträds. Uppsägning skall ske inom tre månader från 
det bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen. 

24 § 

Denna paragraf behandlar verkan av att bostadsrätt sägs upp av orsak 
som anges i 19-23 §. Paragrafen motsvarar 40 § bostadsrättslagen och 50 § 
kommittCförslaget. 

Departementschefen. Enligt första stycket skall bostadsrätt som har sagts 
upp genast övergå till föreningen, som är skyldig alt till bostadsrättshavaren 
erlägga skälig ersättning för bostadsrätten. Om lägenheten har tillträtts, 
skall enligt andra stycket hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsäg
ningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen har begärt att få bo kvar 
i lägenheten. Därvid skall reglerna i 7 § sista stycket äga motsvarande till
lföupning. Detta innebär att tvist om hyresvillkoren skall avgöras av hyres
nämnden och att hyra i avvaktan på att hyresvillkoren fastställs skall utgå 
med belopp motsvarande årsavgiften för bostadsrätten. Beträffande motive
ringen för dessa bestiimmelser, som i sak avviker från vad som gäller f. n. 
och från kommittens förslag, får jag hänvisa till vad jag har anfört vid 7 §. 

25 § 

Paragrafen, som delvis motsvarar 47 § försla stycket 2 bostadsrättslagen 
och 52 § första stycket i kommittens förslag, innehåller en bestämmelse om 
att lägenhete!l skall användas för det avsedda ändamålet. 
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Departementschefen. Enligt kommittens förslag, som i sak överensstäm
mer med gällande rätt, får bostadsrättshavaren inte använda lägenheten för 
annat ändamål än det avsedda. Föreningen skall dock inte få åberopa andra 
avvikelser än sådana som är av avsevärd betydelse för föreningen eller an
nan medlem. Kommittens förslag kritiseras av HSB, som anser att förening
en efter förebild av vad som giiller för hyresförhållanden (12 kap. 23 § jor
dabalken) bör få åberopa varje avvikelse som är av betydelse för föreningen 
eller medlemmarna. Jag ansluter mig i denna del till kommittcförslaget, vil
ket får anses innefatta en lämplig avvägning mellan elen enskilde bostads
rättshavarens samt föreningens och övriga medlemmars intressen. 

26 § 

Paragrafen, som motsvarar 41 § bostadsrättslagen och 51 § kommittcför
slaget, anger fördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren av 
underhållsskyldigheten beträffande lägenheten. 

Departementschefen. Enligt gällande rätt är bostadsrättshavaren, om inte 
annat föreskrivs i stadgarna, skyldig att på egen bekostnad hålla lägen
heten i gott stånd. Föreningen skall dock alltid svara för reparationer med 
anledning av brand- eller vallenledningsskada, som inte har vållats av bo
stadsriitlshavaren ( 41 § första stycket). Föreningen är vidare skyldig att 
svara för reparationer på stamledningar för värme, gas, elektricitet och vat· 
ten ( 41 § andra stycket). 

Enligt kommittens förslag skall alltjämt som huvudregel gälla att bostads
rättshavaren skall svara för liigenhetsunderhållet, om annat inte har be
stämts i stadgarna. Jag ansluter mig till denna ståndpunkt. En regel av 
sådan innebörd tas upp i första stycket av denna paragraf. 

Vad beträffar brand- och vattcnledningsskada föreslår kommitten att 
bostadsrättshavaren skall vara ansvarig bara om han har vållat skadan. En
ligt min mening hör denna regel efter förebild av 12 kap. 24 § första styc
ket jordabalken kompletteras med vissa bestämmelser om bostadsrättsha
varens ansvarighet för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller för
summelse av personer som har fått tilltriide till Higenheten. Den krets för 
\ilken bosladsriiltshavaren skall svara bör omfatta dem som hör till hans 
hushåll eller gästar honom, dem som han har inrymt i lägenheten och 
dem som utför arbete i lägenheten för hans räkning. I fråga om brand
skada bör ansvarighet dock föreligga bara om bostadsrättshavaren har 
brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Heglcr av denna inne
börd har lagils upp i paragrafens andra stycke. Där återfinns också en be
stämmelse om ansvaret för reparation av stamledningar. Denna stämmer i 
sak överens med gällande rätt och kommitteförslaget. 

Kommitten föreslår vidare att föreningen skall vara ansvarig vid före
komst av ohyra, om bostadsriitlshavaren inte är vållande till denna. Jag 
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föreslår att ansvarsfördelningen i fråga om ohyra skall vara densamma 
som enligt det nyss niimnda skall gälla 'id valtenledningsskada. Detta 
inncbiir att bostadsrällshavaren i viss utsträckning skall vara ansvarig 
också för ohyra som vållas av annan person som har fått tillträde till lä
genheten. Nu angivna regel kommer till uttryck i tredje stycket, där det 
föreskrivs att andra stycket andra punkten skall äga motsvarande till
lämpning om ohyra förekommer i lägenheten. 

Betriiffandc frågan om ohyra vill jag ytterligare påpeka följande. Den 
underhålls- och reparationsskyldighet som regleras i paragrafen innebär 
skyldighet dels att vidta de åtgärder som behövs, dels att svara för kost
naderna för dessa åtgärder. Beträffande ohyra framgår emellertid av 22 § 
andra stycket att föreningen i "\<issa fall är skyldig alt vidta utrotnings
åtgärdcr även när bostadsriittshavarcn är ansvarig för ohyran enligt denna 
paragraf. I fråga om sådana åtgärder inskränks bostadsrättshavarens an
svar till den ekonomiska sidan. 

I likhet med bosladsrättslagen innehåller departementsförslagct inte nå
gon motsvarighet till byreslagstiftningens regler om underrättelseplikt vid 
uppkommen skada (12 kap. 24 § andra stycket jordabalken). Av bostads
rättshavarens skyldighet att svara för reparation vid brand- eller vatten
ledningsskada som har vållats av honom får anses följa alt han blir an
svarig också för sådan skada som har orsakats av alt han försummat att 
underrätta styrelsen om inträffad skada. Hur snabbt bostadsrättshavaren 
skall lämna underrättelse för att undgå ansvar beror bl. a. på skadans art. 

Kommittens förslag innehåller en särskild bestämmelse om underrättel
seplikt när ohyra upplriider i lägenheten .. Jag anser för min del att en så
dan regel kan undvaras. Av vad jag nyss bar anfört framgår att en för
summelse att underrätta om förekomst av ohyra kan medföra att bostads
rättshavaren blir ansvarig för skada som uppkommit till följd av försum
melsen. Vidare följer av 33 § första stycket 4 att nyttjanderätten är förver
kad om bostadsrättsbavaren underlåter att utan oskäligt dröjsmål under
rätta styrelsen om att ohyra förekommer i lägenheten och härigenom bidrar 
till att ohyran sprids i fastigheten. 

27 § 

Denna paragraf behandlar bostadsrättshavarens rätt att 'idla föränd
ringar i lägenhelen. Den motsvarar 42 § hostadsrättslagen och 52 § andra 
stycket kommittcförslaget. 

Departementsehefen. Bosladsrättshavaren får f. n. inte utan styrelsens 
tillstånd vidta avsevärd förändring i liigenhcten, såvida inte annat är be
ståmt i stadgarna. Kommitlcns förslag innebär att det i stadgarna skall 
kunna las in föreskrift som i princip förbjuder bostadsrättshavaren att 
,idla varje ändring av lägenheten. Enligt min mening öppnar detta möj-
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lighet till alltför långtgående inskränkningar i bostadsrättshavarnas hand
lingsfrihet. Föreningen bör inte ha rätt att förbjuda ändringar som inte kan 
betecknas som avsevärda. I paragrafen föreskrivs därför att bostadsrätts
havaren inte fär vidla avsevärd förändring i lägenheten utan tillstånd av 
styrelsen men att han i stadgarna kan medges vidstriicklare rätt. Om bo
stadsrättshavaren överskrider sina befogenheter enligt paragrafen kan han 
åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick. Om förändringen är 
att betrakta som vanvård kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas en
ligt 33 § första stycket 5. 

28 § 

Denna paragraf motsvarar 43 § bostadsrättslagen och 53 § i kommittens 
förslag. Den anger vad bostadsrättshavarcn skall iaktta när han begagnar 
Higenhetcn. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs i överensstämmelse med 
g~illande rätt och kommittens förslag att bostadsrättshavaren vid lägenhe
tens hegagnancle är skyldig alt iaktta allt som fordras för att bevara sund
het, ordning och skick inom fasligheten samt att han härvid skall rätta sig 
efler de stirskilda föreskrifter som föreningen i överensstämmelse med or
tens sed meddelar. Ilostadsrättshavaren skall också hålla tillsyn över alt 
vad som sålunda åligger honom själv iakttas av de personer för vilka han 
svarar enligt 26 § andra styck.el. I förhållande till gällande rätt innebär 
detta en viss utvidgning av elen personkrets för vilken bostadsrättshavaren 
svarar. Andra stycket innehåller en ny regel om förbud alt i lägenheten 
föra in gods som är behäftat med ohyra. De föreslagna reglerna stämmer 
ö,·ercns med vad som enligt 12 kap. 25 § jordabalken giillcr i hyresförhål
lanclcn. 

29 § 

Denna paragraf, som motsvarar 54 § i kommittens förslag, innehåller 
regler om dill för föreningen att få tillträde till lägenheten samt om skyl
dighet för bostadsrättshavaren att tåla inskränkningar i nyttjanderfitten i 
samband med utrotande av ohyra. Första stycket motsvarar 44 § bostads
rältslagen, medan paragrafen i övrigt saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs att föreningen har rätt att 
få lilltriidc till Higcnheten niir det behövs för att utöva nödig tillsyn eller 
utföra arbete som erfordras samt alt bostadsrätlshavaren iir skyldig att 
låta visa lägenhet när bostadsrätten skall säljas på offentlig auktion. I för
hållande till gällande rätt och kommitteförslaget har den j ämkningcn före
tagits att föreningen har ålagts att se till att bostadsrättshavaren inte till-
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skyndas större olägenhet än nödvändigt inte bara i samband med tillsyn och 
arbeten utan också när lägenheten skall visas. Detta överenstämmer med 
vad som gäller vid hyra (12 kap. 26 §jordabalken). 

Andra och tredje styckena stämmer överens med kommitteförslaget. Be
stämmelserna har utformats med 12 kap. 26 § fjärde stycket och 27 § jor
dabalken som förebild. I andra stycket föreskrivs att bostadsrättshavaren 
är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nöd
vändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om hans egen 
lägenhet inte besväras av ohyra. Av hänvisning till 22 § framgår att han 
har rätt till ersättning för kostnader som åsamkas honom genom åtgärder
na, om han själv är utan ansvar för ohyran. Tredje stycket öppnar möjlig
het alt få handräckning av överexekutor när bostadsrättshavaren åsido
sätter skyldighet att bereda föreningen tilllräde till lägenheten. 

30 § 

Denna paragraf behandlar upplåtelse av lägenheten i andra hand (total 
sublokation). Den motsvarar 45 § första punkten bostadsrättslagen och 
55 § försla och andra styckena i kommittens förslag. 

Gällande rätt. Bostadsrättshavaren har rätt att upplåta sin lägenhet till be
gagnande åt annan föreningsmedlem. Upplåtelse åt annan än medlem får 
diiremot ske bara med styrelsens tillstånd. Bestämmelserna är tvingande. 
Om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten utan behövligt tillstånd och 
inte vidtar rättelse inom skälig tid är enligt 4 7 § bostadsrättslagen nytt
janderätten förverkad. Detta gäller oberoende av vilka motiv föreningen 
har för att motsätta sig upplåtelsen. 

Kommitten. För upplåtelse till annan än medlem bör enligt kommilten i 
princip fordras samtycke av styrelsen. Det kan emellertid inte anses 
tillfredsställande att som f. n. överlämna åt denna att avgöra frågan helt 
efter eget skön. Kommitten föreslår därför att bostadsrättshavaren skall 
kunna få fråga om andrahandsupplåtelse av bostadslägenhet prövad av 
domstol. Domstolen skall ge tillstånd till upplåtelse om bostadsrättshava
ren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad 
anledning att vägra samtycke. Som exempel på beaktansvärda skäl nämns 
att bostadsrättshavaren på grund av sjukdom, arbete på annan ort eller lik
nande oförutsedd händelse tillfälligt inle har behov av sin bostad. Frågan 
om föreningen har befogad anledning alt vägra samtycke får prövas bl. a. 
med beaktande av de bestämmelser som gäller om antagning till medlem 
i föreningen av den som har förvärvat bostadsrätt. Eftersom bostadsrätts
havaren hela tiden kommer att svara för de ekonomiska förpliktelserna 
mot föreningen behöver hänsyn dock inte tas till betalningsförmågan hos 
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den till vilken upplåtelsen i andra hand skall ske. Tillstånd föreslås kunna 
begränsas till viss tid och förenas med skäligt villkor. De föreslagna reg
lerna överensstämmer med vad som gäller betriiffande hyra (12 kap. 39 
och 40 §§jordabalken). 

Reservation. Ledamoten Leo anser att reglerna om upplåtelse i andra hand 
bör utformas helt i överensstämmelse med gällande lag. Intresset för 
sublokation hos ett mindre antal hostadsrättshavare måste enligt hans me
ning vägas mot det stora flertalets intresse av helt klara lagbestämmelser 
som inte ger utrymme för vida individuella tolkningar med åtföljande 
tvister. 

Remissyttrandena. Kommiltens förslag tillstyrks uttryckligen av Hyresgäs
ternas Riksförbund som framhåller att bostadsrättshavare bör ha åtminsto
ne samma rätt som hyresgäst alt hyra ut sin bostadslägenhet under viss 
tid när han inte själv kan begagna den. HSB anser däremot att det inte 
f. n. är påkallat att ändra bostadsrällslagcns bestämmelser om andrahands
upplåtelse. l\Icd hänsyn till grundiden bakom bostadsrättsföreningarna har 
dessa ett betydande intresse av att lägenheterna bebos av bostadsrättsha
varna och alt andrahandsupplfttelser sker bara i begränsad omfattning. 
De föreslagna reglerna kan få till följd att bosladsrättshavarna i efterhand 
blir i minoritet bland dem som bor i föreningens hus. HSB framhåller 
också att styrelserna inte har missbrukat sin befogenhet enligt nuvarande 
lag. Tillstånd till andrahandsupplåtelse har lämnats i sådana fall som kom
mitten nämner i sin motivering för de föreslagna reglerna. Stockholms 
Bostadsföreningars Central{ örening anser att medlem som har befogad 
anledning till uthyrning bör ha rätt till det efter styrelsens prövning. Den
na prövning bör ske efler i huvudsak samma grunder som har föreslagits 
gälla för prövning av medlemskap. Svea hovrätt och ,1dvokafsamfmzdet 

anser att den föreslagna rätten att hyra ut liigenhet efter särskilt tillstånd 
av myndighet bör gälla inte bara bostadslägenhet utan också lokal. 

Departementschefen. Jag delar kommittens uppfattning att det inte kan 
anses tillfredsställande att styrelsen helt fritt skall få avgöra om bostads
rällshavare som tillfälligt inte behöver sin bostad skall ha rätt att upplåta 
lägenheten till någon som inte är medlem i föreningen. Bostadsrättshava
ren bör därför ges möjlighet att få frågan om upplåtelse i andra hand 
prövad av myndighet. Jag föreslår att reglerna härom utformas i enlighet 
med kommittens förslag. I likhet med vad som gäller vid hyra bör de vara 
tillämpliga bara på bostadslägenheter. 

Tillstånd till andrahandsupplåtelse skall enligt förslaget ges, om bo
stadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen 
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inte har befogad anledning att vägra samtycke. Sistnämnda rekvisit innebär 
att den till vilken bostadsrällshavaren vill upplåta lägenheten skäligen 
skall kunna tas för god som utövare av nylljanderälten. Prövningen skall 
avse hyresgästens personliga kvalifikationer. Däremot torde dennes betal
ningsförmåga sakna självständig betydelse, eftersom bostadsrättshavaren 
hela tiden svarar för de ekonomiska förpliktelserna gentemot föreningen. 
Vidare bör vid prövningen hiinsyn kunna tas lill de villkor som i stadgarna 
har ställts upp för medlemskap i föreningen samt till föreningens intresse 
av all lägenheterna inte i alltför stor utsträckning kommer att bebos av 
andra än bostadsrlittshavarna själva. Sistnlimnda intresse torde ofta kunna 
tillgodoses genom att tillståndet tidsbegriinsas. 

Förbudet för bostadsrättshavaren att utan tillstånd upplåta hela lägen
heten i andra hand avser bara sådan rättshandling varigenom bostadsrätts
havaren åt tredje man upplåter en självständig rält att nyltja lägenheten. 
Det gäller alltså inte personer som gentemot hostadsrällshavaren intar en 
sådan ställning att de inte utövar någon sjiilYsUindig brukningsrätt, t. ex. 
den som tillhör hans hushåll eller gästar honom. Besliimmelserna avser 
inte heller det fall att bostadsriitlshavarens make vid särlevnad eller efter 
bostadsrättshavarens diid tills vidare använder lägenheten. 

På skiil som har anförts i den allmänna motiveringen under 4.5 föreslås 
att prövningen av frågor om upplåtelse av lägenhet i andra hand skall an
komma på hyresnänmd. 

31 § 

Paragrafen, som motsvarar 45 § andra punkten bostadsrättslagen och 55 § 
tredje slycket i kommittens förslag, reglerar bostadsrättshavarens rätt att 
inrymma utomstående personer i lägenheten (partiell sublokation). 

Departementschefen. F. n. fordras alltid styrelsens tillstånd för att bostads
rättshavaren skall få sladigvarande inrymma ulomstående personer i lägen
heten, om inte annat har bestämts i stadgarna. Enligt kommitten torde emel
lertid rättsförhållandet mellan föreningen och medlemmarna inte motivera 
att rätten att hyra ut rum alltid skall bero på styrelsens samtycke, om sär
skild stadgeföreskrift saknas. Kommitten föreslår därför att rätt till partiell 
sublokation i likhet med vad som gäller vid hyra (12 kap. 41 § jordabalken) 
skall föreligga, om det kan ske utan men för föreningen eller annan med
lem. Ledamoten Leo reserverar sig mot förslaget och föreslår att nuvarande 
regel bibehålls. 

Kommittens förslag har lämnats utan erinran under remissbchandlingen. 
Också jag ansluter mig till det. 
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32 § 

Paragrafen, som molsvarar 46 § bosta<lsrätlslagen och 56 § kommitteför
slaget, anger verkan av att bostadsrättshavaren underlåter alt betala avgift 
som förfaller före tillträdet. 

Departernentschefen. Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt lid grundavgift 
eller ersättning för teckningsrätt som förfaller till betalning innan lägen
heten får tillträdas, får slyrelscn enligt bostadsrättslagen häva avtalet om 
bostadsrätlsupplåtelse, såvida rättelse inte sker inom en månad från an
maning och lägenheten inte har tillträtts med styrelsens medgivande. Hävs 
avtalet, får föreningen behålla belopp som redan har inbetalats. Vidare är 
föreningen berättigad till ersättning för skada som inte har ersalls genom 
inhctalal belopp. 

Kommitten föreslår den sakliga ändringen av gällande rätt alt bestämmel
sen om att bostadsrättshavaren vid hävning går miste om eventuellt inbe
talat belopp slopas .. Jag biträder förslaget, som inte har mött någon erinran 
under remissbehandlingen. Föreningens intresse får anses tillräckligt till
godosett genom rätten till skadestånd. 

33 § 

Denna paragraf, som motsvarar 47 § bostadsrättslagen och 57 § kommitte
förslaget, innehåller regler om förverkande av nylljanderätten till lägenhet 
som innehas med bostadsrätt. 

Departementschefen. Departementsförslaget innebär vissa ändringar av gäl
lande rält och kommittens förslag. Paragrafen har disponerats med 12 kap. 
42 §jordabalken som förebild. 

J försla stycket 1 behandlas bostadsrättshavarens dröjsmål med erläggan
de av grundavgift, upplåtelseavgift eller årsavgift. Enligt gällande lag iir 
nyttjanderällen förverkad, om bostadsrättshavaren dröjer med belalning av 
avgift utöver 14 dagar eller den längre lid som kan vara bestämd i stadgarna 
från det föreningen efter förfallodagen har skriftligen anmanat honom att 
betala (47 § försla stycket I). Kommitten uppger att det i inte obetydlig 
utsträckning förekommer att bostadsrättshavare sätter i system att inte be
tala årsavgifterna förrän de har fått anmaning från föreningen och respit
tiden i det närmaste har gått ut. Härigenom åsamkas föreningarna avsevärda 
olägenheter. Det har inte varit praktiskt genomförbart att komma till rätta 
med missförhållandena genom att utsöka förfallna belopp eller genom att 
fordra ränta på de belopp som inte har betalats. Kommitlen föreslår därför 
att den nuvarande regeln, som i och för sig får anses väl avvägd, komplet
teras med en bestämmelse alt nyttjanderätten kan förverkas om bostadsrätts
harnren i betydande omfattning underlåter att betala årsavgift på förfalloda-

5 Riksdag<'n 1971.1 sam/. Nr 12 
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garna och inte på tillsägelse framdeles iakltar förfallodag. För att bostads
rättshavarens underlåtenhet skall kunna anses vara av betydande omfatt
ning torde enligt kommitten i regel fordras att dröjsmålet avser flera efter 
varandra följande inbetalningar. Det förhållandet att efter upprepade för
summelser en enstaka betalning sker i rätt tid utesluter inte att underlåten
heten kan anses vara av betydande omfattning. Sedan tillsägelse har skett 
torde redan underlåtenhet att iaktta en följande förfallodag kunna vara till
räckligt för förverkande. 

Dröjsmål med betalning av årsavgift är den grund som oflast åberopas för 
nyttjanderättens förverkande. Enligt min mening är det inte minst mrd 
hänsyn härtill av stor betydelse att bestämmelserna utformas på sådant 
sätt att parterna själva utan svårighet kan bedöma förverkandefrågan. De 
bestämmelser kommitten föreslår om verkan av all bostadsrättshavare mera 
regelbundet underlåter att betala årsavgiften på förfallodagen kan inte an
ses uppfylla detta krav. De ger nämligen i alltför hög grad utrymme för en 
skälighelsbedönming .. Jag kan med hänsyn härtill inte ansluta mig till kom
mittens förslag. 1 stället föreslår jag att förverkandereglerna vid underlå
tenhet att betala årsavgift utformas efler förebild av motsvarande hyresbe
stämmelser (12 kap. 42 § första slycket 1 och 44 § jordabalken). Detta inne
bär att nyttjanderätten skall vara förverkad och föreningen berättigad att 
säga upp bostadsrältshavaren till avflyttning, om denne dröjer med att be
tala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen. Sker uppsägning, 
skall lwstadsrätthavaren emellertid inte få skiljas från lägenheten, om av
giften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på alt 
bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att 
han skall återvinna nyttjanderätten får beslut om vräkning inte meddelas 
förrän 14 vardagar har förflutit från uppsägningen. 

Huvudbestämmelsen om förverkande på grund av betalningsförsummelse 
ålerfinns i förevarande punkt. Regeln om återvinning av nyltjanderäUcn har 
tagits in i en särskild paragraf, 35 §. 

Beträffande reglerna om förverkande på grund av dröjsmål med betalning 
av g.rundavgift eller upplåtelseavgift föreslås inte någon ändring i sak. För
verkandepåföljd skall alltså inträda om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala sådan avgift utöver två veckor eller den Hingre tid som kan vara be
stämd i stadgarna från det att föreningen efler förfallodagen har anmanat 
honom alt betala. Någon rätt till återvinning av nyttjanderätten föreligger 
inte i detta fall. 

Enligt första stycket 2 är nyttjanderätten förverkad om lägenheten olov
ligen upplåts i andra hand. Gällande bestämmelser ( 4 7 § första stycket 3 
första ledet bostadsrättslagen) har i överensstämmelse med kommitll>ns för
slag jämkals med hänsyn till reglerna i 30 §, som i vissa fall ger möjlighet 
till sublokalion utan föreningens samtycke. 

Första stycket 3 innehåller regler om förverkande när lägenheten används 
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för annat ändamål än det avsedda och vid parliell sublokalion. Reglerna 
stämmer i sak överens med gällande rält ( 4 7 § första stycket 2 och 3 senare 
ledet bostadsrättslagen) och kommittens förslag. 

I första stycket 4 tas som särskild förverkandegrund upp alt bostads
rättshavaren eller annan, till vilken lägenheten har upplåtits i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller 
att bostadsrättshavaren genom underlåtenhet alt utan oskäligt dröjsmål 
underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrar till alt 
ohyran sprids i fastigheten. Bestämmelsen saknar motsvarighet i gällande 
lag. Den har utformats med 12 kap. 42 § första stycket 4 jordabalken som 
förebild. 

Första slycl.:ct 5 och 6 stämmer i sak överens med gällande rätt ( 4 7 § 
första stycket 4 och 5 bostadsrätlslagen) och kommittens förslag. De inne
håller bestämmelser om förverkande när lägenheten vanvårdas eller används 
på ett sätt som strider mot kraven på sundhet, ordning och skick inom fas
tigheten samt när tillträde till lägenheten vägras. 

Enligt 47 § första stycket 6 bostadsrältslagen är nyttjanderätten förverkad, 
om stadgarna föreskriver att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller 
inneha anställning i visst företag eller uppfylla annat villkor av liknande be
skaffenhet och bostadsrättshavaren inte längre uppfyller villkoret. Kommit
ten föreslår atl underlåtenhet alt uppfylla villkor rörande arbelsanställning 
inte längre skall få föranleda förverkande. Det får nämligen enligt kommit
ten anses strida mot bosladsrättens ide alt innehavet av bostadsrätt skall 
bero på hur ett anställningsförhållande utvecklar sig. Den osäkerhet som 
kan bli följden härav synes inte förenlig med det ansvar som bostadsrätts
havarna har för föreningen och dess hus. För att förhindra kringgående fö
reslår kommitten att inte heller villkor att bostadsrättshavaren skall till
höra viss yrkcssammanslutning skall få åberopas som grund för förver
kande. 

Kommillcns förslag tillstyrks uttryckligen av kommerskollegium, bo
sladsstyrelsen, Hyresgästernas Riksförbund, Näringslivets Byggnadsdelega
lion, TCO och Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Hovrätten för Nedre 
Norrland delar uppfattningen att sammanbindning av arbetsanställning och 
rätt till viss bostad bör undvikas. Det synes dock inte helt kunna uteslutas 
att i enstaka fall bostadssökandc i syfte att komma i besittning av lägenhet 
tar viss anställning som han lämnar sedan han har blivit medlem i förening
en. Hovrätten ifrågasätter därför om möjlighet till förverkande inte bör 
finnas i uppenbara fall av missbruk från bostadsrältshavarens sida. Han
delskamrarna i Göteborg, Borås och Karlstad anser att det i speciella fall 
kan finnas legitim anledning till en sammankoppling av bostadsrätt med 
anställning i visst företag. Inte minst för företag belägna i glesbygder och 
något utanför större centra har det visat sig mycket svårt att få lämplig 
arbetskraft, om företagen inte själva medverkar till att skaffa bostäder åt 
de anställda. 
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För egen del delar jag kommittens uppfattning att nyltjanderätten till 
lägenhet som har upplåtils me<l bostadsrätt inte bör kunna förverkas på <len 
grund att anställning upphör. Det måste i regel bedömas som klart olämpligt 
att sammankoppla arbetsanställning och bostadsrätt. Sådan sammankopp
ling har f. ö. hiltills förekommit i mycket begränsad omfattning. Om en 
arbetsgivare önskar disponera över ett eget lägenhelsbcst:'md för alt fort
löpande kunna erbjuda bostiider åt arbetssök.ande synes det lämpligare att 
han utnylljar de möjligheter som hyreslagsliftningen ger. Av hänsyn till 
hosladsrättshavarens behov av trygghet i besi.tlningen Lill lägenheten bör 
enligt min mening inle heller del förhållandet att bostadsrältshavaren inte 
längre uppfyller stadgevillkor om medlemskap i viss sammanslutning 
aulomatiskt medföra nyttjanderättens förverkande. Jag vill erinra om alt 
enligt 11 § hostadsrätlshavarens make efter övertagande av bostadsrätten 
skall kunna få rält till inträde i föreningen även om han inle uppfyller så
dan stadgebestämmelse. Med hänsyn li.11 det nn anförda har i deparlements
förslagct inle tagits upp någon direkt motsvarighet till 47 § första stycket 
6 hostadsrältslagen. Frågor om förverkande av sådan anledning som anges 
där får i stället prövas enligt de regler som i övrigt skall giilla när hostads
rättshavaren åsidosätter förpliklelse som inte grundas på lagen. 

I första slycl~et 7 föreskrivs i överensstämmelse med gällande lag (47 § 
första stycket 7) och kommittens förslag att nyttjanderätten är förverkad, 
om bostadsrättshavaren åsidosätter förpliktelse som går utöver vad som 
föreskrivs i lagen och det m:'lsle anses vara av synnerlig vikt för föreningen 
att skyldigheten fullgörs. Sådan förpliktelse kan följa av stadgarna eller av 
särskilt avtal. Under denna punkt är att hänföra bl. a. stadgevillkor för 
medlemskap. Innehåller stadgarna t. ex. föreskrift om alt medlem skall 
tillhöra viss sammanslutning, kan förverkande sålunda ske, om det iir av 
synnerlig vikt för föreningen att bosladsrättshavaren tillhör sammanslut
ningen. Av nyss angivna skäl har emellertid här tagits upp ett uttryckligt 
förhud mot fönerkande på grund av att bosladsrättshavaren inle innehar 
viss anställning eller uppfyller liknande villkor. Däremot saknas motsvarig
het till bestämmelsen i kommittens förslag att villkor som innebär att det 
fortsatta nyttjandet av lägenheten görs beroende av att bostadsrättshavaren 
tillhör viss yrkessammanslutning eller uppfyller annat liknande villkor inte 
får åberopas som grund för förverkande. För elen händelse ett sådant villkor 
inte innebär skyldighet att inneha anställning i visst företag eller liknande 
synes något absolut förbud mot alt åberopa villkoret knappast behövas. Det 
torde f. ö. endast i undantagsfall kunna göras gällande att det är av syn
nerlig vikt för föreningen att ett villkor av detta slag uppfylls. Som jag nyss 
påpekade innebär reglerna i 11 § om rätt för bostadsrättshavarens make att 
få inträde i föreningen att föreningen kan vara skyldig att godta maken som 
medlem även om han inte uppfyller i stadgarna föreskrivet villkor för med
lemskap. I ett sådant fall kan det givP.t.vis inte komma i fråga att förklara 
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bosladsrälten förverkad på grund av alt maken inte heller i fortsättningen 
uppfyller "\illkoret, oavsett vilken betydelse detta kan anses ha för förening
en. 

I andra stycket anges att nyttjanderätten inle är förverkad, om det som 
ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Bestämmelsen 
slämmer i sak överens med gällande rätt och kommittcförslaget. 

I tredje stycket föreskrivs att föreningen skall bereda bostadsråltshavaren 
tillfälle till rältelsc innan uppsägning får ske. Regeln gäller samtliga för
verkandeanledningar ulom de som hänför sig till dröjsmål med avgifts
belalning och förekomst av ohyra. 

Fjärde stycket innehåller en bestämmelse om rått för förening lill skade
stånd vid uppsägning i anledning av förverkande. Regeln stämmer i sak 
överens med gållande rätt och kommittens förslag. 

34 § 

Paragrafen, som motsvarar 48 § bosladsrättslagen och 58 § i konunillens 
förslag, innehåller vissa preklusionsregler för åberopande av förverkande
grund. 

Departementschefen. I denna paragraf föreskrivs att bosladsrätlshavaren 
inte får skiljas från sin lägenhet, om han i fall som avses i 33 § första styc
ket 1-3 eller 5-7 vidtagit rättelse innan föreningen gjort bruk av sin upp
sägningsrält. Delsamma gäller om hosladsrättshavaren inte sagts upp inom 
tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållande som avses i 
33 §första stycket 4 eller 7. 

UpphUer bostadsrällshavaren lägenheten i andra hand ulan bchödigt 
samtycke eller tillstånd är det av slor betydelse för såväl bosladsrättshava
rcn som den lill vilken lägenheten har upplåtits att få besked om föreningen 
önskar skilja bostadsrältshavaren från lägenheten. Föreningen föreslås där
för vara skyldig att tillställa bosladsrältshavaren tillsägelse om rättelse inom 
l v[1 m:''mader från det den fick kånncdom om upplåtelsen vid risk att rätten 
alt åberopa andrahandsupplåtelsen som förverkan<legrund annars går för
lorad. En motsYarandc regel gäller för hyresförh{1llanden (12 kap. 43 § jor
dabalken). 

35 § 

Denna paragraf, som saknar motsvarighet i gällande rält och kommittens 
förslag, anger förutsättningarna för återvinning av nyttjanderält som har 
förYerkats på grund av imderlåten avgiftsbelalning. 

Departementschefen. Paragrafen har behandlats i specialmotiveringen till 
33 § första stycket 1. För hyresförhållanden har bestämmelsen sin motsva
righet i 12 kap. 44 §första stycket jordabalken. 
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36 § 

Paragrafen, som motsvarar 51 § bostadsrältslagcn och 60 § i komrnillens 
förslag, anger när bostadsriittshavare vars nytljandertitt har förverkats är 
skyldig att flytta från lägenheten. 

Departementschefen. I överensstämmelse med gällande rätt föreskrivs i 
denna paragraf att bostadsrättshavaren är skyldig alt avflytta genast efter 
uppsägning, om bostadsrätten är förverkad på grund av underlåten avgifts
bctalning eller på grund av vanvård, åsidosättande av sundhet, ordning 
och skick eller viigran att lämna föreningen tillträde till lägenheten. Samma 
regel föreslås, i enlighet med kommittens förslag, gälla när nyttjanderät
ten är förverkad till följd av förekomst av ohyra. För övriga förverkande
fall föreskrivs liksom f. n. alt avflyttning skall ske på den farclag som 
inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rällcn eller 
överexekutor föreskriver tidigare avflyttning. 

37 § 

Paragrafen, som motsvarar 53 § bostadsrältslagen och 61 § i kommittens 
förslag, anger hur det skall förfaras med bostadsriitten sedan nyttjande
riilten till Higcnhctcn har förverkats. 

Departementschefen. I paragrafen föreskrivs i överensstämmelse med gäl
lande rätt och kommittens förslag att hosladsrätlcn efter förverkande sna
rast möjligt skall säljas på offentlig auklion, om inte föreningen och bo
sladsrättshavarcn kommer överens om annat. Försriljningcn kan dock få 
anstå till dess brist som bostadsrättshavaren svarar för har blivit botad. 
Av köpeskillingen för bostadsrätten får föreningen ta ut vad den har alt 
fordra, vareflcr återstoden tillfaller hosladsrättshavaren. 

38 § 

Denna paragraf, som motsvarar 55 § bostadsrlittslagen och 62 § kom
mitteförslagct, behandlar det fall att föreningens hus övergår till ny ägare. 

Departementschefen. Första stycket i paragrafen stämmer i sak överens 
med gällande räll och kommittens förslag. Det inleds med en uttrycklig 
regel om all bostadsrätten upphör, niir det hus i vilket lägenheten finns 
överlåts eller säljs exekutivt. I sådant fall är föreningen skyldig att utge 
ersättning för bostadsriitten. Beträffande frågan om ersättningens beräk
ning får jag hänvisa till vad jag har anfört vid 7 §. Om föreningen träder i 
likvidation eller siitts i konkurs inom tre månader från det frågan om för
eningens ersättningsskyldighet har blivit slutligt avgjord skall ersättnings
rätten emellertid bedömas efter de regler som gäller för skifte av förening
ens tillgångar. 
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I andra stycket ges regler för det fall bostadsrältshavaren har tillträtt 
Wgenhetcn. I sådant fall skall liksom enligt gällande lag och kommittcför
slaget skriftligt hyresavtal anses ingånget. Bosladsriittshayaren har alltså 
rätt alt bo kvar i liigenhelen som hyresgäst. Härvid skall 7 § äga motsva
rande tillämpning. Detta innebär att hyresvillkoren skall fastställas av 
hyresniimnden, om parterna inte kan komma överens, samt att hyra i av
vaktan på att hyrcsvillkorcn blir slutligt beslfönda skall utgå i enlighet med 
vad som senast har gällt i fråga om årsavgift. 

Eftersom försiiljning av föreningens hus på exekutiv auktion får till följd 
alt bostadsriitteu upphör, skall denna inte tas upp i den sakägarförteck
ning som upprättas inför auktionen och inte heller förbehållas vid auktio
nen. Däremot skall till ledning för spekulanterna i sakägarförleckningen 
erinras om den rätt att bo kvar som hyresgäst som enligt lag tillkommer 
bostadsrättshavaren (111 § 2 mom. utsökningslagen och 31 § 2 i det till lag
rådet den 14 maj 1970 remitterade förslaget till lag om exekutiv försäljning 
av fast egendom). 

39 § 

Paragrafen, som motsvarar 50 § bostadsrättslagen och 59 § kommitte
förslaget, innehåller bestämmelser om uppsägning. 

Departementschefen. Paragrafen, som i huvudsak stämmer överens med 
kommilteförslaget, har utformats med 12 kap. 8 § jordabalken som före
bilu. 

Enligt paragrafens sista stycke skall vissa ansökningar till myndighet ha 
samma verkan som uppsägning när delgivning har skett. Reglerna hiirom 
har undergått viss ändring i förhållande till gällande riitt och kommitte
förslaget. Delta hiinger samman med alt enligt departementsförslaget (7 § 
andra stycket, 24 § första stycket) uppsägning från bostadsrättshavarens 
sida får till följd att bosladsrätten genast övergår till föreningen med skyl
dighet för denna alt utge ersättning för bostadsrätten. :\Ied hänsyn hiirtill 
föreslås att sliinmingsansökan med yrkande om rätt alt frånträda bostads
rätten skall ha samma verkan som uppsägning. Detsamma föreslås liksom 
f. 1i. giilla beträffande stiimningsansökan med yrkande om bosladsrätts
havarens skiljande från liigenhcten samt ansökan om vråkning. 

Allmänna bestämmelser om bostadsrättsförening 

40 § 

I denna paragraf, som närmast motsvarar 1 § första slycket bosladsrälts
lagen och kommitteförslaget, ges en bestämning av begreppet bostadsrätts
förening. 
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Departement.schefen. Paragrafen stämmer i sak överens med giillande rätt 
och kommiltens förslag. 

Som hostadsriittsförening kan enligt paragrafen registreras ekonomisk 
förening som har till ärnlmnål atl i föreningens hns ål medlemmarna upp
låta Iiigcnheler metl nytljanderiitt för obegränsad tid. Vad som avses med 
ekonomisk förening fr:ungår av 1 § föreningslagen. Självfallel behöver en 
förening inte registreras som ekonomisk förening innan den kan bli regi
slrernd som hosladsriil Lsförening. 

I 118 § andra stycket föreningslagen föreskrivs att denna Jag inte gör 
ändring i vad som i annan lag iir föreskrin•t om föreningar för vissl iindn
mål. I frflga om hoslarlsrältsförcningar inncbiir denna hesliimmelse atl för
eningslagen skall Lilliimpas bara i de fall den föreslagna hosladsrätlslagcn 
siirskill anger del la. Jnnchftller annan Jag eller förfallning särskild hestiim
mclse om ekonomisk förening, skall s~ldan bestiimmelse däremot i princip 
tillfönpas också i fråga om hostadsriil Lsfi:irening . 

• Jag vill i anslutning till denna paragraf uppehålla mig något vid vissa 
frågor som har samband med bostadsrättsföreningarnas kooperativa karak
tär. Även om bostadsrättsförening har till ändamål att upplåta lägenheter 
med bostadsrätt är det enligt gällande lag och kommittens förslag inget som 
hindrar att föreningen hyr ut vissa lägenheter. Inte heller föreligger någol 
hinder mot att bostadsrält upplåts åt juridisk person eller alt en medlem 
förvärvar flera bostadsrätter. Under remisshehandlingcn har från några h:"tll 
gjorls gällande att dessa förhållanden medför risk för alt bostadsrättsför
eningen kan komma att förlora sin kooperativa karaktär. SABO ifr[1gasätter 
sålunda om inte en begränsning av föreningarnas rätt alt tillhandahålla hyres
lägenheter för hostadsändamål är motiverad. Vare sig en sådan verksamhet 
är vinstgivande, varvid överskottet direkt eller indirekt Lillfaller medlem
marna i föreningen, eller förenad med risker, är den främmande för syftet 
med bostadsrättsföreningarna och gagnar knappast bostadskonsmnenterna 
i gemen. Upplåtelse av andra lägenheter än bostadslägenheter, t. ex. garage 
och servicelokaler, kan däremot i vissa fall ha betydelse för skapandet av 
goda boendeförhållanden för hostadsrältshavarna och deras familjer. Det 
kan vidare enligt SABO vara motiverat att begränsa fysiska personers riill 
att teckna mer än en bostadsrätt. Särskilda skäl bör föreligga för all juridiska 
personer skall få fönärva bostadsrätter. Kommun bör dock ha sädan möj
lighet, eftersom bostadsförhållandena på orten kan motivera delta. Eftersom 
hosladsrättsföreningar enligl kommittens förslag skall få bildas fritt, torde 
del enligt SABO vara fullt möjligt för spekulativa intressen att bilda för
eningar för andrahandsuthyrning. Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
finner det diskutabelt om en bostadsrättsförening skall få uppföra och äga 
rena hyreshus. Delta har förekommit bl. a. när produklionskostnaderna och 
därmed hyrorna blivit mycket höga. Bostadsrättsförening bör ha rätt att hyra 
ut bostadslägenhet bara i enstaka fall, t. ex. till anställd hos föreningen. Hy-



Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 137 

resnämnden i Stockholms län anför att det strider mot bostadsrättsiden att 
bostadslägenheter upplåts med bostadsrätt till juridiska personer. Genom att 
dessa i egenskap av bostadsrättshavare hyr ut lägenheterna kommer lägen
heterna att bebos av personer som inte har del i föreningens intressegemen
skap. Vidare uppkommer en konflikt mellan bostadsrättslagstiflningcns be
stämmelser om medlemskap och de hyresrättsliga besittningsskyddsreglerna. 
Svårigheter uppstår när det gäller att avgöra om besitlningsskyddsbrytande 
grund föreligger enligt 12 kap. 46 § jordabalken. Statens pcrsonalbosladsde
legation, som är rådgivande organ i frågor om hyressättning av bostadsrätts
lägenheter vid upplåtelse i andra hand, anser däremot att möjligheten för de 
statliga myndigheterna att förvärva bostadsrätter utgör ett värdefullt kom
plement till andra åtgärder i syfte bl. a. att underlätta rekrytering av perso
nal genom tillhandahållande av bostäder. 

Det är givetvis angeläget att lägenheterna i en bostadsrättsförenings hus i 
största möjliga utsträckning upplåts med bostadsrätt och nyttjas av bo
stadsrättshavarna, eftersom det annars kan föreligga risk för att föreningen 
förlorar sin kooperativa karaktär. I likhet med kommitten anser jag emel
lertid att det inte finns något behov av lagregler som i nu behandlade av
seenden begränsar föreningarnas handlingsfrihet när det gäller uthyrning 
av lägenheter och upplåtelse av bostadsrätt. Vad beträffar uthyrning av lä
genheter vill jag särskilt framhålla att det ofta är ändamålsenligt att bo
städer åt föreningens anställda samt lokaler upplåts med hyresrätt. Det 
kan också förekomma fall då en förening på grund av situationen på bo
stadsmarknaden i orten inte omedelbart lyckas finna spekulanter till samt
liga lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt. För att und
vika eller minska förlust till följd av uteblivna avgiftsintäkter kan det då 
vara lämpligt att tills vidare hyra ut lägenheterna. 

Jag vill i anslutning till vad jag nu har sagt erinra om att förening kan 
upplösas lvångsvis, om verksamheten drivs på ett sätt som uppenbarligen 
inte motsvarar de förutsättningar under vilka registrering har skett eller om 
antalet bostadsrättshavare har nedgått under fem (65 § departementsför
slaget jämförd med 73 § föreningslagen). 

41 § 

I denna paragraf, som motsvarar 3 och 4 §§i kommittens förslag, regleras 
genom hänvisning till föreningslagen ansvarigheten för bostadsrättsför
eningens förbindelser samt föreningens rättskapacitet. 

Departementschefen. I denna paragraf, som i sak överensstämmer med 
kommittens förslag, föreskrivs att 2 och 3 § § föreningslagen skall äga mot
svarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Av nämnda paragra
f er framgår att medlemmarna inte står något personligt ansvar för förening
ens förbindelser samt att föreningen inte vinner rättskapacitet förrän den 
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har blivit regislrerad. Vidare finns bl. a. regler om verkningarna av alt rätts
handlingar förclas på föreningens vägnar före registreringen. 

42 § 

I denna paragraf, som motsvarar 4 § första stycket föreningslagen och 10 § 
bosta<lsrättslagen samt 5 § kommillcförslaget, anges var bostadsrättsför
ening skall registreras. 

Departementschefen. Enligt gällande rätt skall bostadsräl lsförening liksom 
ekonomisk förening i allmänhet registreras hos länsstyrelsen i det län där 
föreningens slyrelse enligt stadgarna har sitt säte. Kornmiltcn anser alt re
gistreringen av bostadsrällsföreningar snarast möjligt bör föras över tiII elt 
för hela landet gemensamt register. Frågan bör emellertid inte tas upp i sam
band med den nya bostadsrältslagstiftningen utan först vid en kommande 
allmän översyn av regislreringssystemet. Kommitteförslaget innebär därför 
inte nftgon ändring av gällande bestämmelser om registrering. 

Kommittens uppfattning att registreringen av bostadsrättsföreningar hör 
ske centralt biträds ultryckligen av länsstyrelsen i Malmöhus län och Bo
sladsgaranti. Däremot anser hovrätten för ~edre Norrland alt registreringen 
också i framtiden bör ske i lokala register hos länsstyrelserna. 

Frågan om registreringen av ekonomiska föreningar i allmänhet och bo
stadsrättsföreningar har behandlats av firmautredningen i dess lwtänkande 
Firmaskydd (SOU 1967: 35). Il~länkandet har remissheliandlats och är före
mål för övervägande inom justitiedepartementet. Jag är inte f. IL beredd att 
ta slullig slällning till frågan hur registreringen av bostadsrättsföreningar 
skall ordnas i framliden. Denna fråga får tas upp i samband med de andra 
registreringsfrågor som aktualiseras av firmautredningens betiinkande. I 
förslaget till ny bostadsrätlslag har därför den nuvarande ordningen för 
registrering av bostadsrättsföreningar bibehållits. 

I första stycket av denna paragraf föl'eskrivs att registrering skall ske 
hos länsstyrelsen i del län där föreningen har sitt säte. Enligt andra stycket 
skall uppgifter om bostadsrättsföreningarna las in i en särskild avdelning 
av föreningsregistret. 

Stadgar och firma m. m. 

43 § 

I denna paragraf, som motsvarar 5 § föreningslagen och 6 § i kommil
tcns förslag, anges de krav som måste vara uppfyllda för att en bostadsrätts
förening skall kunna registreras. 

Departementschefen. Enligt 5 § föreningslagen måste ekonomisk förening 
för att få bli regislrerad ha minst fem medlemmar. Det räcker dock med 
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tre eller fyra medlemmar, om minst tre av metllcmmarna är registrerade 
föreningar eller föreningar som visserligen inte i.ir registrerade men iindå är 
alt anse som juridiska personer. Vidare skall föreningen ha antagit stadgar 
samt ulselt styrelse och revisorer. 

Kommitten föreslår att en hosladsrätlsförening alltid skall hafem medlem
mar för alt registrering skall få ske. Det skiil som åberopades för den nu
varande regeln i föreningslagen om lägre antal medlemmar, nämligen att 
tre eller fyra föreningar kunde ha behov av att sammansluta sig till en hu
n1dförening (jfr SOV 1949: 17 s. 93), har enligt kommitten ingen giltighet 
för bosladsrätlsföreningar . 

. Jag ansluter mig till kommittens förslag, som inte har mött någon erinran 
under remissbehandlingen, och förevarande paragraf har utformats i enlig
hel hiirrncd. 

44 § 

I denna paragraf anges vilka bestiimmclser som måste tas in i bostads
dttsförenings stadgar för alt föreningen skall kunna registreras. Paragra
fen, som i gällande rätt motsvaras av G § föreningslagen samt 4 och 5 § § 
bosladsrältslagen, bygger på 7 § och 8 § första-tredje styckena i kommit
tens förslag. 

Departernentschefen. Punkterna 1-3 stämmer i sak överens med gtillande 
rätt (G § 1-3 föreningslagen) och kommittens förslag (7 § 1-a). Diir före
skrivs alt stadgarna skall innehålla uppgift om föreningens firma, iinda
målet med föreningens verksamhet och dennas art samt den ort <lår styrel
sen skall ha sitt säte. 

Enligt punld 4 skall förening som vill ta upp inträdesavgift ange avgif
tens belopp i stadgarna. Avgiften får inte överstiga 100 kr. per medlem. 
Bcsliimmelsen innebär inte nå50n iindring i förhållande till nuvarande reg
ler ( 4 § 1 och 5 § förs la stycket första punkten bostadsriittslagen) eller kom
mittens förslag (7 § 4 och 8 §första stycket). 

F. n. skall föreningslagens bestämmelser om insats tilHimpas också be
träffande inträdesavgift i hostadsräl.tsförening (5 § första stycket andra 
punk len bostadsriittslagen). Delta medför bl. a. alt medlem som har avgått 
ur hostadsri:iltsförening enligt 1G § föreningslagen i regel har rätt alt få Lill
haka erlagd inträdesavgift. Kommiltcn anser att praktiska skiil talar för 
atl dessa bestfönmelser slopas. Ett bibehållande av reglerna skulle nämligen 
me<lföra alt man för dessa siillan förekommande och till beloppen obetyd
liga avgifter skulle tvingas alt i elen nya Iugen ta in bestämmelser om hl. a. 
riilt alt yid avgång få ut inträdesavgift. Förslaget har inte mött någon erin
ran under rcmisshehancllingcn. Också jag ansluter mig till det. l\Jedlem som 
har avgått ur bostadsrättsförening, t. ex. i samband med att han överlåtit 
sin bostadsrätt, har diirför enligt departementsfÖrslaget inte rält att av för-
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eningen få tillbaka inbetald inträdesavgift. Sådan rätt kan emellertid in
föras genom bestämmelse i stadgarna. Jag återkommer till denna fråga 
vid 53 §. 

I punkt 5 anges i överensstämmelse med gällande rätt och kommittens 
förslag att stadgarna skall ange om särskild upplåtelseavgift skall få tas 
ut. Avgiften motsvarar den nuvarande ersättningen för rällen alt teckna 
bostadsriitt ( 4 § 3 bostadsrältslagen). Enligt 57 § skall upplåtelseavgiftens 
belopp fastställas av styrelsen. 

Punkt 6 behandlar årsavgiften för bostadsrätt. Enligt gällande rätt skall 
stadgarna innehålla uppgift om de grunder enligt vilka årsavgifter skall ut
gå. :Med dessa avgifter skall bestridas löpande utgifter, såsom riintor och 
amorteringar på lån, skatter, försäkringspremicr, kostnader för fastighetens 
förvaltning, underhåll och uppvärmning, för vatten, elektrisk kraft, renhåll
ning m. m. samt för avsiiltning till reparalionsfond och reservfonden ( 4 § 4). 
För täckande av opåriiknade utgifter kan bostadsrältshavare avkriivas sär
skilt tillskott. I stadgarna skall anges i vilken utsträckning detta får ske 
samt den tid inom vilken tillskottet tidigast får ulkriivas av bostadsriittsha
varen ( 4 § 5). Särskilt tillskott skall beräknas efter lägenhets andelsvärde 
och får inte avfordras bosladsrättshavaren förrän tidigast tre månader från 
del beslut om lillskotlet fattades (5 § andra stycket). De belopp med vilka 
årsavgift skall utgå samt den ordning i vilken beloppen skall betalas be
stäms av styrelsen, om inte annat följer av stadgarna (6 §). Däremot an
kommer det på föreningsstämma att falla beslut om särskilt tillskott. Så
dant beslut kräver två tredjedels majoritet bland de röstande (60 § 1). 

Kommittens förslag stämmer i sak överens med gällande riilt. Förslaget 
har utsatts för kritik vid remisshehandlingen. HSB anser att det i praktiken 
saknas anledning att upprätthålla en formell distinktion mellan avgifter för 
löpande behov oeh avgifter till täckande av oväntade utgifter. Arsavgiften 
sätts normalt lill en nivå som ger möjlighet till sådana fondavsätlningar 
att föreningen kan möta större utgifter som inle är av löpande karaktär. 
Även om så inte har skett och föreningen därför i en eller annan form måste 
öka sitt avgiftsuttag för att kunna bestrida en större utgift, torde det i de 
flesta fall inte vara fråga om en objektivt opåräknad avgift. För att en ra
tionell bosladskooperativ verksamhet skall kunna bedrivas bör styrelsen, 
som beslutar om utgifterna, också ha befogenhet att besluta om uttag av 
alla de avgifter som behövs för verksamheten. Detta innebär inte någon 
minskning av föreningsstämmans befogenheter, eftersom denna kan ge in
struktioner till och entlediga styrelsen. För den händelse det också i fort
sättningen skall krävas stämmobeslut för uttag av särskilt tillskott, bör det 
inte ställas upp krav på kvalificerad majoritet. En sådan regel innebär näm
ligen att en minoritet kan förhindra uttag av avgifter som kan vara helt av
görande för en tillfredsställande skötsel av föreningen. Föreningen bör 
vidare i stadgarna fritt kunna bestämma efter vilka grunder siirskilt tillskott 
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skall beriiknas. En beräkning efter anclclsvärde kan ge en inte önskvärd 
ojämnhet i clct totala avgiftsultaget, om föreningens stadgar innehåller an
nan grund för ultagandc av årsavgifter. Liknande synpunkter framförs 
av Stockholms Bostadsföreningars Centralförening och Advokatsamfundet. 
Enligt Hyresgästernas H.iksförbund kan det diskuteras, om det finns anled
ning att göra en markant åtskillnad mellan årsavgifter och särskilt tillskolt. 
Såvilt känt har denna ordning dock inte vållat föreningarna några större 
svårigheter. Beslut om särskilt lillskolt hör enligt förbundet inte fordra kva
lificerad majoritet på föreningsstämma. 

Jag anser kritiken mot förslaget i denna del villgrundad. Som framhållits 
i några remissyttranden är det förenat med betydande svårigheter att dra 
en skarp gräns mellan löpande utgifter, som skall betalas med årsavgifterna, 
och opåräknade utgifter, som skall täckas av särskilt tillskott. Det torde inte 
utan fog kunna hävdas att en utgift bara i rena undantagsfall kan anses 
som opåräknad. En gränsdragning mellan olika avgifter framstår f. ö. som 
sakligt föga motiverad. Det bör i princip ankomma på styrelsen, som har 
hand om förvaltningen av föreningens angeHigenhelcr, att fastställa de av
gifter som behövs för att Hicka föreningens utgifter. En sådan befogenhet 
torde med hänsyn till den kontroll föreningsstämman i olika avseenden kan 
utöva beträffande slyrelsens ålgärder inte medföra någon risk för missbruk. 
Om enskild bostadsrättshavare drabbas av viisenllig avgiftshöjning kan han 
ha rätt att siiga upp sin bostadsrätt enligt 23 §. 

På grund av det nu anförda innehäller deparlemcntsförslaget inte några 
bestiimmelser om särskilt tillskott. Samlliga uppkommande utgifter skall 
således i princip Hickas av årsavgifterna. I förevarande punkt föreskrivs att 
del i stadgarna skall anges enligt vilka grunder årsavgift skall utgå. Enligt 
5 7 § skall årsavgifternas belopp fastsliillas av styrelsen. 

Punkt 7, som behandlar andra avgifter till föreningen än grundavgifter, 
upplåtelseavgifter och årsavgifter, stämmer i sak överens med gällande rätt 
( 4 § 6 och 5 § sista stycket bostadsrättslagen) och kommittens förslag (7 § 
9 och 8 § tredje stycket). Där föreskrivs alt stadgarna skall ange avgifter
nas belopp eller det högsta belopp till vilket avgifterna får bestämmas. Be
loppet får inte överstiga 100 kr. för år och medlem. 

I punkt 8 föreskrivs för det fall rätten alt bestämma ersättning för bo
stadsrätt vid överlåtelse skall vara inskri:inkt, all stadgarna skall ange en
ligt vilka grunder ersättningen skall beräknas. Beträffande motiveringen 
för denna bestämmelse får jag hföwisa till vad jag har anfört i den all
miinna motiveringen under 4.3. Innebörden av besfämmelscn är alt de 
normer som skall tilfömpas vid fastslällandet av ersättningen måste fram
gå av stadgarna. Det iir således inte tillåtet all i stadgarna föreskriva att 
det skall ankomma på t. ex. föreningens styrelse eller överordnad organi
sation att beslämma vilket belopp som får tas ut. 

Punkterna 9 och 10 stämmer i sak överens med gällande rätt (6 § 6 och 
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8 föreningslagen) och kommittens förslag (7 § 11 och 13). De innehåller 
föreskrifler om styrelse och revisorer samt om räkenskapsår. 

Punkt 11 behandlar avsällning av medel för säkerställande av under
hållet av föreningens hus. Enligt 17 § fiireningslagen skall i princip minst 
5 % av ekonomisk förenings årsvinst avsättas till reservfond. Avsättningar
na får upphöra niir reservfonden jiimte inbetalat insalskapital har uppn:'Ht 
ett belopp som svarar antingen mot fyra tiondelar av det hokförda viirdet 
på föreningens tillgångar eller mot föreningens skulder enligt balansräk
ningen. Nedgår reservfonden under dessa belopp skall avsiittning ålcr ske. 
Neclsiitlning av reservfonden får ske hara för alt Liicka förlust som enligt 
fastställd balansriikning har uppstått på föreningens verksamhet i dess 
helhet och som inte kan ersällas av medel som har avsalls Lill framtida 
förfogande. Kungl. Maj :t kan medge förening eller vissa grupper av för
eningar undanlag från hestiimmelsen, om det med hänsyn till arten av 
föreningsverksmnhelen och övriga omständigheter finns synnerliga skiil 
härför. Ilcstiimmelser om fondavsiitlningar finns vidare i tilliimpningsföre
skrifterna till 21 § bostadshlnekungörelsen. För att bostadsrättsförening 
skall crhftlla vissa lån kriivs sålunda alt det inom föreningen bildas dels 
reservfond och dels reparalionsfoncler, en fond för yttre reparalioner som 
skall bekostas av föreningen och en fond för st.dana inre reparationer som 
det åligger medlemmarna att svara för. Reservfonden bildas genom {trlig 
avsättning av minst 0,1 % av andelsviirdena, intill dess fonden uppgår till 
minst 5 % av dessa. Ilåde yttre och inre reparationsfond hildas genom årlig 
avi;~ittning av minst 0,3 % av andelsviinlcna. Flertalet bostadsrättsför
eningar torde i sina stadgar ha föreskrifter om sti.väl reservfond som rcpa
rationsfomler. 

Kommitten framhåller inleclningsvis att del är av största vikt alt del sker 
en tillfredsshillande kapilalbildning i bostadsriillsföreningarna men all det 
i försla hand bör ankomma på föreningarna själva all genom sladgehe
slämmclser sörja för ekonomisk stabilitet. Va<l först angår behovet av 
medel för reparationer av föreningens hus understryker kommittt;n vik
! en av all det skapas garantier för att de enskilda medlemmarna och för
eningen har lillgfmg Lill kapital för att bekosta de ofta betydande repara
tioner som kan bli nödviindiga. Även om det kan antas alt flertalet bo
stadsrättsföreningar kommer att ha föreskrift om reparationsfond i sina 
stadgar, anser kommitten att lagen hör innehålla en bestämmelse om skyl
dighet för förening att göra avsättning till sådan fond. Eftersom fördel
ningen av det ekonomiska ansvaret för reparationer mellan föreningen och 
bostaclsrältshavarna kan variera, föreslår kommitten inte någon bestäm
melse om minimiavsiittning eller om fördelning av avsiitlningcn på olika 

fonder. 
Vad härefter angår behovet av resen-fond konstaterar kommitten att bo

sladsriitlsföreningarna regelmässigt använder inbetalda grundaygifter för 
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finansieringen av föreningens hus. Detta förhMlantlc och <len omständig
heten att <le medel som har avsalls lill reparalionsfoml iir avscdtl::t att 
fortlöpande användas för hehövligl underhåll gör det enligt kommitten 
ni:idviin(ligt alt genom särskild lagbcsliinunelsc om avsättning till reserv
l'ornl sk::pa siikcrhcl för all föreningarna har tillgilng lill behövligt eget ka
pilal. !'IIed hiinsyn till de skiftande förhållanden under vilka föreningarna 
verknr höt det ankomma p[t föreningarna själva att ulforma de niirmarc 
reglerna om hur sådan aYSiillning skall ske. Grunderna för fondavsiittning 
bör enligt kommitten framgå av föreningens stadgar. 

Frilgan om fondaYSätlning behandlas i några remissyttranden. Niirings
livets Byggnadsdelegation och Svenska Försäkringsbolags Riksförbund an
ser, mot bakgrund av att bostadsrätten i princip är till tiden obegränsad, att 
det teoretiskt finns sldl att diskutera behovd av s. k. återanskaffnings
fonder. Att föreningarna sörjer för en återanskaffning av husen när dessa 
har tjiinal ul kan vara en i och för sig liinkbar ulväg att lösa problemet hur 
hostadsriittshavarna skall skyddas mot slulet av föreningshusens livslängd. 
Om äteranskaffningsfonder infördes skulle ett bostadssparande i förening
arnas regi uppstå. Årsavgifterna skulle öka något, men mot detla skulle 
srnra en större säkerhet vid avveckling och ombyggnad av föreningarnas 
hus. Kommunalekonomiska föreningen framställer vissa anmärkningar av 
hun1dsakligen bokföringsteknisk natur mol kommitleförslagct. Föreningen 
framhåller bl. a. all reser\'fon<len lir en del av föreningens eget kapital 
men att elen s. k. reparalionsfonden lir alt anse som en skuld. Vidare på
pekar föreningen att avsällning till rcscrvfnnd är en ren vinstdisposilions
ålgärd medan de årliga avsättningarna till reparalionsfon<l iir att belrakta 
som en kostnad för verksamheten. Beteckningen fond bör därför inte an
vändas för avsättningar till reparationer. 

Fiir egen del vill jag fr:unh~'tlla följande. Enligt förcningslagcn kommer 
det i princip an på föreningarna sjlilva alt genom bl. a. liimpliga stadge
föreskrifter sörja för en tillfredsställande kapilalbildning. Genom beslö.m
melser om avsiittning till resenfond har man emellertid försökt skapa ga
rantier för att en viss konsolidering kommer till st[md. Reservfonden byggs 
11pp genom årliga avsättningar av överskott på föreningens verksamhet. 
Fiir hostadsrättsförcningarna torde de nuvarande fonderingsreglerna i all
miinhel sakna betydelse. Dessa föreningar har nämligen till ändamål att 
tillhandahftlla sina medlemmar Jiigenhcter till sjäh"kostnadspris och redo
visar d~irför i regel inte n:°tgon årsvinst. Inte heller Lillgodoförs medlem
marna någon ekonomisk gottgörelse. I stiillet kan ofta en viss kapilalhil<l
ning ~ign rum lill följd av amorteringar på fastighetslånen. Från borge
närssynpunkt torde med hiinsyn till arten av bostadsriittsföreningarnas 
verksamhet inte finnas behov av särskilda lagregler om avsältningar till 
rcsen·fond . .Jag har mot bakgrund av det nu anförda kommit till den upp
fattningen all några sådana regler inte bör tas upp i lagen. 
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Kommitten föreslår Yidare att det i lagen föreskrivs skyldighet för bo
sladsriittsförening att aYsiitta medel för säkerställande av underhållet av 
föreningens hus. I lik.hel med remissinslanserna ansluter jag mig till kom
miltcns förslag i denna del. Som kommitten har föreslagil bör det ankom
ma på föreningarna sjiilva att utforma de närmare reglerna om hur så
dan aYsättning skall ske. De föreskrifter om rcparationsfond som hostads
lånekungörelscn innehåller torde i allmänhet kunna tjäna till ledning när 
del griller atl ta sliillning till Yilka regler i delta hänseende som kan vara 
lämpliga för att garantera att betryggande avsåltningar kommer till stånd. 
Grunderna för avsiittning hör framgå av föreningens stadgar. Förevarande 
punkt har utformats i enlighet härmed. 

Punkterna 12 och 13 stämmer i sak överens med gällande rätt (6 § 9 
och 10 föreningslagen) och kommiltens förslag (7 § 14 och 15). De inne
håller föreskrifler om kallelser och meddelanden samt om vinstdisposition 
och förfarandet med föreningens lillgfrngar vid dess upplösning. 

I departementsförslaget saknas motsvarighet till föreskriften i 4 § 2 bo
stadsrättslagen och 7 § 5 i kommittens förslag att föreningens stadgar skall 
ange hur grundavgift för bostadsrätt skall beräknas samt till bestämmelsen 
i 6 § 7 föreningslagen och 7 § 12 i kommittens förslag om fullmäktige. An
gående skälen härför får jag hänvisa till vad som anförs vid 60 resp. 59 §. 

45 § 

Denna paragraf, som motsvarar 9 § bostadsrättslagen och 7 § föreningsla
gen samt 9 § i kommittens förslag, behandlar bostadsrättsförenings firma. 

Departementschefen. I första och andra styckena föreskrivs i överensstäm
melse med gällande rätt att bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet 
bostadsrättsförening och att den inte får innehålla något som kan föranleda 
misstaget att firman innehas av ett bolag. 

Enligt 7 § tredje stycket föreningslagen skall bostadsrättsförenings firma 
skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registrerade ännu bestående 
föreningsfirmor. Kommittens förslag innebär skyldighet för ny bostadsrätts
förening att skilja sin firma från annan bostadsrättsförenings firma. Enligt 
min mening saknas skäl för den föreslagna ändringen, särskilt som läns
styrelsen vid registrering av ekonomisk förening enligt föreningslagen 
måste ta hänsyn till registrerade bostadsrättsförcningsfirmor. Tredje styc
ket har därför utformats i enlighet med gällande lag. 

Paragrafens sista slycke innehåller en regel som förbjuder annan än bo
stadsrättsförening att i sin firma eller eljest vid beteckning av rörelsen an
vända ordet bostadsrätt. Den överensstämmer med gällande lag. 

Firmautrednirigen föreslår i sitt betänkande Firmaskydd (SOU 1967: 35) 
att vissa av de bestämmelser i gällande rätt som ligger till grund för före-
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varande paragraf skall upphävas i anslutning till genomförandet av en ny 
firmalag. Även denna paragraf får därför ses över när frågan om lagstift
ning på grundval av firmautredningens förslag tas upp. 

46 § 

I denna paragraf hänvisas till föreningslagens bestämmelser rörande an
sökan om registrering. 

Departementschefen. De föreslagna bestämmelserna innebär i två avseenden 
avvikelser från vad som gäller för ekonomisk förening i allmänhet. Genom 
hänvisning lill 43 § anges att ansökningen alltid skall innehålla försäkran 
om att föreningen har minst fem medlemmar. Föreligger stadgeföreskrift 
eller beslut om att föreningen inte får börja sin verksamhet förrän visst 
högre medlemsantal har uppnåtts följer av föreningslagens bestämmelser att 
försäkringen skall avse att detta antal har uppnåtts. Vidare föreskrivs att 
uppgift inte behöver lämnas om styrelseledamöternas och suppleanternas 
samt firmatecknarnas medborgarskap. Beträffande skälen för dessa skilj
aktigheter får jag hänvisa till vad som anförs vid 43 resp. 56 §. 

l\Iedlemsförteckning och lägenhetsförteckning 

47 § 

I denna paragraf föreskrivs skyldighet för styrelsen att föra medlemsför
teckning och lägenhetsförteclming. Motsvarande bestämmelser finns i gäl
lande rält i 10 § föreningslagen och 31 § bostadsrättslagen samt i kommit
tens förslag i 12 och 22 §§. 

Departementschefen. I paragrafen anges att det genom styrelsens försorg 
skall föras förteckning över bostadsrättsföreningens mecllemmar (med
lcmsförteclming) samt förteckning över cle lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt (lägcnhetsförteckning). Anledning saknas att ställa upp krav på 
att lägcnhetsförteckningcn skall omfatta lägenhet som hyrs ut av föreningen. 
Förteckning kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. 

48 § 

Denna paragraf, som motsvarar 10 § förcningslagen och 12 § kommitlc
förslaget, innehåller bestämmelser om medlemsförteckning. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs att medlemsförl'eckningen 
skall innehålla uppgift om medlems namn och hemvist samt om bostadsrätt 
som han innehar. Andra stycket innehåller en bestämmelse om skyldighet 
att hålla förteckningen tillgänglig. 
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Enligt 10 § andra slyckct föreningslagen skall styrelsen hålla mcdlems
förleckningen tillgänglig för den som vill ta del av den. Konunith~n föreslår 
att denna skyldighet när det gäller bostadsrättsförening inskränks till att 
giilla bara gcnlemot medlem och förhandstecknare. Föreningen Sveriges 
häradshövdingar och stadsdomare saml Kommunalekonomiska föreningen 
avstyrker den föreslagna ändringen i sina remissyttranden. Också enligt min 
mening saknas anledning att för bostadsrältsföreningarnas del begränsa 
den insyn i medlemsförhållanden som är föreskriven i föreningslagen. Ifrå
ganmmde regel har därför utformats i överensstämmelse med gällande rätt. 

,19 § 

Denna paragraf innehåller besUimmelser om lägcnhetsförteclming samt 
molsvarar 31 § bosladsrältslagen och 22 § kommillcförslagcl. 

Depa1·iemenischefen. Enligt gällande rätt skall så snart det kan ske genom 
slyrelsens försorg läggas upp en förteckning över samtliga lägenheter. I 
förtcckniagen skall i enlighet med den ekonomiska planen anges husets be
teckning samt varje lägenhets nummer, belägenhet, rumsantal, övriga ut
rymmen och andelsvärde. 1\är IJostadsrätt har upplåtits skall bosladsrätts
liarnrens namn ofördröjligen föras in i förteckningen. Smntidigl skall det 
antecknas vilken ekonomisk plan som ligger till grund för upplålelsen samt 
när denna plan togs emot av länsstyrelsen. övergår bosladsrälten till ny in
nehavare eller ändras annan uppgift i förteckningen skall detta antecknas. 
Dagen för anteckning skall anges. 

Kommittens förslag stämmer i stort sett överens med gällande rätt. För
slaget innehåller en uttrycklig regel om att anmälan till föreningen att bo
stadsrätt har pantsatts skall antecknas i förteckningen. 

De ~-iedrade regler om ekonomisk plan och upplåtelse av bostadsrätt som 
jag föreslår har gjort det nödvändigt att företa viss omarbetning av be
stämmelserna om lägenhetsförteckning. I första stycket av paragrafen anges 
vilka uppgifter som alltid skall tas in i förteckningen beträffande de olika 
lägenheterna. Avgörande för vad som skall föras in blir härvid innehållet i 
det avlal om upplåtelse av bostadsrätt som har träffats mellan parterna. 
l'lär det gäller frågan om vilka uppgifler som skall finnas i förteckningen 
stämmer förslaget i stort sett överens med gällande rätt. Eftersom grundav
giflcn för bostadsrätt inte längre skall framgå av den ekonomiska planen 
t'i)reskrivs att den alltid skall anges i lägenhetsförtcckningen. Av andra 
slycket framgår alt liigenheterna skall föras in i förteckningen successivt 
allteftersom bindande avtal om upplåtelse av bostadsräll kommer till stånd. 
Innan uppliilelse har skett behöver lägenheten alltså inte ingå i förteck
ningen. I ÖYerensstämmelse med kommitteförslaget föreskrivs vidare i tredje 
stycket att föreningen skall göra anteckning i förteckningen om all bostads
riitt har pantsatts så snart föreningen har fålt underrättelse om det. Ändras 
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uppgift som har förts in i lägenhelsförteckningen skall detta genast anmär
kas där. Enligt paragrafens sista stycke skall vid varje anteckning i förteck
ningen anges när denna skedde. 

Paragrafen innehåller inte någon föreskrift om att Iägenhetsförteckningen 
skall hällas tillgänglig för den som vill ta del av den. Detta överensstämmer 
med kommittens förslag. :Med hänsyn till att förteckningen skall innehålla 
vissa uppgifter som rör enskild medlems ekonomiska förhållanden bör nä
gon sådan regel inte gälla. Det får dock anses följa av styrelsens allmänna 
plikt att tillhandahålla medlemmarna upplysningar om föreningens angelä
genheter alt styrelsen på begäran av medlem skall upplysa exempclYis om 
de grnndavgifter som gäller för övriga bostadsrätter. 

50 § 

.Jenna paragraf innehäller bestämmelser om rätt att få utdrag ur lägen
hetsförtec.kningen. Paragrafen, som delvis motsvarar 33 § bostadsrällsla
gen och 10 § tredje stycket föreningslagen, bygger ptt 23 § i kommittens för
slag. 

Gällande rätt. Till varje bostadsrättshavare skall enligt 33 § bostadsrälls
lagen överlämnas ett s. k. bostadsrättshevis. Sådant bevis skall innehålla 
fullsUindigt utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet som 
innehas a\' bosladsrättshavaren. Om uppgift i beviset ändras skall styrelsen 
underrätta hostadsriiltshavaren om det. Styrelsen är också skyldig alt an
teckna s(1dan ändring på beviset när delta företes. Verkställda inbetalningar 
för bostadsrätten skall enligt 34 § hostadsrältslagen antecknas på beviset. 
Enligt 10 § tredje stycket föreningslagen har medlem rätt alt av föreningen 
ft1 skriftlig uppgift om medlemskapet och gjorda insatser. 

Ifommiiten. Kommitten framhåller inledningsvis alt bosladsrältsbeviset för 
hosladsri:itlsha\ aren har ansetts motsvara det skriftliga kontraktet i hyres
förhållande. Beviset har kommit alt tjäna som ett slags bevisrneclel men är 
inte bärare av rättigheter och skyldigheter somt. ex. ett löpande skuldebrev. 
De nun1ran<le bestämmelserna om underrättelse till bostadsrättshavaren 
när uppgift i beviset har ändrats och anteckning om sådan ändring tor
de i stor utsträckning ha kommit ur bruk. Delsamma gäller föreskriften 
om anteckning i beviset angående inbetalningar för hostadsrällen. Med 
hänsyn till att upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt enligt kommilte
förslaget skall ske genom skriftligt avtal torde det inte vara nödvändigt 
all föreskriva skyldighet för föreningarna att för varje bostadsrättshaYare 
utfärda ytterligare en handling. Bostadsrättshavare hör emellertid ha rätt 
att få utdrag ur lägenhetsförteckningen av föreningen. Han bör vidare ha 
rätt alt få skriftlig uppgift från föreningen om vilka belopp som har hctala~s 



148 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1fJ71 

i grundavgift och upplåtelseavgift eller tillgodoförts lägenheten genom av
sällningar till fonder. De fondavsättningar som åsyftas ärt. ex. avsättningar 
till fond för inre reparationer. Däremot bör föreningen inte vara_ skyldig alt 
lämna skrifllig uppgift om avsättning till fond för föreningens eget behov, 
t. ex. reservfond eller fond för yttre reparationer. Bostadsrältshavaren bör 
slutligen ha rätt att få uppgift om summan av jämförelsetalen för alla upp
låtna bostadsrätter. Härigenom får han möjlighet att beräkna sin andel i 
föreningens behållna tillgångar. 

Remissyttrandena. Lagberedningen delar uppfattningen att spekulanter 
och långivare inte skall få ta del av bostadsrättsförenings lägenhetsförteck
ning. Som kommilten har föreslagit bör däremot bostadsrättshavare ha rätt 
till upplysningar om sin egen bostadsrätt. Härav följer att efter utmätning 
och i konkurs också utmii.tningsmannen resp. konkursförvaltaren har sådan 
rätt. Motsvarande befogenhet torde för ulmätningsmanncns del också kunna 
grundas på 73 § 1 mom. utsökningslagen. Enligt beredningen kan föreningen 
genom felaktiga uppgifter, t. ex. beträffande pantsättning, ådra sig skade
ståndsansvar. Vidare kan föreningen genom sitt säll att registrera och tolka 
egna registreringar rent faktiskt i11Yerka på företrädet mellan olika rälts
ägarc. Enligt hyresnämnden i Göteborgs och Holms län bör föreningens 
uppgiflsskyldighet omfatta också avsättningar till fonder för föreningens 
eget behov. Del kan nämligen vara av värde för bosladsrättshavaren all i 
samband med överlåtelse eller pantsältning av bosladsriitten kunna förete 
sådan uppgift. Byggnadsfirman Anders Diös framhåller alt lägenhets andel 
i verkställda amorteringar på föreningens lån har stor praktisk betydelse 
vid bestämmande av överlåtelsevärde och vid deklaration av uthyrd bo
stadsrättslägenhet. Föreningen bör därför vara skyldig att lämna uppgift 
härom. 

Departementschefen. Kommittens förslag alt ersätta den nuv:uande skyl
digheten för föreningen att ulfärda bosladsrättsbevis med en rätt för ho
sladsrättshavaren att på begäran få vissa uppgifter från föreningen har 
vunnit allmän anslutning under remissbehandlingen. Också jag anser den 
föreslagna ordningen ändamålsenlig. I denna paragraf föreskrivs därför att 
bostadsrältshavaren har rätt alt på begäran få utdrag ur lägenhctsförteck
ningen. Sådant utdrag skall avse de uppgifter som enligt 49 § skall anges 
i förteckningen. För den händelse föreningen av praktiska skäl tar in också 
andra uppgifter i förteckningen skall dessa inte tas med i utdraget. Utdra
get skall hänföra sig till den aktuella situationen. Har viss uppgift ändrats 
skall utdraget alltså inte innehålla upplysning om vad som gällde före änd
ringen, exempelvis namnet på en tidigare innehavare av bostadsrätten. I pa
ragrafen föreskrivs vidare att utdrag skall innehålla uppgift om dagen för 
utfärdandet. 
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De föreslagna bestämmelserna hindrar inte alt föreningen lämnar upplys
ningar till annan än bostadsrättshavaren, t. ex. utmätningsman. Jag vill 
emellertid understryka vikten av alt föreningarna med hänsyn till den en
skildes intressen iakttar återhållsamhet när det gäller att tillmötesgå utom
ståendes önskemål om uppgifter från föreningen rörande viss bostadsrätts
havares förhållanden. 

Jag har inte ansett det påkallat att i lagen la upp den av kommitlcn före
slagna regeln om rätt för bostadsrättshavaren alt få skriftlig uppgift om 
belopp som har erlagts i grundavgift eller upplåtelseavgift eller tillgodoförts 
lägenheten genom avsättning till fond. Om medlemmen har behov av så
dana och andra liknande uppgifter från föreningen torde man kunna utgå 
från att styrelsen även utan uttrycklig föreskrift i lagen tillhandahåller dem. 

Medlemskap 

51 § 

Denna paragraf behandlar ansökan om inträde i bostadsrättsförening. Den 
molsnrar 7 § bostadsrättslagen och 11 § föreningslagen. 

Gällande rätt. Ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som med
lem, om det inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens 
ve1~ksamhet eller föreningens syfte eller av annan orsak föreligger särskilda 
skäl för sådan vägran (11 § första stycket föreningslagen). Fråga om med
lemsantagning prövas i bostadsrättsförening av styrelsen (7 § bostadsrätts
lagen). I stadgarna kan föreskrivas att inträdesansökan skall vara skriftlig 
och försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift (11 § andra stycket 
andra punkten föreningslagen). 

Kommitten. Kommitten framhåller att det i flertalet bostadsrättsföreningar, 
bortsett från vissa självskrivna ledamöter, inte skall finnas andra med
lemmar än sådana som innehar bostadsrätt. Medlemsantalet beror därför i 
regel på hur många av lägenheterna i föreningens hus som skall upplåtas 
med bostadsrätt. Föreningen avgör helt fritt till vem bostadsrätt skall upp
låtas. Av detta följer alt också antagningen av medlemmar i föreningen i 
samband med bostadsrättsupplåtelse bör ske helt enligt föreningens bestäm
mande. Däremot kan föreningen vara skyldig att anta den som har förvär
vat bostadsrätt till medlem. Med hänsyn till de personliga egenskapernas 
särskilda betydelse bör medlemsantagningen i bostadrättsföreningar vara 
förbehållen styrelsen. 

Remissyttrande. Stockholms Kooperativa Bostadsförening föreslår att sty
relsen skall få rätt att överlåta medlemsantagningen till annan. Det av kom
mitten föreslagna förfarandet kan bli onödigt tungrott och oftast utan egent-
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ligl Yärdc, eftersom den som är styrelseledamot i en stor förening bara i un
dantagsfall har kännedom om de inlrädessökandes personliga kvalifikatio
ner. 

Departementschefen. Jag ansluter mig till vad kommilten har anfört om att 
styrelsen bör ha fri prövningsräll i fråga om medlemsanlagningen niir nå
gon som inle har förvärvat bostadsrätt söker inträde i föreningen. En s:ldan 
regel, som avviker från \'ad som gäller för ekonomiska föreningar i allmän
het, får anses ändamålsenlig med hänsyn till karaktären av boslaclsrättsför
eningarnas verksamhet. Jag kan i della sammanhang erinra om att föreclra
gamle deparlementschefen i samband med tillkomsten av föreningslagen på
pekade (prop. 1951: 34 s. 102) att principen om föreningarnas natur av öpp
na associationer behövde förses med undantag i olika hänseenden hl. a. av 
den anledningen att vissa föreningar, t. ex. bosladsrållsföreningar, var av 
den karaktären att en begränsning av medlemsanlalel var nödvändig eller 
åtminstone berättigad. På grund av det nu anförda tas i första styckel av 
förevarande paragraf upp en regel av innehåll att fråga om antagande av 
medlem i bostadsrättsförening avgörs av styrelsen, såvida inte annal följer 
av reglerna i 52 § att fråga om antagande av den som har förvärvat bostads
rätt kan hänskjulas till hyrcsnämnden. 

Vid prövningen av mcdlemsansökan är styrelsen självfallet skyldig alt 
beakta villkor för medlemskap som har tagits in i stadgarna. :\led anledning 
av elt uttalande under remissbehandlingen vill jag framhålla att hesläm
melserna i förevarande paragraf givetvis inte fråntar styrelsen dess vanliga 
rätt att uppdra förvallningsbefogenhet till person inom eller utom styrelsen 
(jfr prop. 1951: 34 s. 128). 

Andra stycket innehåller i övcrenssHimmelse med gällande riil t och kom
mittcförslaget en regel om att föreningsstadgarna kan föreskriva all inlrä
dcsansökan skall ske skriftligen och vara försedd med sökandens hedttnadc 
munnunderskrift. 

52 § 

Denna paragraf innehåller bestiimmelser om prövning av Lvist rörnnde 
mecllemskap. Paragrafen, som i giillande riitt har sin niirmaste rnotwarighet 
i 25 § bostadsrättslagen, bygger på 1G § i kommittens förslag. 

Gällande rätt. Den som har förvärvat bostadsrätt men vägrats inträde i 

föreningen kan enligt 25 § bostaclsriillslagen begiira alt frågan om hans 
antagande till medlem skall prövas av skiljemiin enligt hesttimmclsernu i 
lagen om skiljemän. Delta giiller dock inte den som har fönärvat bostads
rätten genom ett familjeriittsligt fång och enligt 24 § iir beri:ittlgad all 
vinna inlriitlc i föreningen. Tvist om lilfampningen av denna regel skall prö-
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vas av domstol. Anledningen till all lagen i de s~irskilda fall som avses i 
25 § hiinvisar parterna till skiljeförfarande sammanhiinger med arten av de 
frågor som i dessa fall skall underkastas prövning. l\Iedan prövningen en
ligt 24 § bara avser frågan om hinder för medlems nnlagande möter på 
grund av bestiimmelse i stadgarna, skall i de fall som avses i 25 § förulom 
denna fråga också avgöras om sökanden skäligen kan tas för god som med
lem. En sådan prövning ansågs inte böra ske offentligt. Det ansågs också 
viktigt att prörningen kunde ske utan tidsuldräkt (prop. 1930: 65 s. 53). 

Före den 1 januari 1953, då förcningslagcn triidde i krafl, torde bara den 
som sökte medlemskap i bostadsrättsförening efler alt ha förviirvat bostads
rätt ha kunnat få styrelsens beslut i medlemsfrågan prövat av utomstående 
organ. Genom tillkomsten av föreningslagcn upphörde denna begränsning 
som en följd av principen att ekonomiska föreningar skall vara öppna och 
medge inträde av nya medlemmar (jfr prop. 1951: 34 s. 103 och 256). 

Kommitten. Enligt kommittens förslag har styrelsen i princip fri prövnings· 
rätt beträffande vem som skall antas till medlem i föreningen. Inskriink
ningar i denna prövning~riitl föreslås för det fall medlemskap söks av den 
som har förvänat bostadsrätt. Skall fråga om medlemskap :ffgöras fritt av 
styrelsen torde det inte finnas något utrymme för att underkasta medlem
skapsfrågan prön1ing av utomstående organ. Diiremot bör den som har för
värmt bostadsriill ha möjlighet att få till stånd en opartisk prövning av 
frågan om hans riitt att vinna intriidc i föreningen. 

Prövningen av frågan om det föreligger hinder för medlems antagande 
torde ofta komma alt innefatta både ett avgörande av en r~iltsfråga och en 
skälighctshedömning. Någon uppdelning av handläggningen på olika organ 
med hänsyn till arlen av den fråga som skall prövas torde dii1·för nra svår 
att genomföra. J\led beaktande av detta och med hänsyn till kravet på riilts
siikcrhct anser kommitten att tvister om medlemskap hör avgöras av all
män domstol. Kommitten föreslår därför att förvärvare av hosladsriilt som 
har viigrals intriide i föreningen skall kunna klandra bcsiutct genom att 
viicka talan mot föreningen. Sådan talan skall väckas inom en månad från 
det den som dgrats medlemskap fick del av beslutet. 

J)epartementschefen. I likhet med remissinstanserna biträder jag kommit
lcns förslag alt förviirvarc av hosladsriitl som har vägrats intriide i förening
en skail kunna få föreningens beslut prövat av utomstående organ men att 
sådan riitt inte skall tillkomma den som i annat fall har vägrats inträde. 
Prövningen bör enligt vad jag har anfört i den allmänna motiveringen under 
4.5 ankomma på hyresniimnden. En bestämmelse hiirom tas upp i denna 
paragraf. 
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53 § 

Denna paragraf, som motsvarar 8 § bostadsrättslagen och 14 § förenings
lagen, behandlar medlems uttriide och uteslutning ur föreningen. 

Departementschefen. I första stycket anges att medlem som inte innehar 
bostadsrätt får utträda ur föreningen och kan uteslutas ur denna på grund 
som anges i stadgarna. Regeln stämmer i sak överens med gällande rätt och 
kommittens förslag. 

Andra stycket behandlar frågan hur det skall förfaras med medlemskapet 
när medlem upphör att vara bostadsrättshavare. I överensstämmelse med 
kommittens förslag, som har lämnats utan erinran av remissinstanserna, 
föreskrivs att medlem som upphör att vara bostadsrältshavare skall anses 
ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har medgett att han får stå 
kvar som medlem. En sådan ordning får anses iindamålsenlig med hänsyn 
till att bostadsrättsförening, bortsett från s. k. självskrivna medlemmar, inte 
skall ha andra medlemmar iin sådana som innehar bostadsrätt. Undantag 
görs dock för det fall bostadsrätten upphör på grund av att det hus i vilket 
lägenheten finns övergått till ny ägare (j fr 38 §). 

Tredje stycket innehåller regler om utträdesanmälan och om beslut i fråga 
om uteslutning ur föreningen. De stämmer i sak överens med gällande rått 
och kommittcförslaget. Liksom f. n. torde den som har uteslutits ur bo
stadsrättsförening kunna få rättsenligheten av denna åtgärd prövad av dom
stol. 

Som jag har påpekat vid 44 § 4 kan den som lämnar en bostadsrättsför
ening f. IL ha rätt att få tillbaka vad han har erlagt i inträdesavgift. Han kan 
också ha riitl att få ut andel i vinstutdelning (5 § första stycket andra 
punkten bostadsrältslagen och 16 § förcningslagen). Eftersom uppgörelsen 
med föreningen måste ske med hiinsyn till föreningens ekonomiska ställ
ning, kan avgång ur bostadsrättsförening liksom ur ekonomisk förening i 
allmänhet enligt 15 § föreningslagen som regel ske bara vid slutet av rä
kenskapsperiod. Enligt kommittens förslag har avgående medlem inte rätt 
att återfå erlagd inträdesavgift. Vidare får vinst utdelas bara till bostads
rättshavarna. 1\led hänsyn till att det således inte med själva medlemskapet 
följer någon rätt att få ut del av föreningens behållna tillgångar anser kom
mitten att avgången ur föreningen inte behöver uppskjutas till viss senare 
tidpunkt. Kommitteförslagct innehåller därför inte någon motsvarighet till 
bestämmelsen i 15 § föreningslagen om tidpunkten för medlems avgång ur 
föreningen. Besliimmelserna om inträdesavgift och vinstutdelning har i 
departementsförslaget ( 44 § 4 resp. 54 §) tagits upp i överensstämmelse med 
kommitteförslaget. Jag ansluter mig till kommittens uppfattning att det 
saknas behov av någon motsvarighet till 15 § föreningslagcn. 
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Vinstutdelning m. m. 

54 § 

Denna paragraf behandlar vinslutdelning. Den motsvaras i gällande rätt 
av 57 § bostadsrättslagen och 18 § föreningslagen. I kommilleförslaget finns 
motsvarande regler i 68 §. 

Departernentschefen. I allmänhet uldclas inte någon vinst i hostadsrälts
förcningar. Äger sådan utdelning rum, bör den enligt kommitten få ske 
endast till bostadsrätlshavare. Jag ansluler mig till denna ståndpunkt. I 
denna paragraf föreskrivs därför dels i överensstiimmelse med gällande rätt 
all utdelning får ske endast av den vinst som redovisas i balansräkning för 
senaste r~ikenskapsårct, dels att vinst inte får li.tdelas till andra än hoslads
rällshavarna och alt fördelningen dem emellan, om inle annat föreskrivs 
stadgarna, skall ske i relation till grundavgifterna för bostadsriillerna. 

55 § 

Denna paragraf, som motsvarar 69 och 70 § § kommi l teförslaget, regierar 
genom hiinvisning till föreningsl::lgen vissa frågor om rättsverkningarna av 
felaktig vinstutdelning och om begränsningar i rätten att förfoga över för
eningens tillgångar m. m. 

Departementschefen. I paragrafens första stycke föreskrivs att 19 § för
eningslagen griller i ti!Himpliga delar om vinstutdelning har beslutats och 
verkställls i strid med 54 § bostadsrättslagen eller bestämmelse i förening
ens stadgar. Detta innebär att de som har tagit emot utdelningen blir äter
bäringsskyldiga och alt de som har medverkat till beslutet eller dess verk
ställande kan bli ansvariga för eventuellt uppkommande hrisl. 

I 20 § föreningslagen, vilken giiller också för bosladsriiltsföreningar, före
skrivs att föreningsstiimma inte får besluta om anviinclande av förening
ens vinstmedel eller övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser för 
ändamål som uppenbarligen iir friimmande för föreningens syfte. Stiimman 
får dock använda tillgångar till allmiinnyttigl eller därmed jämförligt tinda
mål, om det med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, föreningens ställning 
och omsliindigheterna i öuigt kan anses skiiligt. Stiimman får vidare inte 
utan stöd i stadgarna besluta om ålgiird som innebär att uppenbarligen för
del bereds vissa medlemmar till nackdel för föreningen eller övriga med
lemmar. Näringslivets byggnadsdelegation och Svenska Försäkringsbolags 
Hiksförbund anser att föreningsslämma inte i någon större omfattning 
bör få disponera över föreningens tillgångar på ett sätt som är främmande 
för ändamålet med föreningens verksamhet. Stämmans dispositionsfrihet 
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bör enligt dem begränsas till medel som är av ringa betydelse i förhållande 
till föreningens ställning. Enligt min mening saknas emellertid skäl att för 
bostadsrättsföreningarnas del gå ifrån de bestämmelser som i detta hän
seende gäller för ekonomiska föreningar i allmänhet. I denna paragrafs 
andra stycke föreskrivs därför att 20 § förcningslagen skall äga motsvaran
de tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 

Styrelse och firmateckning 

56 § 

I denna paragraf anges att bestämmelserna i 21-37 §§ föreningslagen om 
styrelse och firmateckning med vissa jämkningar skall äga motsvarande till
lämpning för bostadsrättsförening. J\fotsvarande bestämmelser är i kommit
tens förslag intagna i 71-87 §§. 

Gällande rätt. Enligt 21 § andra stycket föreningslagen väljs styrelsen på 
föreningsstämma, men föreningen kan i sina stadgar ha föreskrift om att 
styrelsen eller ledamot av denna skall tillsättas i annan ordning. 

I 22 § föreningslagen föreskrivs alt styrelseledamot i ekonomisk förening 
skall vara myndig. Han skall också vara här i riket bosatt svensk medbor
gare. Från sistnämnda krav kan Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. 
:\faj :t förordnar meddela dispens. Dispensbefogenheten har enligt kungörel
sen (1969: 228) om prövning av vissa ärenden rörande aktiebolag och eko
nomiska föreningar delegerats till kommerskollegium. 

Styrelseledamot skall i princip också vara medlem i föreningen. Annan 
kan emellertid vara styrelseledamot, om det för visst eller vissa särskilt an
givna fall medges i stadgarna. Bestämmelserna om styrelseledamot gäller 
också suppleant. 

Kommittens förslag stämmer i nu angivna hänseenden överens med gällan
de rätt. 

Remissyttrandena m. m. Kravet att styrelseledamot skall vara svensk med
borgare tas upp i några remissyttranden. Hovrätten för Nedre Norrland, 
Hyresgästernas Riksförbund, LO och TCO föreslår att detta krav slopas. 
Statens invandrarverk anser att rätt att vara ledamot i bostadsrättsförenings 
styrelse bör tillkomma medborgare i annat nordiskt land än Sverige samt 
utomnordiska medborgare med bosiittningstillståncl. Sådan person bör också 
ha rätt att vara firmatecknare (29 § föreningslagen), revisor (46 och 47§§) 
och likvidator (76 §). 

Riksbyggen anför i sin inledningsvis nämnda skrivelse den 8 april 1970 
att den nuvarande begränsningen av rätten att vara styrelseledamot på flera 
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håll har vållat diskussion, särskilt i föreningar där en relativt stor del av 
medlemmarna är utlänningar. Det har därvid gjorts gällande att reglerna 
f. n. i alltför hög grad begränsar rekryteringsunderlaget för styrelseledamö
ter och att det framstår som orättvist att ett stort antal föreningsmedlem
mar i praktiken inte är fullvärdiga medlemmar. Detta är särskilt olägligt 
med hänsyn till de ansträngningar som görs för att aktivera medlemsintres
set och öka boendedemokratin. Riksbyggen föreslår att medborgare i de nor
diska grannländerna blir helt jämställda med svenska medborgare när det 
gäller behörigheten att vara styrelseledamot. Medborgare i andra länder än 
de nordiska föreslås valbara som styrelseledamöter i viss omfattning, t. ex. 
så att majoriteten av styrelsen alltid utgörs av svenska medborgare. 

Beträffande kravet att styrelseledamot i princip skall vara medlem i för
eningen framhåller Stockholms Bostadsföreningars Central{ örening i sitt 
remissyttrande att make eller myndigt barn till bostadsrättshavare bör ha 
rätt att vara styrelseledamot utan att vara medlem, om inte annat föreskrivs 
i stadgarna. Advokatsamfundet påpekar att en bostadsrättsförening kan ha 
intresse av att i styrelsen välja in personer med fastighetsteknisk sakkun
skap eller andra särskilda insikter. Den möjlighet som f. n. finns att ta in 
föreskrift i stadgarna om att annan än medlem skall kunna utses till styrel
srledamot har begränsats genom en snäv tolkning av länsstyrelserna. Be
stämmelsen bör därför arbetas om. 

Departementschefen. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen un
der 4.2 kan det ofta vara lämpligt att de som har bildat föreningen tillför
säkras ett bestämmande inflytande över föreningens angelägenheter under 
produktionsskedet, exempelvis genom att de får rätt att tillsätta vissa sty
relseledamöter. Bestämmelse härom kan enligt 21 § föreningslagen tas upp 
i stadgarna. Som jag också har framhållit i den allmänna motiveringen bör 
emellertid under produktionsskedet alltid minst två styrelseledamöter eller, 
om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en ledamot väljas 
på föreningsstämma. En regel av detta innehåll har tagits in i denna para
graf .. Jag har inte ansett det erforderligt att meddela motsvarande föreskrift 
beträffande styrelsesuppleanter. Skall sådana finnas bör dock rimligen även 
vissa av dem väljas på stämma. 

När föreningens verksamhet har fortskridit så långt att byggnationcn 
har avslutats, skall det avgörande inflytandet över föreningens angelägen
heter övergå på föreningens medlemmar. Någon särskild lagregel härom har 
jag inte funnit behövlig. 

Kritiken mot regeln att styrelseledamot i princip måste vara svensk med
borgare är enligt min mening berättigad. I paragrafen har därför som ett 
undantag från föreningslagen föreskrivits att styrelseledamot eller supple
ant för styrelseledamot i bostadsrättsförening inte behöver vara svensk med
borgare. Jag har inte funnit anledning att begränsa undantaget till medbor-
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gare i vissa länder. Inte heller föreslås någon begränsning av det antal plat
ser i styrelsen som får besällas av ulländska medborgare. Diircmot bibehålls 
kravet på hemvist i Sverige. Kravet på svenskt medborgarskap föreslås slo
pat också i fråga om firmatecknare enligt 29 § förcningslagcn. Däremot är 
jag inte f. n. beredd att föreslå motsvarande iindring i de övriga besfämmel
ser om svenskt medborgarskap som finns i föreningslagen. 

Vad härefter angår kravet att styrelseledamot skall vara medlem i för
eningen har detta i förslaget mjukats upp genom en generell regel alt bo
sladsriillshavares make kan utses till styrelseledamot eller suppleant för 
styrelseledamot utan att vara medlem. Denna regel skall dock kunna sättas 
ur kraft genom särskild föreskrift i stadgarna. Diircmot vill jag inte ansluta 
mig till det vid remisshehandlingen framförda förslaget alt samma regler 
skall giilla för hostadsrättshavarcns myndiga barn. önskar förening en så
dan ordning får siirskild föreskrift hiirom tas in i stadgarna . 

• Tag anser inte att del finns anle<l.ning att i detta lagstiftnings~ircnde ta upp 
den i Advokatsamfundets yttrande väckta frågan om ändring av den nurn
ranrlc bestämmelsen i 22 § andra stycket föreningslagen om möjlighet alt i 
stadgarna medge undantag från kravet att styrelseledamot skall vara med
lem i föreningen. Regeln får anses innebära att en förening inte i sina stad
gar kan la in en föreskrift som generellt dispenserar från kravet på med
lemskap utan att undantaget måste begränsas till visst eller vissa särskilt 
angivna fall, t. ex. bostadsrällshavares myndiga barn. Det torde också vara 
möjligt alt föreskriva exempelvis alt en ledamot av styrelsen skall utses i 
viss ordning eller besitta vissa särskilda kvalifikationer och att denne leda
mot inte behöver uppfylla kravet på medlemskap i föreningen. Del ankom
mer inte på registreringsmyndigheten att pröva lämpligheten av sådana 
sladgebeshimmelser som har diskuterats här, utan dess prövning skall röra 
er1dast frågan om bestämmelsernas förenlighet med lagen. 

57 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om vem som fastställer grund
avgifler, upplåtelseavgifter och årsavgifter. Paragrafen motsvarar 6 § bo
sladsrällslagcn och 8 § sista stycket i kommittens förslag. 

Departement.schefen. I överensslämmelse med gällande rätt och kommiltens 
förslag föreskrivs i första punkten att styrelsen fastställer med vilka belopp 
grunchlYgifler, upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå samt hur be
loppen skall betalas, om inte annat har besHimls i stadgarna. Från denna 
huvudregel görs i andra punkten det undantaget att ändring av grundavgift 
skall beslutas av föreningsstämma. Angående motiven för sistnämnda regel, 
som avviker från gällande rätt och kommittens förslag, får jag hänvisa 
till vad jag kommer att anföra vid 60 §. 
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Styrelsens årsredovisning samt revision 

58 § 

Denna paragraf innelul.ller en besli:inunelse om att reglerna i förenings
lagen om styrelsens årsredovisning samt revision skall iiga motsvarande 
tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Motsvarande bestämmelser 
finns i kommittens förslag i 88-101 §§. 

Departementschefen. Bestämmelserna i föreningslagen om årsredovisning 
och revision gäller f. n. också för bostadsrättsförening. Dessutom finns i 
56 § bostadsrättslagen en särskild föreskrift om att vi<l upprättande av 
balansräkning intri.i<lcsavgiften och grun<lavgiften skall tas upp bland skul
derna så snart de har förfallit lill betalning. 

l\:ommitlcns förslag stämmer i sak i det närmaste helt överens med gäl
lande rätt. Reglerna om årsredovisning har undergått vissa smärre iind
ringar för att uppnå bättre anpassning till bostadsrättsföreningarnas för
hållamlen. Bestämmelsen i 56 § bosladsrättslagen om balansräkning har 
ersatls med motsvarande regler i 41 § föreningslagen utan att saklig änd
ring har åsyftats. 

De föreslagna redovisningsreglerna behandlas i några remissyttranden. 
Byggna<lsentreprcnörföreningen föreslftr i ett utförligt yttrande ett fler
tal ändringar av huvudsakligen formell natur, vilka åsyftar att göra års
redovisningen mera lättillgänglig och upplysande för personer som saknar 
närmare k unsknper om redovisning. Kommunalekonomiska föreningen an
ser atl det iir möjligt och angeläget att anpassa redovisningsreglerna till 
hos!adsrältsriireningarnas verksamhet. Liknande synpunkter framförs av 
Byggnadsfirman Anders Diös och Advokatsamfundet. 

För egen del ser jag på frågan om ulformningen av redovisningsbestiim
mclserna på följande siitt. Föreningslagens nuvarande regler hygger på fö
rcskrifle:-rrn i bokföringslagen ( Hl2!l: 117) om ri:ikensk:q>sfiiri ng och perio
disk redovisning. Bestiimmelserna för de ekonomiska föreningarna har i 
huvudsak utformats med molsvarande föreskrifter i akliebolagslagen som 
förebild. Såväl hokföringslagen som aktieholagslagen är f. n. föremål för 
iivcrsyn. Beträffalllle hokföringslagen har betänkande med förslag till ny 
l::tgstiflning (SOU Hl67: 49) remissbehandlats. Aktiebolagsutredningen 
skall inom kort avlämna betiinkande med förslag till ny aktiebolagslag. 
::\Iot denna bakgrund och med hänsyn till att de mIYarande redovisnings
hesliimmciserna för ekonomiska föreningar i allmänhet hittills utan stör
re oEigcnhelcr har kunnat tillämpas också beträffande bosladsrättsför
eningar iir jag inte beredd att f. n. ta upp frågan hur årsredovisningen i 
bosladsriittsförening lämpligen bör ordnas till närmare behandling. Depar
temcntsförslaget inneh{1ller diirför i detta avseende bara en hiinvisning till 
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motsvarande bestämmelser i föreningslagcn. Jag delar kommittens upp
fattning alt den nuvarande särskilda regeln i 56 § bostadsrätlslagen om 
balansräkning kan ulgft. I saklig överenssHimmelse med kommitteförsla
get föreskrivs vidare att vad som sägs om insats i föreningslagen skall avse 
inträdesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening. 

Föreningsstärnrna 

59 § 

I denna paragraf anges att bestämmelserna i 52-61 § § föreningslagen 
om förcningsstämma med viss jiimkning skall gälla också för boslads6tts
förening. Motsvarande regler finns i kommillens förslag i 102-106 och 
108-112 §§. 

Departernentschefen. Bestämmelserna i 52-62 §§ föreningslagcn om för
eningsstämma gäller f. n. också för bostadsrättsförening. Genom 59 § bo
stadsråttslagen har emellertid regeln i 56 § föreningslagen alt varje med
lem har en röst modifierats något. Sedan bostadsrätt har upplåtits åt minst 
fem medlemmar skall sålunda i fråga om fattande av beslut bara bostads
riittshavarna vara alt anse som medlemmar, om inte annat har föreskri
'i ls i stadgarna. Hegeln giiller dock inte beslut som minskar övriga med
lemmars redan förvärvade rätt. Som skäl för bestämmelsen i 5fl § bostads
riiltslagen anfördes vid lagens tillkomst (prop. 1930: 65 s. 106 och 118) 
att sedan en förening hunnit över det första stadiet av sitt bildande och 
börjat upplåta bostadsrätter, bostadsrättsharnrna hade ett så öveniigande 
intresse i föreningen att bara de borde få besluta i dess angeltigcnhelcr. 
Ilostaclsrättshavarna var sålunda fasl knutna till föreningen genom sin 
bostadsriitt och ett ganska betydande tillträdcsbclopp medan ÖHiga mcll
lcmmar bara hade betalat en ringa inträdesavgift och fått en mer eller 
mindre oviss utsikt att i framtiden kunna förvåna bostadsrätt. Kommill(~ns 
förslag upptar i 106 § första stycket andra punkten en molsvarighet till 
59 § bostadsrättslagen. 

Det torde numera bara i rena undantagsfall förekomma att bostadsrätts
förening, utöver vissa självskrivna medlemmar, har andra medlemmar än 
sådana som innehar bostadsrätt. Till medlem antas nämligen i regel bara 
den som tecknar sig för bostadsrätt. Bestämmelsen i 59 § bostadsriittslagcn 
har också i stor utsträckning satts ur kraft av föreningarna genom särskild 
stadgeföreskrift om att bostadsrättshavarc och andra medlemmar alltid 
skall vara lika röstberättigade. Mot denna bakgrund har jag inte ansett det 
motiverat att behålla ifrågavarande regel i lagen. Enligt min mening saknas 
anledning befara att det förhållandet att lagen utgår från likställighet mel
lan medlemmarna i röslningshänseende kommer att medföra missbruk från 
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styrelsens sida. Förening som också framdeles vill tillämpa den nu gällande 
ordningen är enligt 56 § föreningslagen oförhindrad att ta in bestämmelse 
härom i stadgarna. 

I 56 § första stycket 1 föreningslagen föreskrivs att varje medlem har 
en röst, om annat inte är bestämt i stadgarna. Innehas bostadsrätt av flera 
medlemmar gemensamt, t. ex. av makar, torde det dock i regel framstå 
som mest iindamålsenligt att de har endast en röst. En bestämmelse av 
detta innehåll tas upp i deparlementsförslaget. Hegeln kan sättas ur kraft 
genom föreskrift i stadgarna. Innebörden av den föreslagna bestiimmclsen 
iir alt när flera medlemmar gemensamt innehar en bostadsrält bara en av 
dem kan utöva sin rösträtt. Vem denna rätt skall tillkomma får medlem
marna själva komma överens om. Vid omröstning skall det kontrolleras att 
bara en medlem röstar för varje bosladsrätt. D~iremot behöver det inte 
efterforskas om den röstande delägaren har de andras medgivande att ut
öva sin rösträtt. Är flera delägare närvarande på stämman och kan de inte 
komma överens om vem som skall rösta, får de samtliga avstå frän att 
delta i röstningen. 

Enligt 56 § första stycket 2 föreningslagen kan medlems röstrält på för
eningsshimrna utövas genom annan medlem som ombud. Kommitten före
slår alt denna regel modifieras så alt medlems make skall kunna anlilas 
som ombud ~iven om maken inte sjiilv iir medlem i föreningen. Undantag 
härifrån skall dock kunna göras genom hesliimmelse i stadgarna. Jag an
sluter mig till detta förslag, och en regel härom har tagits upp i föreva
rande paragraf. 

Enligt 62 § föreningslagen finns möjlighet att låta föreningssti"immans 
befogenhet helt eller delvis utövas av därtill valda fullmiiklige. Kommit
ten anser det tveksamt om del för bostadsrällsföreningarnas del finns nå
got behov av regler om fullmäktige. Såvitt kiinl har fullmäktigesystem hit
tills inte lilEimpats i någon bosladsdltsförening. Med hiinsyn till att det 
siirskilt i föreningar med stort anlal medlemmar framdeles kan tänkas 
uppkomma behov av fullrniikligc har bestämmelser härom dock tagits upp 
i kommitl:Cfiirslagel. Enligt min mening kan varken bostaclsriittsf'örening
arnas medlemsantal eller deras verksamhetsområde anses vara av sådan 
heskaffenhel all det finns skäl all i fråga om dem öppna möjlighet till av
steg fran den grundliiggancle principen att medlemmarnas rätt att delta i 
beslut rörande föreningens angclägcnhc~er skall utövas på föreningssam
mauträde. Reglerna i 62 § föreningslagcn om fullmäktige föresläs därför 
inle bli tillämpliga i fråga om bostadsrättsförening. 

60 § 

I denna paragraf ställs upp särskilda krav för giltighet av stämmobeslut i 
\issa frågor. Paragrafen motsvarar vissa delar av 60 § bostadsrättslagen 
samt 107 § kommitteförslaget. 
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Departementschefen. I denna paragraf anges vissa frågor för vars avgöran
tle fordras kvalificerad majoritet på föreningsstärnrna. Sådan majoritet ford
ras vidare för beslut om ändring av förenings stadgar ( 62 §), om lik:ddation 
(65 §) och om fusion (66 §). 

Första stycket 1 innehåller bestämmelser om beslut som innebär ändring 
av grundavgift. Enligt gällande rätt faslställs grundavgift av styrelsen, om 
inle annat är bestämt i stadgarna (6 § bostadsrätlslagen). Grundavgiften 
skall dock alltid beräknas efter lägenhetens andelsvärde (5 § andra slyckcl). 
Andelsvärdel bestäms fritt av styrelsen. Beslut om ändring av andelsvärcle, 
som medför rubbning av det på delta värde grundade inbördes förhållandet 
bosladsrältshavarna emellan, är emellerlicl giltigt bara om del på förenings
stämma har biträlts av samtliga bostadsrätlshavare vilkas rätt är beroende 
m· iindringen (60 § 2). Kommitten föreslår att sistnämnda regel mjukas upp 
på det sållet att beslutet skall kunna fallas av två tredjedelar av de hoslads
rältshavare vilkas rätt är beroende av beslutet. För att beslutet i sådant fall 
skall bli gilligt fordras dock att det godkänns av domslol. 

Av vad jag tidigare har anfört framgår alt departementsförslagcl innebär 
att andclsYärdcna skall utmönstras ur lagstiftningen och att det skall an
komma på styrelsen att beslämrna med vilka belopp grundavgiflerna skall 
ulgå vid upplålelse. Liksom slyrelsen f. n. fritt bcslämrner andclsvärdcna 
bör det enligt min mening kunna överlämnas {tt styrelsen att frilt fastställa 
grundavgifterna. En sådan ordning bör kunna tillämpas även om grundav
giflcrna enligt vad jag tidigare har föreslagit inle som f. n. skall bestäm
mas i ett sammanhang när den ekonomiska planen upprättas ulan fast
ställas successivt allteftersom lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Mot 
denna bakgrund ställs i deparlementsförslaget inte upp något krav på att 
det i föreningens sladgar skall anges några normer för hur grunclavgiflcrna 
skall beslämmas. :Med hänsyn till de rältsverkningar som kan vara förena
de med en avgiftsändring, t. ex. i fråga om bostadsrättshavarcs andel i års
vinst (54 § andra stycket) eller i föreningens tillgångar vid dess upplös
ning, bör fastställd grundavgift dock inte få ändras på annat säll än genom 
beslut på föreningsstämma (57 §). Medför beslutet rubbning av det på 
grundavgifterna grundade inbördes förhållandet bostadsrätlshavarna emel
lan, hör vanligt majoritetsbeslut inte vara tillfyllest, utan för giltigt slämmo
beslut bör kriivas anlingen alt samtliga bostadsrältshavare vilkas rätt är 
beroende av ändringen har biträtt beslutet eller alt detta har fattats på två 
på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma som hålls sist 
biträlls av minst tre fjärdedelar av de röslande. En bestämmelse med delta 
innehåll tas upp i denna punkt. 

~Iedför beslut om ändring av grundavgift väsentlig avgiftshöjning, kan 
bostadsrätlshavare enligt 23 § ha rätt att efler uppsägning frånträda sin 
bostadsrätt. 

Första stycket 2 och 3 innehåller regler om beslut som leder Lill att lägen-
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het som har upplåtits med bostadsrätt förändras. Enligt bostadsrättslagen 
blir beslut som medför att lägenheten försämras giltigt bara om bostads
rättshavaren har biträtt beslutet (60 § 5). För annan väsentlig förändring 
av lägenheten fordras att bostadsrättshavaren har biträtt beslutet eller att 
mi.nst två tredjedelar av de röstande har förenat sig om delta ( 60 § 6). 

Enligt kommitten bör en bostadsrättshavare inlc kunna motsälla sig varje 
förändring som medför försämring av hans lägenhet. Är försämringen av 
ringa belydelse kan hans rätt inle anses otillbörligt åsidosalt om han får 
underkasta sig ett i laga ordning fattat föreningsbeslut. Kommiltcn föreslår 
därför att beslut som innebär försämring av lägenhet skall fordra bostads
rältshavarens samtycke bara om försämringen är av icke ringa betydelse. 

HSB föreslår i sitt remissyttrande att beslut om förändring av lägenhet 
skall kunna fattas av styrelsen, om bostadsrättshavaren samtycker till änd
ringen. Delta skulle inte innebära någon minskning av föreningsstämmans 
befogenheter, eftersom stämman kan ge instruktioner till styrelsen och ent
lediga denna. Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska Försäkrings
bolags Riksförbund anser att beslut om väsentlig förändring av lägenhet 
bör medföra rätt för bosladsrättshavaren att efter uppsägning frånträda 
bostadsrätten. 

För egen del finner jag de regler kommitten har föreslagit ändamålsenliga 
och de har tagits upp i departementsförslaget. Med anledning av det vid 
remissbehandlingen framförda förslaget om rätt för bostadsrättshavare att 
frånträda sin bostadsrätt vid väsentlig förändring av lägenheten vill jag 
påpeka att sådan rätt kan föreligga enligt 23 §, om den beslutade åtgärden 
medför väsentlig ökning av avgifterna för bostadsrätten. Någon uppsäg
ningsrätt därutöver är jag inte beredd att förorda. 

Första stycket 4 och 5 behandlar beslut om ulvidgning av föreningens 
verksamhet och överlåtelse av föreningshus. Bestämmelserna härom har ut
formats i enlighet med kommittens förslag ( 107 § 6 och 7). I förhållande 
Lill gällande rätt (60 § 7 och 8 bostadsrättslagcn) innebär dcpartementsför
slaget den ändringen att kravet på särskild majoritet för beslut om utvidg
ning av rörelsen har minskats från tre fjärdedelar till två tredjedelar av de 
röstande. 

Gällande lag innehåller i 60 § 4 en föreskrift om alt beslut att bostadsrätt 
som föreningen har blivit innehavare av skall upphöra kräver två tredjedels 
majoritet. Jag har inte funnit skäl att behålla denna regel och den saknar 
därför motsvarighet i departementsförslaget. 

I andra stycket har tagits upp en erinran om att: det i stadgarna kan släl
las upp ytterligare villkor för att stämmobeslut som avses i denna paragraf 
skall vara giltigt. Molsvarande bestämmelser finns i 67 § fjärde stycket och 
70 § första stycket föreningslagen samt 62 § tredje stycket deparlementsför
slaget. 

6 Riksdagen 1971.1 sam/. Nr 12 
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Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller röstberättigad 

61 § 

Genom denna paragraf görs samtliga bestämmelser i föreningslagcn om 
talan mot styrelseledamot, revisor, förcningsmedlem eller röstberättigad till
lämpliga också för bostadsrättsförening. I kommitteförslaget är samma reg
ler upptagna i 114-117 §§. 

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar 

62 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om vilken röslpluralitet som 
krävs för beslut om stadgeändring. Paragrafen, som motsvarar 60 § 3 bo
stadsrättslagen och 67 § föreningslagen, bygger på 118 § kommittcförslaget. 

Departementschefen. I första stycket föreskrivs i överensstämmelse med 
67 § första stycket föreningslagen att beslut om stadgeändring skall för att 
bli giltigt biträdas av samtliga röstberättigade eller fattas på två på varand
ra följande stämmor och omfattas av två tredjedels majoritet på den sista av 
stämmorna. Vidare uppställs i nära anslutning till 67 § andra och tredje 
styckena föreningslagen särskilda krav på majoritet på den sista stämman 
i fråga om vissa stadgeändringar. Sålunda fordras tre fjärdedels majoritet 
vid ändring av grunderna för beräkning av årsavgift, och om beslutet inne
bär att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplös
ning inskränks krävs att samtliga röstande har förenat sig om beslutet. 

Andra stycket innehåller en motsvarighet till 60 § 3 bostadsrättslagen. 
Där föreskrivs att samtliga berörda bostadsrättshavares samtycke krävs för 
stadgeändring som innebär att rätten att överlåta bostadsrätt begränsas 
eller att lösningsrätt vid övergång av bostadsrätt införs. 

Tredje och fjärde styckena innehåller regler motsvarande 67 § fjärde och 
femte styckena föreningslagen. 

63 § 

I denna paragraf ges regler om registrering av beslut om stadgeändring. 
Paragrafen stämmer i sak överens med 68 § första stycket första och andra 
punkterna föreningslagen och 119 § kommitteförslaget. 
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Talan mot föreningsstämmobeslut 

64 § 

Genom denna paragraf görs bestämmelserna i 69 § föreningslagen om· 
talan mot föreningsstämmobeslut tillämpliga för bostadsrättsförening. Mot
svarande regler finns i kommittcförslaget intagna i 120 och 121 §§. 

Likvidation och upplösning 

65 § 

I denna paragraf anges att samtliga bestämmelser i föreningslagen om 
likvidation och upplösning med vissa jämkningar skall gälla också för bo
stadsrättsförening. I kommittens förslag finns motsvarande bestämmelser i 
122-147 §§. 

Gällande rätt. Likvidation och upplösning av bostadsrättsförening skall i 
huvudsak ske enligt de bestämmelser som gäller för ekonomiska föreningar 
i allmånhct. Bosladsrättslagen innehåller emellertid i 62 § särskilda regler 
om bur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid dess 
upplösning. Tillgångarna skall sålunda skiftas mellan medlemmarna, om 
stadgarna inte innehåller föreskrift om att· de skall lämnas över till annan. 
Vid skifte skall medlemmarna få tillbaka sina inträdesavgifter. överskott 
skall fördelas mellan bostadsrättshavarna efter lägenheternas andelsvärden; 
om inte annan fördelningsgrund är bestämd i stadgarna. Bostadsrällslagens. 
bestämmelser har minskat i betydelse eftersom efter föreningslagens ikraft
trädande stadgarna enligt föreskrift i denna lag (6 § 10) alltid skall ange 
hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid upplös
ning. Medlems rätt enligt 62 § bosladsrättslagcn att vid skifte få tillbaka 
inträdesavgift torde emellertid inte kunna tas ifrån honom genom stadge
föreskrift. För äiare föreningar som saknar bestämmelse i stadgarna om 
fördelningen av behållna tillgångar skall 62 § bostadsrättslagen alltjämt till
Iämpas i sin helhet (5 § 4 mom. lagen angående införande av nya lagen om 
ekonomiska föreningar). 

Kommitten. De regler kommitten föreslår beträffande likvidation och upp
lösning av bostadsrättsförening stämmer i sak i stort sett överens med vad 
som gäller enligt föreningslagen. Beträffande den i 71 § föreningslagen an
givna likvidationsanledningen föreslås emellertid viss ändring. Där före
skrivs att förening är skyldig att träda i likvidation bl. a. om medlemsanta
let har minskat under det lägsta antal som krävs för registrering och till
räckligt antal inte har inträtt inom tre månader. Med hänsyn till att bo-. 
stadsrättsförening inte skall bildas för att tjäna ett mindre antal medlem
mar än fem samt till intresset av att föreningens Yerksamhet är kooperativ 
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föreslår kommitten att bostadsrättsförening skall vara skyldig alt träda i 
likYidation, om antalcl hostad~ri:ittshaYarc har ncdgålt under fem och detta 
antal inte åter har uppnåtts inom tre månader. 

Bestämmelser om hur del skall förfaras med förenings tillgångar skall 
tas in i stadgarna ( 6 § 10 föreningslagen, 7 § 15 kommitteförslaget). Det 
förhållandet att föreningarna hell fritt bestämmer enligt vilka grunder er
sättning för bostadsrätt skall beräknas vid överlåtelse medför enligt kom
mitten att det inte heller finns skäl att införa några särskilda regler till 
skydd för bostadsrättshavarna vid upplösning. Det synes inte heller vara 
ett praktiskt fall att stiftare av bostadsrättsförening genom siirskilda före
skrifter i stadgarna om fördelning av behållna tillgångar skulle otillbörligt 
tillgodose sig och sina intressen på bostadsr~ittshavarnas bekostnad. 

Remissyttrandena. Näringslivets Byggnadsdelegation och Svenska Försäk
ringsbolags Riksförbund anser att det är otillfredsställande att förenings
stadgarna kan begränsa bostadsrätlshavarnas mojligheter att få en fullvär
dig kompensation för sina bostadsrätter. Det torde saknas bostadspolitiska 
skäl för sådan begriinsning. Omsorgerna om föreningsintresset förefaller 
ha drivits till nackdel för bostadsrättshavarna på ett sätt som knappast kan 
vara förenligt med föreningarnas ställning som förvaltare av bostadsriitls
havarnas intressen. Enligt lantmäteristyrelsen däremot finns det sannolikt 
inte tillräcklig anledning att införa tvingande bestämmelser till bostads
rättshavarnas skydd i fråga om fördelning av tillgångar vid likvidation. Det 
är emellertid enligt styrelsens mening lämpligast att tillgångarna fördelas 
mellan medlemmarna. 

Departementschefen. De regler som kommitten har föreslagit i fråga om 
likvidation och upplösning av bostadsriittsförening har med något undantag 
godtagits av remissinslanserna. Också jag ansluter mig till förslaget, som 
med vissa smärre jiimlmingar stämmer överens med gällande rätt. 

Fusion 

66 § 

I denna paragraf anges alt bestämmelserna i 96-98 §§ föreningslagen om 
fusion i tillämpliga delar gäller också för bostadsrättsförening. I kommittens 
förslag finns motsvarande bestämmelser i 148-151 §§. 

Departementschefen. Enligt gällande rätt skall föreningslagens bestämmel
ser om fusion Lilli:impas också i fråga om bostadsrättsföreningar. Det har 
emellertid i praktiken visat sig utomordentligt svårt att genomföra fusion 
av sådana föreningar. Enligt kommitten är detta i regel möjligt bara när 
föreningarna inte har upplåtit bostadsriitt. Den främsta anledningen härtill 
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torde vara att fusionen i allmänhet medför ändring av lägenheternas andels
värden, vilkel enligt 60 § 2 bosladsrättslagen gör det nödvändigt att samtliga 
bostadsrättshavare går med på fusionen. Med hänsyn till de praktiska svå
righeter som mindre föreningar kan ha i förvaltningshiinseendc och till de 
fördelar som i vissa fall kan vara alt vinna genom fusion föreslår kommit
ten en viss utvidgning av möjligheterna till sammanslagning av bostadsrätts
föreningar. Fusion skall enligt förslaget kunna ske även om inte samtliga 
röstberättigade är överens, under förutsältning dels att minst två tredje
delar av de röstberättigade i vardera föreningen på föreningsstämma har 
röstat för fusionen och dels att domstol har funnit att beslutet bör godtas. 
De föreslagna reglerna skiljer sig från vad som gäller för ekonomiska för
eningar i allmänhet dels genom kravet alt frågan skall prövas av stämman 
inte bara i den överlåtande utan också i den övertagande föreningen och 
dels genom kravet på domstols godkännande. Kommittcförslaget lämnas i 
huvudsak utan erinran av remissinstanserna. 

För egen del anser jag att de nuvarande bestämmelserna i föreningslagen 
om fusion i och för sig bör kunna tillämpas också i fråga om bostadsrälts
förcningar utan att några mera betydande tilliimpningsproblem behöver upp
stå. De svårigheter att få till stånd fusion av bostadsrättsföreningar som 
föreligger enligt giillande rätt torde i huvudsak undanröjas om man, som 
jag föreslår, slopar de nuvarande reglerna om andclsvärde. Jag föreslår där
för alt frågan om fusion av bostadsrättsföreningar regleras genom en hän
visning till motsvarande bestämmelser i föreningslagen. Några särskilda 
jämkningar av föreningslagens regler finner jag inte behövliga. Jag vill 
emellertid erinra om att för den händelse fusionen för den övertagande för
eningen innebär utvidgning av verksamheten, vilket ofLa torde vara fallet, 
beslut härom enligt 60 § 4 måste fattas av stämman med två tredjedels 
majoritet. 

Bestämmelsen i 96 § 2 mom. andra stycket förcningslagen om rätt för 
medlem. i den överlåtande föreningen alt utldcla ur denna äger inte tillämp
ning i fråga om bostadsrättsförening. All särskilt ange detta i lagen finner 
jag inte behövligt. Diiremot kan bostadsrältshavare i såväl den överlåtande 
som den övertagande föreningen enligt 23 § i vissa fall ha rått att efter 
uppsiigning frånträda sin bostadsrätt, om fusionen le(kr till väsentlig av
giftshöjning. 

Registrering 

67 § 

Första stycket i paragrafen innehåller en föreskrift om att föreningsla
gens samtliga bestämmelser om registrering skall gälla också för bostads
rättsförening. I kommittens förslag är motsvarande regler intagna i 152-
159 §§.I andra stycket, som har sin motsvarighet i 16 §andra och tredje styc-
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kena bostadsrättslagen samt 21 § första och andra styckena kommitteför
slaget, behandlas ansökan om godkännande av ekonomisk plan. 

Departementschefen. Enligt paragrafens andra stycke skall föreningslagens 
bestämmelser om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning 
beträffande ansökan om godkännande av ekonomisk plan. Detta innebär 
bl. a. att godkännande skall vägras, om bestfönmelserna i 3 och 4 §§ i den 
föreslagna lagen inte har iakttagits när planen upprättades och att sty
relsen skriftligen skall underriittas om vägrat godkännande (100 § för
eningslagen) samt att anteckning skall göras i registret om planen god
känns (101 § 2 mom.). Beslämmelse om skyldighet för länsstyrelsen att 
återställa ett exemplar av planen till föreningens styrelse med bevis om 
godkfömandc torde kunna meddelas i administrativ ordning. 

Skadestånd 

68 § 

I denna paragraf anges alt bestämmelserna i föreningslagen om skade
stånd äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. I 
kommittens förslag finns motsvarande bestämmelser intagna i 160-163 §§. 

Straff bestämmelser 

69-71 §§ 

I 69 § anges alt straffbestämmelserna i 110-112 §§ föreningslagen i till
lämpliga delar skall gälla också för bostadsriittsföreningar. 70 §, som mot
svarar 63 och 64 § § bostadsrättslagen, innehåller vissa ytterligare straff
bestämmelser föranledda av de siirskilda reglerna om bostadsrättsförening
ar. I kommitteförslaget finns motsvarande regler intagna i 164-167 §§. 

71 § innehåller en bestämmelse om alt gärning som är belagd med straff 
enligt brottsbalken inte skall bestraffas enligt bostadsrättslagen. Regeln, 
som saknar motsvarighet i föreningslagen och nuvarande bostadsrättslag, 
innebär i sak inte någon ändring i förhållande till gällande rätt. 

Särskilda bestämmelser 

72 § 

I denna paragraf anges att bestämmelserna i 114-116 §§ föreningslagen 
med vissa jämkningar skall äga motsvarande tillämpning för bostadsrätts
förening. :Motsvarande bestämmelser finns i kommittens förslag intagna i 
169-lil §§. 
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Departementschefen. I paragrafens första stycke föreskrivs i överensstäm
melse med gällande räll och kommittens förslag all de särskilda bestäm
melserna i 114-116 §§ föreningslagen skaB gälla också bostadsriittsför
ening. 

Andra stycket innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten för 
bostadsrättsförening att i stadgarna ta in förbehåll om att tvist skall hän
skjutas till avgörande av skiljemän utan rätt för parterna att klandra skil
jedomen. Reglerna har utformats med motsvarande bestämmelser i hyres
lagstiftningen som förebild (12 kap. 66 § jordabalken). Förbehåll som nu 
sagts kan inte göras gällande i fråga om bostadsrättshavares rätt eller skyl
dighet att tillträda eller behålla lägenheten och inte heller beträffande fast
ställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket. Beträffande vissa andra 
frågor hegriinsas möjligheten att fritt reglera skiljemannaförfarandet. 

73 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om hur vissa meddelanden skall 
överbringas. Motsvarande bestämmelser finns i gällande rätt i 26 och 
46 §§ bostadsrättslagen och i kommittens förslag i 168 §. 

Departementschefen. I paragrafen behandlas först några fall när föreningen 
har att tillställa bostadsrättshavaren meddelande. Hit hör anmaning med 
anledning av bostadsrätts övergång enligt 10 eller 12 § och anmaning att 
betala avgift enligt 32 § eller 33 § 1. I dessa fall skall föreningen anses ha 
fullgjort vad som åligger den om meddelandet har avsänts i rekommende
rat brev under mottagarens vanliga adress. Motsvarande skall gälla när 
bostadsrättshavaren har att tillställa föreningen underrättelse om övergång 
av bostadsrätt enligt 15 § eller tillsägelse att avhjälpa brist enligt 19 §. Pa
ragrafen har utformats efter förebild av 12 kap. 63 jordabalken. 

74 § 

I denna paragraf föreskrivs att niirmare bestämmelser om den ekono
miska planen med diirtill hörande intyg och om säkerhet enligt 5 § med
delas av Kungl. l\faj :t eller av myndighel som Kungl. Maj :t bestämmer. 
Bestfönmelsen har sin motsvarighet i 15 § hostadsrätlslagen och 2 § andra 
slyckel förskottslagen samt i 20 § kommittcförslaget. 

Förfarandet i bostadsrättstvister m. m. 

Departementschefen. I detta avsnitt återfinns bestämmelser om förfarandet 
i bosla(lsriittslvisler. Beträffande huvudgrunderna för förslaget i denna 
del för jag hiinvisa lill vad som har anförts i den allmänna motiveringen 
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undel' 4.5. Förfaranclereglerna har utformats eflel' förebild av molsvarande 
regler i hyreslagstiflningen (12 kap. iO--n §§ jordabalken). 

75 § 

Denna paragraf innehåller besliimmelser om klander av hyresniimnds 
beslut. 

Departementschefen. Enligt förslaget skall det ankomma på hyrcsnämnden 
alt pröva tvislcr om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, om snblokalion 
enligt 30 § andra stycket och om dtl lill inträde i föreningen enligt 52 §. 
I förevarande paragraf anges hur part som är missnöjd med hyresnfönn
<lens beslut skall förfara. Parten har att inom lre veckor från det han fick 
del av beslutet väcka talan mot andra parten. Klandras inte beslutet inom 
denna tid är rätten till talan förlorad. 

76 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om handläggning vid faslighets
<lomstol av vissa tvister. 

Departementschefen. Paragrafen inleds med en definition av begreppet bo
stadsrättstvist. Härmed avses tvist med anledning av upplåtelse av sådan 
nyttjanderätt som avses i 1 §, dvs. nyttjanderätt för obegränsad lid. Till 
bostadsrätlslvist skall räknas såväl tvist om själva bostadsrättsupplåtelsen 
som tvist angående obligatoriska anspråk på grund av nyttjanderättsförhål
landet. Däremot hör exempelvis tvist mellan bosladsrättshavare och förvär
vare av bostadsrätlen om överlåtelseavtalets bestånd eller innebörd eller om 
köpeskillingen inte hit. I sådant mål skall vanliga processuella regler till
lämpas. Delsamma gäller tvister som rör föreningsrättsliga frågor. 

Enligt första stycket skall bostadsrättslvist som inte ankommer på hyres
nämnds prövning tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område fas
tigheten är belägen. Hegeln gäller även mål om lagsökning och betalnings
föreläggande. Klandertalan med anledning av hyrcsniimnds beslut sk.all 
också tas upp av fastighetsdomstolcn. 

Enligt andra stycket skall fastighetsdomstolen i nu ifrågavarande mål 
beslå av två lagfarna ledamöter och tre nämndemän. Vid handläggning av 
tvist som tidigare har prövats av hyresnänmden kan enligt sista stycket 
domstol besluta att återförvisa tvisten till nämnden. 

77 § 

Denna paragraf upptar bestämmelser om fullföljd av talan och om rätte
gångskostnader. 



Kungl. IUaj:ts proposition nr 12 år 1971 169 

Departernentschefen. Första stycket i paragrafen innehåller, i analogi med 
vad som gäller enligt hyreslagstiftningen, regler om begränsning i rätten att 
fullfölja talan mot fastighetsdomstols eller hovrätts dom i tvister som i förs
ta instans prövas av hyresnämnd. Talan får sålunda inte föras mot fastig
hetsdomstols dom i fråga om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket eller till
stånd till sublokation enligt 30 § andra stycket och inte heller mot hovrätts 
dom i fråga om medlemskap enligt 52 §. Fullföljdsbegränsningen gäller bara 
de tvistefrågor som anges i paragrafen men inte andra frågor, t. ex. angåen
de rättegångskostnad, som har avgjorts genom fastighetsdomstolens eller 
hovrättens dom. Beträffande sådan del av domen gäller vanliga fullföljds
regler (jfr prop. 1968: 91 Bihang As. 244, 352 och 367). 

I andra stycket tas upp den särskilda rättegångskostnadsregel som 
skall gälla i mål som rör hyresvillkor enligt 7 § sista stycket. Vardera parten 
skall svara för sin rättegångskostnad i fastighetsdomstolen, om inte annat 
följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Enligt sistnämnda bestämmelse kan 
part bli skyldig att ersätta kostnad som han har vållat motparten genom för
sumlig processföring e. d. 

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt 

78 § 

Denna paragraf innehåller förbud mot upplåtelse av vissa andelsrätter. 
Den motsvarar delvis 3 § förskottslagen och 2 § andra stycket i kommittens 
förslag. 

Departernentschefen. I överensstämmelse med vad jag har anfört i den all
männa motiveringen under 4.6 anges i denna paragraf att förening eller 
aktiebolag inte får upplåta andelsrätt med vilken följer rätt att för begrän
sad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Förbudsbestämmelsen skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om andel i handelsbolag. Den som bryter 
mot förbudet kan enligt 70 § 4 straffas med böler. 

övergångsbestämmelser 

Departementschefen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
1972. Bestämmelse härom samt om upphävande av gällande bostadsrätts
lag och förskottslagen har tagits in i punkt 1 av övergångsbestämmelserna. 

Enligt 1 § tredje stycket gällande bostadsrättslag får annan än bostads
rättsförening inte driva verksamhet av sådant slag som ankommer på bo
stadsrättsförening. Förbudet skall enligt övergångsbestämmelse till lagen 
dock inte utgöra hinder för den som vid lagens ikraftträdande drev sådan 
verksamhet att fortsätta verksamheten beträffande hus som då tillhörde 
honom. Enligt 2 § nya lagen skall nyttjanderätt för obegränsad tid upplå-
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tas av bostadsrättsförening. Som kommitten föreslår bör emellertid den som 
enligt övergångsbestämmelserna till gällande lag har rätt att driva sådan 
verksamhet vara bevarad vid denna rätt även efter den nya lagens ikraft
trädande. En föreskrift härom tas in i punkt 2 i övergångsbestämmelserna. 

I överensstämmelse med kommittens förslag, som har godlagits av rcmiss
instanserna, föreskrivs i punkt S att den nya lagen gäller också bostads
rättsförening som har registrerats enligt äldre lag. Vissa undantag från 
denna regel anges i punkterna 4-13. Innebörden av bestämmelsen är alt 
föreskrift i befintlig bostadsrättsförenings stadgar som strider mot nya la
gen sätts ur kraft, om inte annat följer av särskild övergångsbestämmelse. 
Vid sidan av de undantag från den nya lagens tilHimplighet som särskilt 
anges gäller den allmänna rättsgrundsatsen att rättigheter och skyldigheter 
som grundas på civilrättsliga rättsrcgler och som har uppkommit före den 
nya lagens ikraftträdande inle berörs av denna. 

Enligt övergångsbestämmelserna till gällande bostadsrättslag skall lagen 
inte tillämpas i fråga om förening som har registrerats före lagens ikraft
trädande och som inte <lårefter har registrerats som bostadsrättsförening. 
Sådan förening faller utan särskild övergångsbestämmelse utanför den nya 
lagstiftningen. 

Bestämmelserna i nya lagen om ekonomisk plan skiljer sig från vad som 
gäller f. n. För att de nya reglerna inte i onödan skall förorsaka föreningar
na kostnader för upprättande av nya planer föreskrivs i punkt 4 att ekono
misk plan som ha.r tagits emot av länsstyrelsen enligt äldre lag skall anses 
ha godkänts enligt den nya lagen. Regeln innebär bl. a. att planen kan läg
gas till grund för upplåtelse av bostadsrätt enligt den nya lagen. Om det se
dan planen uppättades har inträffat förhållande som är av väsentlig bety
delse för bedömandet. av föreningens verksamhet måste dock ny plan upp
rällas enligt bestämmelserna i den nya lagen innan ytterligare bostadsrätts
upplåtelse får ske. 

Upplåtelse av bostadsrätt sker f. n. genom 1eckning på en av styrelsen ut
färdad teckningslista. Enligt nya lagen upplåts bostadsrätt genom skriftligt 
avlal. Kommitten föreslår att, om teckningslista har utfärdats före nya la
gens ikraftträdande, äldre lag skall tillämpas i fråga om upplåtelse av bo
stadsrätt till de ulbjudna lägenheterna. Den föreslagna ordningen har god
tagits av remissinslanserna. Också jag finner den ändamålsenlig. Bestäm
melse härom tas upp i punkt 5. Innebörden av bestämmelsen är bl. a. att 
rätlsverlmingarna av alt bostadsrätt har upplåtits i strid med reglerna om 
ekonomisk plan eller teckningslista skall bedömas enligt 22 § gällande lag. 
::'\ågot bostadsrättsbevis enligt 33 § behöver inte utfärdas. 

Enligt den nya lagen kan bostadsrättsförening inte träffa bindande aYlal 
om framtida upplåtelse av bostadsrätt till bostadslägenhet. Däi"cmot kan så
dant avtal ingås i fråga om bostadsrätt till lokal. Har förening före nya la
gens ikraftträdande sökt eller fått tillstånd enligt förskottslagen att upp 
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bära förskott, bör sådant tillstånd gälla även efter den nya lagens ikraft
trädande. En regel härom tas in i punkt 6 ·i övergångsbestämmelserna. Av 
punkt 1 i övergångsbestämmelserna till förskotlslagen följer att tillstånd alt 
uppbära förskott som har meddelats enligt 4 § andra stycket kontrollagen 
alltjämt skall gälla. 

Bestämmelserna i den nya lagen om övergång av bostadsrätt innebär i vis
sa avseenden betydande avsteg från vad som gäller f. n. Det bör därför inte 
komma i fråga att generellt göra ändringarna tillämpliga på fönärv som har 
ägt rum före den nya lagens ikraftträdande. Med hänsyn härtill föreskrivs 
i pzznkt 7 att om bostadsrättshavare har överlåtit sin bostadsrätt eller avlidit 
innan nya lagen trätt i kraft eller om dessförinnan hans äktenskap har gått 
åter eller boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad har vunnits, äld
re lag alltjämt skall tillämpas i fråga om dödsboets rätt att utöva bostads
rätten, förvärvarens rätt att vinna inträde i föreningen, verkan av att för
värvaren inte har antagits till medlem samt ansvaret för förpliktelser som 
åvilar innehavare av bostadsrätten. 

Enligt kommittens förslag skall förbehåll i förenings stadgar om lösnings
rätt beträffande bostadsrätt till bostadslägenhet äga fortsatt giltighet under · 
en övergångstid av fem år. Enligt min mening föreligger det inte något be
hov av en sådan regel. Förening som önskar tillförsäkra vissa personer före
träde till ledigblivna lägenheter får anses tillräckligt tillgodosedd genom 
möjligheten att ta in särskilda villkor för medlemskap i stadgarna. 

Bestämmelserna i den nya lagen om verkan av alt bostadsrätt sägs upp 
skilj er sig i väsentliga avseenden från vad som gäller enligt bostadsrätts
lagen. Har uppsägning skett före den nya lagens ikraftträdande bör därför 
äldre bestämmelser alltjämt gälla. En föreskrift härom Las upp i punkt 8. 
Regeln innebär att såväl de materiella bestämmelserna som förfarandereg
lerna i gällande lag skall tillämpas. Härav följer bl. a. alt bestämmelsen i 
35 §nya lagen om återvinning av förverkad nyttjanderätt inte gäller när upp
sägningen har skett före nya lagens ikraftträdande. 

Innehåller bostadsrättsförenings stadgar villkor om att medlem skall till
höra viss sammanslutning, inneha anställning i visst företag eller uppfylla 
annat villkor av liknande beskaffenhet skall enligt kommittens förslag det 
förhållandet att bostadsrättshavare inte längre uppfyller villkoret kunna 
åberopas som förverkandegrund under en övergångslid av fem år. Enligt min 
mening bör bestämmelserna i den nya lagen, som bl. a. innebär förbud mol 
förverkande på den grund att bostatlsrättshavare har slutat sin anställning, 
bli tillämpliga omedelbart. Departementsförslaget innehåller dätför inte 
någon motsvarighet till den av kommitten föreslagna övergångsregeln. 

Inte sällan torde bostadsrättsförenings stadgar innehålla föreskrift om att 
årsavgift eller andel i vinst eller behållna tillgångar skall beräknas efter 
lägenhets andelsvärde. En sådan bestämmelse bör efter den nya lagens 
ikraftträdande anses innebära att sådan avgift eller andel skall beräknas 
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enligt grundavgiften för bostadsrätten. En föreskrift med delta innehåll tas 
upp i punkt 9. 

Ett stort antal föreningar har i sina stadgar bestämmelser om beräkning 
av ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse. I viss utsträckning torde inne
hållet i dessa bestämmelser vara sådant att kravet i 44 § 8 nya lagen att 
grunderna för beräkning av ersättningen skall vara angivna i stadgarna 
inte är uppfyllda. I överensstämmelse med kommittens förslag föreskrivs i 
punkt 10 att äldre stadgeföreskrift om överlåtelseersättning alltjämt skall 
äga tillämpning, även om den inte uppfyller kraven i den nya lagen. Jag 
har under 4.3 föreslagit att den som har betalat högre överlåtelseersättning 
än föreningens stadgar medger skall kunna vägras medlemskap i föreningen 
bara om det direkt av stadgarna framgår att iakttagande av ersättningsbe
stämmelsen utgör ett villkor för medlemskap. Undantag från denna regel 
bör göras för äldre föreningar, vilkas stadgar i flertalet fall torde sakna 
föreskrift av sistnämnda slag. I förevarande punkt föreskrivs därför vidare 
att stadgebestämmelse om överlåtelseersättning alltid skall anses innebära 
villkor för medlemskap, om inte annat framgår av omständigheterna. 

I 5 § 4 mom. lagen angående införande av nya lagen om ekonomiska för
eningar föreskrivs för det fall föreningens stadgar saknar bestämmelse om 
hur det vid föreningens upplösning skall förfaras med behållna tillgångar, 
att äldre lag alltjämt skall tillämpas. Detta innebär för bostadsrättsförening
arnas del att tillgångarna skall behandlas enligt 62 § bostadsrättslagen. Som 
kommitten föreslår bör detta alltjämt gälla. Härför krävs dock inte någon 
ny övergångsbestämmelse. 

Har beslut av föreningsstämma fattats innan den nya lagen har trätt i 
kraft, skall enligt punkt 11 äldre lag tillämpas i fråga om beslutet. Regeln 
stämmer i sak överens med kommillens förslag. 

Enligt kommitten bör bestämmelserna i den nya lagen om skyldighet för 
förening att träda i likvidation och om ansvarighet för uppkommande för
bindelser till följd av underlåtenhet att utse likvidatorer inte tillämpas i 
fråga om äldre föreningar. Enligt min mening saknas anledning att göra 
undantag för dessa regler. 

Den nya lagen innehåller i 72 § andra slycket begränsningar i rätten att 
i stadgarna ta in förbehåll om skiljemannaförfarande. I enlighet med kom
mittens förslag föreskrivs i punkt 12 att dessa regler inte skall gälla i fråga 
om förbehåll vars tillämpning har påkallats före ikraftträdandet. 

Skall enligt övergångsbestämmelserna föreskrift i äldre lag gälla och är 
i samma lag överträdelse av föreskriften belagd med straff, äger enligt punkt 
13 också straffbestämmelsen tillämpning. Denna regel har betydelse med 
hänsyn till punkt 5 i övergångsbestämmelserna. 

Har rättegång inletts före den nya lagens ikraftträdande, bör den domstol 
som har börjat handlägga målet få fortsätta, även om den är obehörig en
ligt den nya lagen. Motsvarande bör gälla tvist som dessförinnan har hän-
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skjutits till avgörande av skiljemän. Bestämmelser härom tas upp i punkt 
14. 

Punkt 15 innehåller övergångsbestämmelser med anledning av förbudet 
i 78 nya lagen mot upplåtelse av vissa andelsrätter. Beträffande motiven 
för dessa övergångsbestämmelser får jag jag hänvisa till vad som har an
förts i den allmänna motiveringen under 4.6. 

6.2 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Departementschefen. I 10 kap. 10 § rättegångsbalken föreskrivs att bl. a. 
tvist om nyttjanderätt till fast egendom eller annan särskild rätt till egen
domen eller om vissa obligatoriska anspråk på grund av upplåtelse av sådan 
rätt skall tas upp av domstolen i den ort där fastigheten är belägen. Bo
stadsrätt innefattar särskild rätt till fast egendom. Enligt 76 § förslaget till 
bostadsrättslag skall emellertid bostadsrättstvist tas upp av fastighetsdom
stol. Bestämmelserna i 10 kap. 10 § rättegångsbalken skall därför inte gälla 
sådan tvist. Med anledning härav krävs en jämkning av denna paragraf. 

6.3 Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

Departementschefen. Ändringen i 65 § utsökningslagen innebär att viss ut
mätningsfrihet införs för bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till 
stadigvarande bostad. Rörande motiven för ändringen får jag hänvisa till 
vad jag har anfört i den allmänna motiveringen under 4.4. 

För att bostadsrätt skall vara skyddad från utmätning fordras att lägen
heten faktiskt tjänar gäldenären till stadigvarande bostad. Utmätningsskydd 
föreligger också i det fall lägenheten brukas av gäldenärens familj (65 § 2 
mom. utsökningslagen). Sker utmätning hos dödsbo, gäller utmätningsfri
heten till förmån för den dödes efterlevande familj (65 § 3 mom.). 

Utmätningsfrihet föreligger inte, om gäldenären vid förvärv av bostads
rätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer och inte heller om 
det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde framstår 
som oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. 

Jag har i den allmänna motiveringen föreslagit att utmätningsskyddet 
skall gälla också för vissa andra andelsrätter än bostadsrätter. Med hänsyn 
till att åsyftade föreningar och aktiebolag bedriver sin verksamhet med stöd 
av övergångsbestämmelse har regeln om utmätningsfrihet för dessa andels
rätter utformats som en övergångsbestämmelse till den föreslagna ändringen 
i utsökningslagen. 

6.4 Förslaget till lag om ändring i föreningslagen 

Departementschefen. Som jag har redovisat i den allmänna motiveringen 
under 3.6.1 infördes i samband med tillkomsten av bostadsrättslagen regler, 
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varigenom ekonomisk förening med ändamål att bereda bostäder åt med
lemmarna förbjöds att upplåta lägenhet under nytljanderätt annorledes än 
för bestämd tid, om upplåtelsen inte skedde under bostadsrätt (se numera 
113 § föreningslagen). Förbudet gäller dock inte beträffande upplåtelse av 
lägenhet i hus som föreningen har förvärvat eller börjat uppföra före bo
stadsrättslagens ikraftträdande den 1 juli 1930 (se numera 4 § 8 mom. la
gen angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar). överträ
delse av förbudet kan medföra bötesstraff enligt 111 § 6 föreningslagen. Som 
skäl för förbudet angavs bl. a. (prop. 1930: 65 s. 82 och 119) att en upp
låtelse åt föreningsmedlemmar av hyresrätt för obestämd tid lätt kunde 
förväxlas med den till tiden obegränsade bostadsrätten. 

Den föreslagna bostadsrättslagcn innehåller i 78 § förbud för bl. a. för
ening att upplåta andelsrätt med vilken följer rätt att för begränsad tid be
sitta eller hyra bostadslägenhet. Med hänsyn härtill kommer 113 § för
eningslagen att sakna praktisk betydelse: Jag föreslår därför att denna para
graf och den därtill hörande straffbestämmelsen upphävs. Några särskilda 
övergångsbestämmelser till denna lagändring anser jag inte behövliga. 

6.5 Förslaget till lag om ändring i lagen om fastighetsdomstol 

Departementschefen. Av 76 § andra stycket förslaget till bostadsrältslag 
framgår att fastighetsdomstolen i bostadsrättsmål liksom i hyresmål ( 12 
kap. 71 § andra stycket jordabalken) skall bestå av två lagfarna ledamöter 
och tre nämndemän. En erinran härom tas upp i 3 § sista stycket lagen om 
fastighet sdomstol. 

6.6 Förslaget till lag om ändring i lagen om arrendenämnder och hyresnämn
der 

Departementschefen. Förslaget alt vissa tvister enligt bostadsrältslagen 
skall handläggas av hyresnänmd föranleder ändringar i 4-8, 10-15, 19, 22 
och 27 §§ i den i prop. 1970: 145 föreslagna lagen om arrendenämnder och 
hyresnämnder. 

Enligt ändringarna i 4 §, där hyresnämnds uppgifter anges, skall nämnden 
medla i bostaclsrättstvister (punkt 1), pröva tvister om hyresvillkor enligt 
7 § sista stycket, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 30 § andra styc
ket och medlemskap enligt 52 § bostadsrätt slagen (punkt 3) samt vara 
skiljenämnd i bostadsrättstvister (punkt 5). 

I 5 § finns bestämmelser om hyresnämndens sammansättning. I överens
stämmelse med vad som har föreslagits i den allmänna motiveringen tas i 
första stycket in bestämmelser om att en ledamot skall vara väl förtrogen 
med förvaltning av bostadsrättsfastighet när ärendet rör sådan fastighet. 
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Denna regel gäller inte bara i bostadsrältstvist utan också i hyreslvist, vare 
sig motparten är eller har varit bostaclsrättshavare eller inte. Vidare före
skrivs att vad som i paragrafen sägs om att en ledamot skall vara väl för
trogen med hyresgästers förhållanden i bostadsrättslvist i stiillet skall avse 
bostadsrättshavares förhållanden. Bestämmelserna innebär inte alt det måste 
vara skilda ledamöter i hyres- och bostadsriitlstvister, utan ledamot som är 
väl förtrogen med såväl hyresgästers som bostadsrättshavarcs förhållanden 
kan tjänstgöra vid handläggningen av båda slagen av tvister. Enligt 6 § sista 
stycket ankommer det på hyresnänmdens ordförande alt bestämma vilka 
ledamöter som skall kallas till tjänstgöring. 

Enligt 6 § andra stycket skall vissa riksorganisationer av fastighetsägare, 
hyresgäster eller näringsidkare höras innan annan ledamot än ordförande 
förordnas. Det föreslås att motsvarande skall gälla betriiffande riksorganisa
tion av bostadsrättshavare. 

I 7, 8 och 10-12 §§, som innehåller regler om handläggning av tvister, 
föreslås vissa tillägg som innebär alt reglerna görs tillämpliga också på tvis
ter enligt bostadsrällslagen. Motsvarande gäller H-, 19, 22 och 27 §§, vilka 
handlar om skiljemannaförfarande, besiktning m. rn., fullföljd av talan och 
utdömande av vite. Ändringarna i 13 och 15 §§är uteslutande av redaktio
nell art. 

6.7 Förslaget till lag om ändring i lagen om införande av nya jordabalken 

Departementschefen. I 51 § i den i prop. 1970: 145 föreslagna Jagen om in
förande av nya jordabalken anges att länsstyrelsen kan medge undantag 
från viss hyresbeslämmelse i fråga om lägenhet som innehas på grund av 
sådan upplåtelse av andclsrätt som avses i punkt 2 övergångsbestämmelser
na till förskoltslagen. Med hänsyn till att förskoUslagen nu föreslås upp
hävd har hänvisningen till denna lags ÖYergångsbestämmelse ersatts med 
en hänvisning till motsvarande Ö\'ergångsheslämmelse till den föreslagna 
bostadsrättslagen. 

7. Hemställan 

Jag hemställer, att lagrådets yttrande genom utdrag :w protokollet in-
hämtas enligt 87 § regeringsformen över förslagen till 

1) bostadsrättslag, 
2) lag om ändring i rättegångsbalken, 
3) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1), 
4) lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar, 
5) lag om ändring i lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol, 
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6) lag om ändring i lagen ( 
nämnder, 

) om arrendenämnder och hyres-

7) lag om ändring i lagen ( ) om införande av nya jordabalken. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av 
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans 
Kungl. Höghet Regenten. 

Ur protokollet: 

Gunnel Anderson 
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Förslag 

till 

Bostadsrättslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Allmänna bestämmelser 

1 §. 

Bilaga 1 

Kommittens förslag 

Förening med ändamål att främja medlemmarnas eko110miska intressen 
genom att anskaffa, äga och förvalta hus samt däri åt medlemmarna upplåta 
lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid kan enligt denna lag vinna 
registrering såsom bostadsrättsförening. 

Den rätt inom bostadsrättsförening som på grund av sådan upplåtelse av 
lägenhet tillkommer medlem benämnes bostadsrätt. Medlem som innehar 
bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

Avtal om framtida upplåtelse av bostadsrätt benämnes förhandsavtal. Den 
som med bostadsrättsförening ingår sådant avtal kallas förhandstecknare. 
Förhandstecknares rätt gentemot föreningen benämnes teckningsrätt. Upp
låtes lägenhet som avses med förhandsavtal till nyttjande åt förhandsteckna
ren, tillämpas denna Jag på nyttjanderätten. 

2 §. 
Annan än bostadsrättsförening får ej driva verksamhet som avses i 1 § 

första stycket. 
Ej heller får förening eller aktiebolag upplåta andelsrätt, varmed följer 

rätt att för begränsad tid besitta eller hyra lägenhet som är avsedd att helt 
eller till icke oväsentlig del användas såsom bostad. Träffas i strid med vad 
som sagts nu vid upplåtelse av lägenhet förbehåll om förvärv av sådan an
delsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken lägenheten upplåtits. 

3 §. 
För bostadsrättsförenings förbindelser svarar endast föreningens lillgang

ar, förfallna men ej betalda avgifter inräknade. 

4 §. 
Innan bostadsrättsförening blivit registrerad kan den ej förvärva rältig

heter eller ikläda sig skyldigheter och ej heller söka, kära eller svara inför 
domstol eller annan myndighet. Sedan styrelse blivit utsedd, kan den dock 
föra talan i mål rörande föreningens bildande och även annars \idtaga åtgärd 
för att utfå utfästa avgifter. 
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Handlar medlemmar i föreningen eller styrelsen eller annan som enligt 
denna lag är ställföreträdare för föreningen på föreningens vägnar innan 
den registrerats, skall de som deltagit i åtgärden eller beslut därom svara för 
uppkommande förbindelser, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld. 

5 §. 
Bostadsrällsförening registreras hos länsstyrelsen i det län, där förening

ens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. 
Anmälan för regislrering enligt denna lag sker hos länsstyrelse som avses 

i första stycket. 
Registrering sker i en särskild avdelning av registret för ekonomiska för

eningar. 

Stadgar och firma m. m. 

6 §. 
För alt bli registrerad skall bostadsrättsförening bestå av minst fem med

lemmar samt ha antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer. 

7 §. 
Bostadsrättsförenings stadgar skall ange 
1. föreningens firma, 
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, 
3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte, 
4. om avgift för inträde i föreningen (illtriidesavgift) skall förekomma, 

det belopp till vilket avgiften för varje medlem skall bestämmas, 
5. hur gnmdavgift för bostadsrätt skall beräknas, 
6. om för upplåtelse av bostadsrätt annan avgift än grundavgift (upplå

telseavgift) skall uttagas, 
7. de grunder enligt vilka årsavgift för bostadsrätt skall utgå till bestri.

dande av löpande utgifter, såsom räntor och amorteringar på lån, skatter, 
försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning, underhåll och 
uppvärmning samt för vatten, elektrisk kraft, renhållning m. m., så även 
för fondavsättning, 

8. den utslräckning i vilken föreningen får kräva att bostadsriittshavarc 
skall utge särskilt tillskott till täckande av opåräknade utgifter och den tid 
inom vilken tillskottet tidigast är förfallet till betalning, 

9. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende 
avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta 
årliga belopp till vilka de för varje medlem högst får bestämmas, 

10. de grunder enligt vilka fondavsättning skall ske, 
11. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta an

tal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter eller revisorer 
skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem, tiden för styrel
seledamots, revisors och suppleants uppdrag, så även, om styrelseledamot, 
revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur 
tillsättning skall ske, . 

12. om fullmäktige skall finnas enligt 113 §, deras befogenhet, hur de skall 
utses och tiden för deras uppdrag, 

13. föreningens räkenskapsår, 
14. det säll på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra 

meddelanden bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom och 
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den tid före stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vid
tagna, 

15. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen 
vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid den
nas upplösning. 

8 §. 
Inträdesavgift får ej sättas till högre belopp än etlhundra kronor för varje 

medlem. 
Grundavgift och särskilt tillskott skall beräknas efter det i 18 § tredje styc

ket nämnda jämförelsetalet. Den tid inom vilken särskilt tillskott skall vara 
förfallet till betalning får ej understiga tre månader från det beslutet om till
skottet fattades. 

I 7 § 9 nämnda avgifter får ej sättas till högre belopp än tillhopa ett
hundra kronor för år och medlem. 

Styrelsen fastställer till vilka belopp grundavgifter, upplåtelseavgifter och 
årsavgifter skall uppgå samt hur de skall betalas, om ej annat bestämts i 
stadgarna. 

9 §. 
Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet "bostadrättsförening". 
I firman får ej ordet "bolag" eller annars något som betecknar ett bolagsför

hållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att 
firman innehas av ett bolag. 

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registre
rade ännu bestående firmor för bostadsrättsföreningar. 

Annan än bostadsrättsförening får ej i sin firma eller annars vid beteck
ning av rörelsen använda ordet "bostadsrätt". 

10 §. 
Ansökan om bostadsrättsförenings registrering skall göras av styrelsen. 
Vid ansökningen skall fogas dels två av notarius publicus eller minst två 

styrelseledamöter bestyrkta exemplar av föreningens stadgar, dels avskrift 
av protokoll vid sammanträde med föreningens medlemmar, utvisande att 
stadgarna blivit antagna, och av sådant protokoll eller annan handling, var
av framgår att styrelse och revisorer utsetts. 

Ansökningen skall innehålla försäkran av styrelsen att medlemmarnas 
antal uppgår till fem eller, om enligt stadgarna eller beslut vid smnmanträ
de med medlemmarna föreningen ej får börja sin verksamhet förrän visst 
högre medlemsantal uppnåtts, att antalet uppgår härtill. Har i den ordning 
nu sagts blivit föreskrivet att föreningen ej får börja sin verksamhet förrän 
visst minimibelopp inbetalats i avgifter eller annars villkor uppställts här
för, skall försäkran även avges att villkoret är infriat. 

11 §. 
Ansökningen om registrering skall vidare innehålla uppgift om bostads

rättsföreningens postadress samt styrelseledamöternas och, om suppleanter 
utsetts, deras fullständiga namn, medborgarskap och hemvist, samt förkla
ring att dessa personer ej är omyndiga. 

I ansökningen skall uppges av vilka och hur föreningens firma skall teck
nas, om ej denna befogenhet skall utövas endast av styrelsen. Skall firman 
tecknas av annan person än som avses i första stycket, gäller vad där är 
stadgat även i fråga om sådan firmatecknare. 
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Har ej den som ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att 
teckna föreningens firma på ansökningen egenhändigt skrivit sin av vittnen 
styrkta namnteckning, skall vid ansökningen fogas en särskild bilaga med 
den beYittnade namnteckningen. 

M edlemsförteckning 

12 §. 
över bostadsrättsförenings medlemmar skall genom styrelsens försorg fö

ras förteckning. Denna får bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. 
Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans fullstän
diga namn och hemvist samt om bostadsrätt som innehas av honom. 

Styrelsen skall hålla medlemsförteckningen tillgänglig för medlem och 
förhandstecknare. 

Medlemskap m. m. 

13 §. 
Ansökan om inträde som medlem i bostadsrättsförening prövas av styrel

sen. Sådan ansökan skall, om så föreskrives i stadgarna, ske skriftligen och 
vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift. 

14 §. 

Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i för
eningen ej vägras maken, om hinder icke möter på grund av sådan bestäm
melse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller upp
fylla annat villkor av liknande beskaffenhet som det skäligen kan fordras 
att maken uppfyller. Detsamma gäller om bostadsrätt till lägenhet, som är 
avsedd att helt eller till icke oväsentlig del användas såsom bostad, övergått 
till annan bostadsrättshavaren närstående som varaktigt sammanbott med 
honom i lägenheten. 

Den till vilken bostadsrätt övergått i annat fall än som avses i första styc
ket får ej vägras inträde, om han uppfyller de villkor för medlemskap som 
föreskrives i stadgarna och han skäligen bör tagas för god såsom medlem. 

15 §. 
Medlem som ej innehar bostadsrätt får uppsäga sig till utträde ur bostads

rättsföreningen och kan på grund som anges i stadgarna uteslutas ur denna. 
I stadgarna kan föreskrivas att uppsägning skall ske skriftligen och vara 
försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. 

Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur 
föreningen, om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå i föreningen. 

Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman, om ej annat bestämts 
i stadgarna. 

16 §. 
Förvärvare av bostadsrätt som vägrats inträde i bostadsrättsföreningen 

eller medlem som uteslutits ur föreningen kan klandra beslutet genom att 
väcka talan mot föreningen inom en månad från det han erhöll del av be
slutet. 
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17 §. 
Bestämmelserna i 13, 14 och 16 §§ gäller i tillämpliga delar aven när för

värvare av teckningsrätt begär förklaring enligt 43 § att hinder för framtida 
medlemskap ej föreligger. 

Ekonomisk plan 

18 §. 
Bostadsrättsföreningens styrelse skall upprätta ekonomisk plan för för

eningens verksamhet. 
Planen skall avse föreningens samtliga hus och innehålla alla upplysning

ar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. I planen 
skall även för varje bostadsrätt lämnas uppgift om de ekonomiska förplik
telser som kan komma att åligga bostadsrättshavaren. 

För varje bostadsrätt sk.all i planen anges ett jämförelsetal, som utvisar 
bostadsrättshavarens delaktighet i föreningens tillgångar i förhållande till 
var och en av de övriga bostadsrättshavarna. 

19 §. 
Den ekonomiska planen skall vara egenhändigt undertecknad av styrelse

ledamöterna och försedd med intyg om att den vilar på tillförlitliga grunder. 
Sådant intyg behövs ej, om i planen angivits att utfästelse enligt 29 § första 
stycket föreligger och planen godkänts av det företag som avgivit utfästel
sen. 

Intyg enligt första stycket skall utfärdas av två granskningsmän, utsedda 
av Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer. 

20 §. 
Närmare föreskrifter om innehållet i den ekonomiska planen och det till 

denna hörande intyget utfärdas av Konungen. 

21 §. 
Den ekonomiska planen skall anmälas för registrering. Vid anmälningen 

skall fogas två exemplar av planen. 
Beviljas registrering, skall det ena exemplaret av planen förvaras hos läns

styrelsen och det andra återställas till bostadsrättsföreningens styrelse, för
sett med bevis om registreringen. 

Föreningens styrelse skall hålla den ekonomiska planen tillgänglig för 
den som vill taga del av densamma. 

Lägenhets/ örteckning m. m. 

22 §. 
Bostadsrättsföreningens styrelse skall så snart den ekonomiska planen 

registrerats upprätta förteckning över samtliga lägenheter. Förteckningen 
skall i överensstämmelse med den ekonomiska planen upptaga husets be
teckning samt varje lägenhets nummer, belägenhet, rumsantal och övriga 
utrymmen. Vidare skall för varje lägenhet, som skall upplåtas med bostads
rätt, anges det jämförelsetal som bostadsrätten åsatts. 
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När bostadsrätt upplåtits eller förhandsavtal ingåtts, skall i lägenhetsför
teckningcn ofördröjligen införas bostaclsrättshavarens eller förhandsteckna
rens namn och antecknas vilken dag den ekonomiska planen registrerats. 

övergår eller pantsältes bostadsrätt eller teckningsrätt eller ändras an
nars något förhållande, om vilket lägenhetsförteckningen skall innehålla 
upplysning, skall detta ofördröjligen antecknas i förteckningen. 

Beträffande anteckning enligt andra eller tredje stycket skall dagen för 
denna anges. 

23 §. 
Bostadsrältshavare eller förhandstecknare har rätt att på begäran erhålla 

utdrag ur lägenhelsförteckningen, bostadsrättshavaren såvitt rör till honom 
med bostadsrätt upplåten lägenhet och förhandstecknaren såvitt rör lägen
het som avses med förhandsavtalet. Utdraget skall avse de uppgifter som en
ligt 22 § intagits i förteckningen. 

Bostadsrältshavare eller förhandstecknare har vidare rätt att erhålla 
skriftlig uppgift om belopp som erlagts i grundavgift, upplåtelseavgift eller 
förskott på grunclavgift och om belopp som kan ha tillgodoförts lägenheten 
genom avsättning till fond. Bostadsrättshavare har även rätt att erhålla 
skriftlig uppgift om summan av jämförelsetalen för alla upplåtna bostads
rätter. 

I utdrag eller uppgift skall anges dagen för utfärdandet. 

Upplåtelse av bostadsrätt - ingående av förhandsavtal 

24 §. 
Bostadsrätt får ej upplåtas och förhandsavtal ej ingås förrän ekonomisk 

plan registrerats. 
Har sedan den ekonomiska planen upprättades förändring inträffat be

träffande förhållande, om vilket planen skall innehålla upplysning, och in
verkar denna förändring i avsevärd mån på bostadsrättsföreningens ekono
miska ställning eller bostadsrättshavares ekonomiska förpliktelser, får bo
stadsrätt ej vidare upplåtas förrän ny plan upprättats och registrerats. 

25 §. 
Bostadsrätt upplåtes genom skriftligt avtal mellan bostadsrättsförening 

och medlem i föreningen. 
I avtalet skall anges den lägenhet upplåtelsen avser, den ekonomiska plan 

som ligger till grund för upplåtelsen samt den grundavgift, upplåtelseavgift 
och årsavgift som skall utgå för bostadsrätten. 

26 §. 
Upplåtelse av bostadsrått som skett i strid med 24 § första stycket eller 

25 § är ogiltig. Den till vilken upplåtelsen skett har rätt till ersättning för 
skada. Har lägenheten tilllrätts skall hyresavtal anses ingånget för tiden in
till den fartlag som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning 
och på de villkor i övrigt som i brist på överenskommelse fastställes av hy
resnänmd. 

Har upplåtelse skett i strid med 24 § andra stycket, får bostadsrältshava
ren, om han vid upplåtelsen varken hade eller bort ha kännedom om detta 
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förhållande, efter uppsägning frånträda avtalet. Han har också rätt till er
sättning för skada. Uppsägning skall ske senast tre månader efter det att 
bostadsri.ittshavaren fick kännedom om förhållande som hort föranleda upp
rätlande av ny ekonomisk plan. Iakttages ej denna tid, är rätten till talan 
förlorad. 

Har bosladsrättshavaren enligt andra stycket uppsagt avtalet, är bostads
rättsföreningen skyldig att lösa bostadsriitlen. I fråga om ersätlningcn för 
bostadsrätten gäller 38 § andra stycket. Om hostadsrättshavaren tillträtt lä
genheten, får han kvarsitta till elen fardag för avlriidancle av förhyrd Jiigen
het, som inträffar närmast efter tre månader från det ersättningen erlagts. 

Vad ovan sagts i denna paragraf får ej åberopas som grund för avtalets 
upphörande eller ersättni.ngsanspråks framställande senare än sex månader 
från det att lägenheten tillträtts med hostadsriill och ej senare iin inom två 
år från upplåtelsen. 

27 §. 
Upplåtelse av bostadsriilt är giltig endast om inom sex månader från upp

låtelsen eller inom den tid som angivits i avtalet hostadsrått upplåtits till 
minst fem medlemmar och jämförelsetalen för de upplåtna bostadsriitterna 
uppgår till minst två tredjedelar av jämförelsetalen för samtliga i den eko
nomiska planen angivna bostadsrätter. 

Är upplåtelse ej giltig, i.iger 26 § första stycket tredje punkten motsvaran
de tillämpning. 

28 §. 
Har bostadsrätt upplåtits till flera, gäller den upplåtelse som skedde först. 

Den vars bostadsrätt måste vika skall av bostadsråttsföreningen återfå in
betalda kapitalinsatser och, om han vid upplåtelsen varken hade eller bort 
ha kännedom om den andra upplåtelsen, erhålla ersättning för skada. 

29 §. 
Förhandsavtal kan ingås mellan bostadsrättsförening och <len som kan 

antagas som medlem i föreningen, om företag, som Konungen godkänt, av
givit särskild utfästelse. Företaget skall genom utfästelsen åtaga sig dels 
gentemot förhandstecknaren att svara för att föreningen fullgör sina för
pliktelser enligt förhandsavtalet, dels gentemot föreningen alt svara för alt 
anskaffningskostnaderna och finansieringsvillkoren för föreningens hus ej 
är oskäliga. 

Förhandsavtal skall vara skriftligt och innehålla de uppgifler som anges i 
25 § andra stycket. 

Vid upplåtelse av bostadsrätt eller förhandsavtal gäller att grundavgift ej 
får utlagas med högre belopp än det som angivits i den ekonomiska planen 
och atl den i planen angivna årsavgiften ej får höjas med mer än tio procent 
på grund av andra förhållanden än sådana som enligt vad föreningen visar 
slår utanför dess kontroll. 

30 §. 
Har förhandsavtal ingåtts i strid med 24 § första stycket eller 29 § första 

eller andra stycket, äger 26 § första och fjärde styckena motsvarande lill
lämpning. 

Bestämmelserna i 28 § äger motsvarande tillämpning beträffande för
handsavtal och teckningsrätt. 
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31 §. 
Styrelsen i bostadsrättsförening som ingått förhandsavtal skall senast när 

två tredjedelar av lägenheterna tillträtts av förhandstecknare, kalla dessa 
till sammanträde för att bland sig utse förtroendenämnd om minst tre leda
möter. 

Styrelsen skall fortlöpande lämna förtroendenämnden upplysning om för
eningen och dess verksamhet. Nämnden skall underrättas om tidpunkten för 
besiktning av föreninge.ns hus och lägenheter. 

32 §. 
Talan mot företag på grund av utfästelse beträffande anskaffningskostna

der och finansieringsvillkor enligt 29 § skall av bostadsrättsföreningen väc
kas inom ett år från det bostadsrättshavarna på föreningsstämma erhållit 
redovisning för kostnaderna och villkoren. Iakttages ej denna tid, är rätten 
till talan förlorad, om ej annat överenskommits. 

Avtal mellan företag och bostadsrättsförening om att framtida tvist som 
avses i första stycket skall hänskjutas till avgörande av skiljemän utan för
behåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen gäller ej. 

Overgång av bostadsrätt och teckningsrätt m. m. 

33 §. 
Har bostadsrätt överlåtits eller annars övergått till ny innehavare, får den

ne utöva bostadsrätten endast om han är eller antages till medlem i bostads
rättsföreningen, om ej annat följer av 34 eller 35 §. 

34 §. 
Har bostadsrättshavaren avlidit, kan styrelsen, sedan tre år förflutit från 

dödsfallet, anmana dödsboet att inom sex månader eller den längre tid som 
kan vara bestämd i stadgarna visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller 
skifte efter den avlidne eller överlåtits till någon som ej kan vägras medlem
skap i föreningen och som sökt sådant. 

Har make som tillagts bostadsrätt vid bodelning eller skifte i anledning av 
bostadsrättshavarens död, efterlevande make som är ensam arvinge efter 
bostadsrättshavaren eller den till vilken bostadsrätt övergått på grund av 
arv eller testamente ej antagits som medlem, kan styrelsen enligt bestäm
melserna i första stycket anmana innehavaren att visa att bostadsrätten 
överlåtits till någon som ej kan vägras medlemskap i föreningen och som 
sökt sådant. 

Försittes tid som angivits i anmaning, kan föreningen på offentlig auk
tion sälja bostadsrätten för innehavarens räkning. 

35 §. 
Har make som tillagts bostadsrätt vid bodelning eller skifte i anledning av 

boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskapets återgång ej 
antagits som medlem, kan styrelsen, sedan sex månader förflutit från bo
delningen eller skiftet, anmana maken att inom sex månader, eller den läng
re tid som kan vara bestämd i stadgarna, visa att bostadsrätten överlåtits 
till någon som ej kan vägras medlemskap i föreningen och som sökt sådant 

Försittes tid som angivits i anmaning, gäller 34 § tredje stycket. 



[(ungl. Maj:ts proposition nr 12år1971 185 

36 §. 

Skall ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse beräknas enligt särskilda 
grunder, skall dessa anges i stadgarna. 

37 §. 

överlåtelse av bostadsrätt, som ej äger rum i den ordning utsökningslagen 
bestämmer, skall ske genom skriftligt avtal, som skall upptaga den bostads
rätt överlåtelsen avser och den ersältning som i förekommande fall skall 
utgå. 

överlåtelse som skett i strid med första stycket är ogiltig. Den till vilken 
överlåtelsen skett har rätt att av överlåtaren erhålla ersättning för skada. 
Vad nu sagts får ej åberopas som grund för avtalets ogiltighet eller ersätt
ningsanspråks framstållande senare än sex månader från det att förvärva
ren tillträtt lägenheten. 

38 §. 

Har den till vilken bostadsrätt överlåtits icke antagits till medlem, iir 
överlåtelsen ogiltig. 

Bestämmelsen i första stycket gäller ej om överlåtelsen skett i den ordning 
utsökningslagen bestämmer. I sådant fall är bostadsrättsföreningen skyldig 
att lösa bostadsrätten. Lösenbeloppet skall motsvara bostadsrättens ekono
miska värde. Kan överenskommelse ej träffas, kan part väcka talan om be
stämmande av ersättningen. Denna skall erläggas inom en månad från det 
beloppet fastställts. 

39 §. 

Förvärvare av bostadsrätt har ej mot bostadsrättsföreningen bättre rätt än 
den från vilken bostadsrätten övergått. 

För tid efter det att bostadsrätt övergått till medlem och föreningen un
derrättats härom svarar den från vilken rätten övergått eller hans dödsbo 
ej för de skyldigheter som åligger innehavare av bostadsrätten. övergår bo
stadsrätt till någon som ej är medlem, svarar den från vilken rätten över
gått eller hans dödsbo för de skyldigheter som åligger innehavare av bo
stadsrätten till dess förvärvaren antagits till medlem. Sker överlåtelse i den 
ordning utsökningslagen bestämmer, svarar den från vilken bostadsrätten 
övergått dock ej för förpliktelser som hänför sig till tiden efter överlå
telsen. 

Förvärvaren svarar jämte den från vilken bostadsrätten övergått eller 
hans dödsbo för denne eller dödsboet åvilande förpliktelser som innehavare 
av bostadsrätten, om ej annat överenskommits mellan föreningen och för
värvaren. 

40 §. 

överlåtelse av bostadsrätt gäller mot överlålarens borgenärer endast om 
bostadsrättsföreningen underrättats om åtgärden av överlåtaren eller för
värvaren. 

Har bostadsrätt överlåtits till flera, gäller den överlålelse som skedde 
först. Den senare överlåtelsen har dock företräde, om den meddelats för
eningen tidigare på sätt som anges i första stycket och förvärvaren då var 
i god tro. 
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41 §. 
Pantsättning av bostadsrätt skall ske genom skriftlig handling, som an

ger den bostadsrätt pantsättningen avser. Har ej så skett är pantsättningen 
ogiltig. 

Bestämmelserna i 40 § om överlåtelse av bostadsrätt äger motsvarande 
tillämpning i fråga om pantsättning av sådan rätt. 

42 §. 
Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten upp

låtits avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser 
som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen. 

Sker avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen på den fardag för av
trädande av förhyrd lägenhet som inträffar närmast efter tre månader 
från det avsägelsen skedde. 

43 §. 
Bestämmelserna i 33-41 §§ gäller i tillämpliga delar även förhands

tecknare och teckningsrätt. Har i bestämmelse stadgats krav på medlem
skap, skall i stället gälla att styrelsen förklarat hinder för framtida med
lemskap ej föreligga. 

Bostadsrättshauares och förhandstecknares rättigheter och 
skyldigheter 

44 §. 
När lägenheten skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtel

se, skall bostadsrättsföreningen tillhandahålla lägenheten , i det skick som 
angivits i den ekonomiska planen eller annars avtalats.- I de avseenden av
tal ej träffats skall lägenheten vara i sådant skick att den enligt den all
männa uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. 

45 §. 
Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupp

låtelsen, ej i det skick som bostadsrättshavaren kan fordra, får han av
hjälpa bristen på bostadsrättsföreningens bekostnad, om slyrelsen under
låter att på tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen 
ej avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse 
ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter upp
sägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bris
ten är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt av styrelsen får 
uppsägning ej ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostads
rättshavaren rätt till skälig nedsättning i årsavgiften. 

I fall som avses i första stycket har bostadsrättshavaren även rätt till er
sättning för skada, om föreningen ej visar att bristen icke beror på försum
melse från dess sida. 

46 §. 
Erhåller bostadsrättshavaren, niir lägenheten skall tillträdas första gången 

efter bostadsrättsupplåtelse, ej tillträde i rätt tid, har bostadsrältshavaren, 
om dröjsmålet ej beror på honom, rätt till skälig nedsättning i årsavgiften 
för den tid han ej kan nyttja lägenheten eller del därav. Är hindret av vä-
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sentlig betydelse, kan bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bo
stadsrätten. Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej ske. Bostadsrältsha
varen har även rätt till ersättning för skada, om bostadsrättsföreningen ej 
visar att hindret icke beror på försummelse från dess sida. 

47 §. 
Skadas lägenheten sedan tillträde medgivits och är bostadsrättsförening

en ansvarig för skadan eller uppstår på annat sätt genom föreningens vål
lande hinder eller men i nyttjanderätten, äger 45 § motsvarande tillämp
ning. 

Föreningen och bostadsrättshavaren kan med bindande verkan träffa 
avtal om inskränkning i rätten att enligt första stycket erhålla nedsättning 
i årsavgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att för
eningen låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för 
att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller 
annat arbete som särskilt anges i avtalet. · 

48 §. 
Bestämmelserna om skada eller brist på lägenheten äger motsvarande till

lämpning, om ohyra förekommer i lägenheten till men för bostadsrättsha
varen. 

I fråga om lägenhet, som är avsedd att helt eller till icke oväsentlig del 
användas som bostad och som utgör del av hus, är bostadsrättsföreningen 
skyldig att vidtaga tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om bostads
rättshavaren är ansvarig för att sådan förekommer i lägenheten. Är bostads
rättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nöd
vändig kostnad, som åsamkas honom genom åtgärd för att utrota ohyran. 

49 §. 
Har bostadsrättsföreningen frångått den ekonomiska planen och beslutat 

om åtgärd, som medför väsentlig ökning av de avgifter som utgår för bo
stadsrätten, kan bostadsrättshavaren, om han ej biträtt beslutet eller kan 
anses ha godkänt detta, efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Upp
sägning skall ske inom tre månader från det bostadsrättshavarcn fick kän
nedom om beslutet. Iakttages ej denna tid, är rätten till uppsiigning för
lorad. 

50 §. 
Uppsäges bostadsrätt i fall som avses i 45-49 § är bostadsrättsförening

en skyldig att lösa bostadsrätten. I fråga om ersättningen för bostadsrätten 
gäller 38 § andra stycket. 

Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, får han kvarsitta till den far
dag för avlrädande av förhyrd lägenhet, som inträffar närmast efter tre 
månader från det ersättningen erlagts. 

51 §. 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, 

om ej annat bestämts i stadgarna. 
Bostadsrättsföreningen är dock ansvarig för brand- eller vattenlednings

skada som ej vållats av bostadsrättshavaren samt för reparationer av de 
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stamledningar för avlopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, 
elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten. 

Beslämmelserna i andra stycket om skada äger motsvarande tillämpning, 
om ohyra förekommer i lägenheten. 

Upptäckes ohyra inom lägenheten är bostadsrättshavaren skyldig att utan 
oskäligt dröjsmål meddela styrelsen delta. 

52 §. 
Bostadsrättshavaren får ej använda lägenheten för annat ändamål än det 

avsedda. Bostadsrättsföreningen får dock endast åberopa avvikelse som är a,· 
avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem. 

Bosladsrättshavaren får ej heller utan tillstånd av styrelsen företaga av 
sevärd förändring i lägenheten. Finns i stadgarna särskild föreskrift om 
bostadsrättshavarens rätt att vidtaga ändring, gäller denna. 

53 §. 
Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnancle iakttaga 

allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastighe
ten. Han skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter 
som bostadsrättsföreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. 
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att vad som sålun
da åligger honom själv iakttages även av dem som hör till hans husfolk 
eller gäster och av annan som han inrymt i lägenheten eller som där ut
för arbete för hans räkning. 

Gods som veterligt är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med 
ohyra får ej införas i lägenheten. 

54 §. 
Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när så ford

ras för att utöva nödig tillsyn eller ulföra arbete som påkallas. Föreningen 
skall tillse att bostadsrättshavaren ej tillskyndas större olägenhet än nöd
vändigt. När bostadsrätten enligt 34, 35 eller CH § skall säljas på offentlig 
auktion, är bostadsrältshavaren skyldig att låta Iiigenheten visas på lämp
lig tid. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderät
ten som föranledes av nödvändiga åtgärder för alt utrota ohyra i fastig
heten, även om hans lägenhet icke besväras av ohyra. Därvid äger 48 § 
motsvarande tillämpning. 

Underlåter bostadsrättshavaren att -bereda föreningen tillträde till lägen
heten när föreningen enJigt första eller andra stycket har rätt därtill, kan 
överexekulor förordna om handräckning. I fråga om sådan handräckning 
gäller bestämmelserna om handräckning enligt 191 § utsölmingslagen. 

55 §. 
Bostadsrättshavaren får ej utan styrelsens samtycke till annan än med

lem i andra hand upplåta Higenheten i dess helhet utom i fall som avses i 
andra stycket. 

Bostadsrättshavare, som under viss tid ej är i tillfälle att använda lägen
het, avsedd att helt eller till icke oväsentlig del användas såsom bostad, 
får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om rätten lämnar till-
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stånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren 
har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen ej har 
befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss 
tid och förenas med villkor. 

Bostadsrättshavaren får ej inrymma utomstående personer i lägenheten, 
om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 

56 §. 
Betalar bostadsrättshavaren ej i rätt tid grundavgift eller upplåtelseav

gift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas försla gången 
efter bostadsrättsupplåtelse, får styrelsen, om rättelse ej sker inom en må
nad efter anmaning och lägenheten ej med styrelsens medgivande tillträtts, 
häva avtalet om upplåtelsen. 

Häver bostadsrättsföreningen avtalet, har föreningen rätt till ersättning 
för skada. 

57 §. 
Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som till

trätts är förverkad och bostadsrättsföreningen berättigad att uppsäga bo
stadsrättshavaren till avflyttning 

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift, upplå
telseavgift, årsavgift eller särskilt tillskott utöver fjorton dagar eller den 
längre tid, som kan vara bestämd i stadgarna, från det att föreningen efter 
förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet, eller 
om bostadsrättshavaren i betydande omfattning underlåter alt betala års
avgift på förfallodagarna och ej på tillsägelse framdeles iakttar förfallo
dag, 

2. om bostadsrättshavaren utan behörigt samtycke eller tillstånd upp
låter lägenheten i andra hand. 

3. om lägenheten användes i strid med 52 § första stycket eller 55 § tredje 
stycket, 

4. om bostadsrättshavaren eller annan, till vilken lägenheten upplåtits i 
andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lä
genheten eller genom underlåtenhet att underrätta styrelsen därom bidrager 
till att ohyra sprides i fastigheten, 

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bosladsrättshavareu 
eller annan till vilken lägenheten upplåtits i andra hand åsidosätter något av 
vad som enligt 53 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister 
i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bosladsrätlshavaren, 

6. om i strid med 54 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättsha
varen ej kan visa giltig ursäkt, 

i. om bostadsrättshavaren ej längre uppfyller villkor i stadgarna att med
lem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla annat villkor av lik
nande beskaffenhet; dock kan villkor som innebär att bostadsriittshavarens 
fortsatta nyttjande av lägenheten göres beroende av att han tillhör viss 
yrkessammanslutning eller uppfyller annat liknande villkor ej åberopas 
som grund för förverkande enligt denna punkt, 

8. om bostadsrättshavaren åsidosätter honom åvilande skyldighet, som 
går utöver hans åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen alt skyldigheten fullgöres. 

Nyttjanderätten är icke förverkad enligt första stycket, om det som lig
ger bostadsrättshavaren till last är av endast ringa betydelse. 
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Innan uppsägning får ske på grund av förhållande som avses i första 
stycket 2, 3, 5, 6 eller 8, skall föreningen ha berett bostadsrättshavaren till
fälle att inom skälig tid vidtaga rättelse. 

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till er
sättning för skada. 

58 §. 
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 5i § 

första stycket 1-3, 5 eller 6 men sker rättelse innan bostadsrättsförening
en gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke där
efter skiljas från lägenheten på den grunden. Delsamma gäller om förening
en icke uppsagt bostadsrättshavaren inom två månader från det föreningen 
fick kännedom om förhållande som avses i 57 § första stycket 4, 7 eller 8. 

59 §. 
Uppsägning skall vara skriftlig, om ej bostadsrättshavaren lämnar skrift

ligt erkännande om uppsägningen. 
Bestämmelserna i 33 kap. 17-19 §§ rättegångsbalken om delgivning äger 

motsvarande tillämpning i fråga om uppsägning. Uppsagning får ske hos 
den som är behörig att mottaga årsavgift på bostadsrättsföreningens vägnar. 

Träffas ej den som sökes för uppsägning i sitt hemvist, får uppsägninge1i 
sändas i rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av 
uppsägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till 
vuxen medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse 
med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke 
någon som nu angivits, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes post
låda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad nu angivits blivit fuil
gj ort. 

Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket och 
finns ej heller känt ombud som får mottaga uppsägning för honom, får 
uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

Stämningsansökan med yrkande om skyldighet för föreningen all lösa 
bostadsrätt eller om bostadsrättshavares skilj ande från lägenheten eller 
ansökan om vräkning av bostadsrättshavare gäller som uppsägning när del- . 
givning skett i behörig ordning. 

60 §. 
Upp säges böstadsrättshavaren till avflyttning av orsak som anges i 5 7 § 

första stycket 1, 4, 5 eller 6 är han skyldig att genast avflytta. Uppsäges 
bostadsrättshavaren av annan i 57 § angiven orsak får han kvarsitta till 
den fardag för avträdande av förhyrd lägenhet, som inträffar närmast efter 
tre månader från uppsägningen, om ej rätten eller överexekutor prövar skä
ligt ålägga honom att avflytta tidigare. 

61 §. 
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av upp

sägning i fall som anges i 57 § skall, om bostadsrättsföreningen och bostads
rättshavaren ej kommer överens om annat, bostadsrätten så snart det kan 
ske genom styrelsens försorg säljas på offentlig auktion. Försäljningen får 
dock anstå till dess brist för vilken bostadsrättshavaren svarar blivit 
botad. 
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Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så myc
ket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren. 
Vad som återstår tillfaller bostadsrättshavaren. 

62 §. 
Upphör bostadsrätt på grund av att bostadsrättsföreningen överlåter det 

hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset i den ortlning utsöknings
lagen bestämmer, är föreningen skyldig att till bostadsrältshavarcn utge er-. 
sättning för bostadsrätten enligt 38 § andra stycket. Träder föreningen i lik
vidation inom tre månader från det frågan om föreningens ·ersättningsskyl
dighet blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen inom samma tid i 
konkurs, skall bostadsrättshavarens rätl att utfå ersättning för bostadsrät
ten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar. 

Har sedan bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, bostadsrälten upp
hört av anledning som avses i första stycket skall bostatlsrättshavaren an
ses inneha lägenheten på grund av skriftligt hyresavtal med hyrestid gäl
lande intill den fartlag som inträffar närmast efter tre månader från upp
sägning och på de villkor i övrigt som i brist på överenskommelse fastställes 
av hyresnänmd. För tid intill dess nämndens beslut om hyresvillkor förelig
ger skall hyra för lägenheten utgå enli.gt vad närmast före överlåtelsen gällt 
i fråga om årsavgift. 

63 §. 
Bestämmelserna i 44--48 §§ äger motsvarande tillämpning beträffande 

förhandsavtal och förhandstecknare. 
Har bostadsrätt icke erbjudits till upplåtelse inom ett år från det bevis 

om slutbesiktning enligt byggnadsstadgan den 30 december 1959 (nr 612) 
utfärdats beträffande bostadsrättsföreningens hus eller, om sådan besikt
ning ej skall ske, från det byggnadsföretaget slutförts, får förhandsteck
naren, om dröjsmålet ej beror på honom, efter uppsägning frånträda för
handsavtalet. Förhandstecknaren har även rätt till ersättning för skada. 

64' §. 
Uppsäges förhandsavtal i fall som avses i 63 §, upphör det genast att 

gälla. Bostadsrättsföreningen skall till förhandstecknaren återbetala vad 
som erlagts i förskott på grundavgift. Bestämmelserna i 50 § andra stycket 
äger därvid motsvarande tillämpning för förhandstecknare. 

65 §. 
Bestämmelserna i 51-61 §§ äger motsvarande tillämpning beträffande 

förhandsavtal, förhandstecknare och teckningsrätt. 
Vid tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas alt 
1. vad som sägs om föreskrift i bostadsrättsföreningens stadgar skall av

se bestämmelse i förhandsavtalet, 
2. 56 § skall tillämpas beträffande förskott på grundavgift samt att 57 § 

första stycket 1 skall gälla beträffande förskott på grundavgift samt årsav
gift, 

3. 59 § sista stycket skall gälla i fråga om yrkande att förhandsavtal 
skall upphöra i stället för yrkande om skyldighet för föreningen att lösa 
bostadsrätt. 
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Bostadsrättsföreningen kan vidare häva förhandsavtalet om förhandsteck
naren utan att kunna visa giltigt skäl vägrar att träffa avtal om upplåtelse 
av bostadsrätt. Häves avtalet har föreningen rätt till ersättning för skada. 

66 §. 
Upphör teckningsrätt på grund av att bostadsrättsföreningen överlåter 

det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset i den ordning utsöknings
lagen bestämmer, är föreningen skyldig att till förhandstecknaren återbe
tala vad som erlagts i förskott på gruntlavgift. Förhandstecknaren har också 
rätt till ersättning för skada. 

Bestämmelsen i 62 § andra stycket äger motsvarande tillämpning när 
teckningsrätt upphört av anledning som avses i första stycket. 

Fonder och vinstutdelning m. m. 

67 §. 
Bostadsrättsförening skall för att säkerställa underhållet av föreningens 

hus och trygga föreningens verksamhet göra avsättningar till fond för re
parationer och till reservfond. 

Nedsättning av reservfonden får beslutas endast för alt täcka förlust som 
enligt fastställd balansräkning uppstått på föreningens verksamhet i dess 
helhet och som ej kan ersättas av befintliga medel avsatta till framtida för
fogande. 

68 §. 
Utdelning får endast ske av den vinst som redovisas i fastställd ba

lansräkning för senaste räkenskapsåret, i den mån vinsten icke skall av
sättas till fond. 

Vinst får ej utdelas till andra än bostadsrättshavarna och får ej, om an
nat icke bestämts i stadgarna, fördelas mellan dem efter annan grund än 
bostadsrätternas jämförelsetal. 

69 §. 
Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 68 § eller be

stämmelse i bostadsrättsföreningens stadgar, är de som uppburit sådan ut
delning skyldiga att betala tillbaka denna jämte fem procent ränta. 

Uppkommer brist vid återbäringen, är de som medverkat till beslutet om 
utdelning eller verkställandet av detta ansvariga enligt bestämmelserna i 
160, 162 och 163 §§. 

70 §. 
Föreningsstämma får ej besluta att föreningens vinstmedel eller övriga 

tillgångar skall användas eller att föreningen skall åtaga sig förpliktelser 
för ändamål som uppenbarligen är främmande för föreningens syfte. 
Stämman får dock använda tillgångar till allmännyttigt eller därmed jäm
förligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, förening
ens ställning och omståndigheterna i övrigt kan anses skäligt. 

Om annat ej följer av stadgarna får föreningsstämman ej heller besluta 
att föreningens tillgångar skall användas på sådant sätt eller annars vid
taga sådan åtgärd, att uppenbarligen fördel beredes vissa medlemmar till 
nackdel för föreningen eller övriga medlemmar. 
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Styrelse och firmateckning 

71 §. 

1\)3 

För bostadsrättsförening skall finnas en styrelse bestående av minst tre 
ledamöter. Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter enligt be
stämmelserna i denna lag. 

Styrelsen väljes på föreningsstämma. I stadgarna kan bestämmas att sty
relsen eller ledamot av denna skall utses i annan ordning. 

Styrelseledamot skall utses för tid intill dess stämma enligt 108 § första 
stycket hållits och får icke utses för längre tid än till och med den stäm
ma som skall äga rum under tredje räkenskapsåret efter valet. Även om 
den tid för vilken styrelseledamot blivit utsedd ej gått ut, kan han skiljas från 
uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Styrelseledamot har 
rätt att avgå före utgången av nämnda tid. Anmälan om avgång skall göras 
hos styrelsen samt, om styrelseledamot ej är vald på föreningsstämma, hos 
den som utsett honom. 

Har styrelseledamot som är vald på föreningsstämma entledigats, annars 
avgått eller avlidit eller har hinder för honom att vara styrelseledamot upp
kommit enligt 72 § och finns ej suppleant, skall övriga styrelseledamöter 
ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot för återstående mandattid. 
Meddelas icke annan föreskrift i stadgarna, får valet uppskjutas till nästa 
stämma där styrelseval skall äga rum, om styrelsen är beslutför med kvar
stående ledamöter och suppleanter samt antalet ej understiger tre. 

72 §. 
Styrelseledamot skall vara myndig och, om ej för särskilt fall Konungen 

eller myndighet som Konungen bestämmer tillåter annat, här i riket bosatt 
svensk medborgare. 

Styrelseledamot skall vara medlem i bostadsrättsföreningen. Dock kan 
även den vara styrelseledamot som enligt lag är ställföreträdare för med
lem samt, om juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen 
för den juridiska personen eller delägare i denna. Även annars kan, om 
det för visst eller vissa särskilt angivna fall medges i stadgarna, annan än 
medlem vara styrelseledamot. 

73 §. 
Bestämmelserna om styrelseledamot gäller även suppleant. 
I stadgarna kan upptagas närmare bestämmelser om de förutsättningar, 

under vilka suppleant får tjänstgöra samt, när flera suppleanter skall fin
nas, om ordningen för deras inträde. Sådana bestämmelser kan också med
delas av den som utsett suppleanten. Bestämmelse som avses i detta stycke 
får ej registreras. 

74 §. 
Styrelsen skall sörja för att bosladsrätlsföreningens verksamhet organi

seras på ett sätt, som med hänsyn till föreningens förhållanden kan anses 
tillfredsställande, utöva tillsyn över befattningshavare hos föreningen samt 
tillse att styrelsen på lämpligt sätt och vid lämpliga tider får de upplys
ningar om föreningens förhållanden som är nödvändiga. Styrelsen skall 
också sörja för alt föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med 
lag och att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt samt att 
behörig kontroll häröver finns. 

7 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 12 
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När det på grund av inträffade förluster eller annars finns anledning an
taga att föreningens ställning kommer att utvisa fortgående försämring, så 
att föreningens skulder icke blir täckta av tillgångarna, skall styrelsen oför
dröjligen till föreningsstämmans prövning hänskjuta frågan om föreningen 
skall träda i likvidation. 

75 §. 
Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. 
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles då så behövs. 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vars riktighet skall 

bestyrkas av ordföranden. Ledamot av styrelsen är berättigad att på begä
ran få särskild mening, som avviker från styrelsens beslut, antecknad till 
protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryg
gande sätt. 

76 §. 

Styrelsen är beslutför, när vid sammanträde fler än hälften av hela anta
let styrelseledamöter är närvarande, om ej för beslutförhet högre antal före
skrivits i stadgarna. Ärende får dock icke företagas, utan att såvitt möjligt 
samtliga styrelseledamöter eller, vid förhinder för någon av dem, suppleant 
för honom fått tillfälle att deltaga i ärendets behandling. 

Som styrelsens beslut gäller, om ej föreskrift om särskild röstpluralitet 
givits i stadgarna, den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, eller 
vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 

77 §. 

Ledamot av styrelsen får ej deltaga i behandling av fråga angående avtal 
mellan honom och bostadsrättsföreningen. Ej heller får han deltaga i be
handling av fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i 
frågan har ett väsentligt intresse, som kan strida mot föreningens. Detsam
ma gäller om gåva från föreningen och beträffande rättegång eller annan ta
lan mot styrelseledamoten eller tredje man. 

78 §. 
Styrelsen får, om annat icke följer av bestämmelserna i denna lag, handla 

på bostadsrättsföreningens vägnar i förhållande till tredje man samt före
träda föreningen inför domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet 
tillkommer även den eller dem som enligt bestämmelserna i 79 och 80 §§ får 
teckna föreningens firma (firmatecknare). De som endast gemensamt får 
utöva firmateckningsrätt, får endast gemensamt företräda föreningen. 

79 §. 
Bemyndigande för styrelseledamot, styrelsesuppleant eller annan att led:

na bostadsrättsföreningens firma meddelas av styrelsen, om ej i stadgarna 
eller genom beslut av föreningsslämman gjorts inskränkning i detta avseen
de. Bemyndigande får dock ej lämnas den som är omyndig och, vad angår an
nan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant, utan tillstånd av Konungen 
eller myndighet som Konungen bestämmer, den som icke är här i riket bo
satt svensk medborgare. 

Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigande att teckna förening
ens firma. 
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80 §. 
Då bemyndigande att teckna bostadsrättsföreningens firma meddelas, kan 

styrelsen föreskriva att två eller flera personer får teckna firman endast ge
mensamt. 

Annan inskränkning i rätten att teckna föreningens firma än som anges i 
första stycket får ej registreras. 

81 §. 
Styrelsen eller annan, som enligt 78 § är ställföreträdare för bostadsrätts

föreningen, får ej förfoga över dess tillgångar eller ikläda den förpliktelse 
eller annars vidtaga åtgärd i strid med bestämmelserna i 70 § första stycket 
första punkten och andra stycket om föreningsstämma. Styrelsen får dock 
till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda tillgång, som i 
förhållande till föreningens ställning är av ringa betydelse. 

82 §. 
I förhållande till bostadsrättsföreningen skall styrelsen och annan ställ

företrädare för föreningen följa de särskilda föreskrifter som meddelas i 
stadgarna eller av föreningsstämma. Annan ställföreträdare än styrelsen 
skall även följa föreskrift som meddelas av styrelsen. Styrelsen och annan 
ställföreträdare för föreningen får dock ej följa föreskrift som strider mot 
denna lag eller stadgarna och därför ej gäller, eller föreskrift av förenings
stämma om sådan åtgärd avseende förvaltningen av föreningens angelägen
heter, vars verkställighet styrelsen finner innebära ett uppenbart åsidosät
tande av föreningens intressen. 

Den som enligt 77 § icke får för föreningen deltaga i behandling av fråga 
om avtal har ej heller befogenhet att utan särskilt uppdrag av styrelsen före
träda föreningen beträffande avtalet. 

83 §. 
Har styrelsen eller annan ställföreträdare för bostadsrättsföreningen före

tagit rättshandling på föreningens vägnar men därvid handlat i strid med 81 
eller 82 § eller annars överskridit sin befogenhet, gäller rättshandlingen ej 
mot föreningen, om tredje man insåg eller bort inse att sådant överskridande 
förelåg. 

Har styrelsesuppleant utövat styrelseledamots befogenhet, är det förhål
landet, att förutsättning för hans inträde i styrelseledamots ställe saknades, 
utan verkan mot tredje man, om denne ej insåg eller bort inse detta. 

84 §. 
Den som äger företräda bostadsrättsföreningen får ej överlåta eller med 

inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom eller tomträtt, om 
han icke har sådan befogenhet enligt stadgarna eller föreningsstämman be
myndigat honom till detta. Sådant bemyndigande kan begränsas alt avse 
viss egendom och får icke i något fall gälla mer än två år. 

Har åtgärd enligt första stycket företagits utan vederbörligt bemyndigande 
och vill föreningen klandra åtgärden, skall föreningen väcka talan därom 
inom aderlon månader från det lagfart, inskrivning eller inteckning bevilja
des. Iakttages ej denna tid, är rätten till talan förlorad. 
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85 §. 
Skriftlig handling, som utfärdas för bostadsrätlsförening, hör underteck

nas med föreningens firma och underskrivas av dem som tecknar firman. 
Har styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen ulfärdat hand

ling utan firmateckning och framgår ej av dess innehåll, att den ulfärdats 
på föreningens vägnar, svarar de som undertecknat handlingen för vad ge
nom handlingen kan ha slutits, en för alla och alla för en, såsom för egen 
skuld. Undertecknarna sk.all dock ej ha sådan ansvarighet, om det framgick 
av omständigheterna vid handlingens tillkomst, att den utfärdades för för
eningen, samt den till vilken handlingen ställls av föreningen får behörigen 
undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det 
begäran därom framställts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot 
undertecknarna. 

86 §. 
Om behörighet för styrelseledamot och för den som annars, ensam eller 

gemensamt med annan, bemyndigats teckna bostadsrättsföreningens firma, 
att mottaga delgivning i rättegång mot föreningen finns bestämmelser i rät
tegångsbalken. Dessa bestämmelser gäller även då föreningen skall delges 
annat meddelande. 

Vill styrelsen väcka talan mot föreningen, skall styrelsen utlysa förenings
stämma för val av ombud att föra föreningens talan i tvisten. Stämning del
ges genom att föredragas på stämman. 

87 §. 
Sker ändring beträffande styrelseledamöterna eller styrelsesuppleanterna 

eller i rätten att teckna bostadsrättsföreningens firma eller ändras förening
ens postadress, skall styrelsens ordförande ofördröjligen anmäla detta för 
registrering. På denna anmälan äger bestämmelserna i 11 § motsvarande 
tillämpning. Anmälan kan även göras av den som beröres av anmälningen. 

Styrelsens årsredovisning 

88 §. 
Styrelsen skall för varje räkenskapsår avge redovisning för förvallningen 

av bostadsrättsföreningens angelägenheter genom att avlämna berättelse om 
verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för för
eningens ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning) och för in
täkter och kostnader under året (vinst- och förlusträkning). Redovisnings
handlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter. 

Minst en månad före den föreningsstämma, på vilken redovisningshand
lingarna och revisorernas berättelse skall framläggas, skall styrelsen till re
visorerna i huvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna för 
det förflutna räkenskapsåret. 

89 §. 
Räkenskapsår skall vara helt år, men kan vid verksamhetens början och 

vid omläggning av räkenskaper avse del av år eller utsträckas att omfatta 
högst aderton månader. 
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90 §. 

197 

Jämte bestämmelserna i bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117) skall 
följande gälla om bostadsrättsförenings inventarium, balansräkning samt 
vinst- och förlusträkning. 

Tillgångar som är avsedda till stadigvarande bruk för föreningen (anlägg
ningstillgångar) får upptagas till högst det belopp, till vilket kostnaderna för 
deras anskaffning eller tillverkning uppgått, ökat med de kostnader som 
föreningen under räkenskapsåret nedlagt för förbättring av tillgångarna eller 
som i sådant avseende balanserats från tidigare räkenskapsår. Avskrivning 
skall dock årligen ske med belopp, som motsvarar tillgångarnas värdeminsk
ning på grund av ålder och nyttjande eller annan orsak, så att anskaff
nings- eller tillverkningsvärdet jämte angivna förbättringskoslnader blir 
helt avskrivet under den tidrymd tillgången kan beräknas vara användbar 
för föreningen. 

Aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och andra ford
ringar, avsedda att stadigvarande innehas av föreningen, anses som anlägg
ningstillgångar och får upptagas till högst det belopp, till vilket kostnaderna 
för tillgångarnas anskaffning uppgått. Avskrivning skall ske i den mån det 
är nödvändigt för att tillgångens bestående värde icke skall överskridas. 

Utan hinder av andra och tredje styckena får anläggningstillgångar, vilka 
måste anses ha ett bestående värde som väsentligt överstiger det belopp till 
vilket de är uppförda i närmast föregående balansräkning, upptagas till 
högst detta värde, om det belopp varmed uppskrivning sker användes till 
nödvändig avskrivning på värdet av andra anläggningstillgångar. I fråga om 
fast egendom får uppskrivning dock ej ske över senast fastslällda taxerings
värdet. 

Har fordran, som skall anses som anläggningstillgång, i närmast föregå
ende balansräkning såsom osäker eller värdelös icke upptagits till det belopp 
varå den lyder, får fordringen trots detta upptagas till belopp varmed den 
beräknas komma att inflyta även om detta belopp överstiger det i den när
mast föregående balansräkningen upptagna, dock högst till anskaffnings
kostnaden. 

Anläggningstillgång får ej i vidare mån än som för varje särskilt fall föl
jer av andra-femte styckena upptagas till högre belopp än det vartill den 
varit uppförd i närmast föregående balansräkning. 

Andra tillgångar än anläggningstillgångar (omsättningstillgångar) får ej 
upptagas vare sig över försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskost
naderna eller till högre belopp än det vartill kostnaderna för deras anskaff
ning eller tillverkning uppgått. 

Har föreningen övertagit rörelse mot vederlag som överstiger värdet av de 
med rörelsen övertagna tillgångarna, kan skillnaden (affärsvärde, godwill) 
upplagas såsom anläggningstillgång i särskild post. På denna tillgång skall 
årligen avskrivas skäligt belopp, dock minst en tiondel. 

91 §. 

Balansräkning skall ställas upp enligt följande. 
Posterna nedan skall upptagas var för sig. Ytterligare fördelning i poster 

skall dock ske, om det får anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning samt bostadsrättsföreningens förhållanden i övrigt. 
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A. Bland tillgångarna. 

I. Anläggningstillgångar. 
1. fastigheter; 
2. inventarier och liknande; 
3. aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och andra ford

ringar, avsedda att stadigvarande innehas av föreningen. 

Il. Omsättningstillgångar. 
1. varulager; 
2. aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och andra ford

ringar, som ej faller under I 3 eller avses i Il 3 och 4; 
3. accepterade växlar; 
4. kontanta penningar, checkar och banktillgodohavanden. 

111. Förlust på föreningens verksamhet, 
a) balanserad förlust, 
b) nettoförlust för räkenskapsåret. 

B. Bland skulderna. 

I. Långfristiga skulder. 
1. pensionsskuld som redovisas under rubriken Avsatt till pensioner; 
2. andra långfristiga skulder. 

Il. Kortfristiga skulder. 

III. Icke betalade skatter som belöper på tiden före räkenskapsårets utgång. 

IV. Eget kapital. 
1. inbetalda inträdesavgifter, grundavgifter och upplåtelseavgifter; 
2. fonder, var för sig; 
3. vinst på föreningens verksamhet, 
a) balanserad vinst, 
b) nettovinst för räkenskapsåret. 

Fordran på inträdesavgift, grundavgift eller upplåtelseavgift får ej uppta
gas som tillgång. 

Inbetalda inlrädesavgifter, grundavgifter och upplåtelseavgifter får redo
visas genom alt i balansräkningen anmärkes hela avgiftskapitalet med upp
gift om vad av delta som icke är betalat samt att skillnaden utföres såsom 
särskild skuldpost. 

Vid posten balanserad vinst skall anges beloppet av hela vinsten enligt ba
lansräkningen för nästföregående räkenskapsår och hur vinsten dispone
rats. 

I balansräkningen skall anmärkas sammanlagda beloppet av föreningens 
borgens- och övriga ansvarsförbindelser, i den mån de ej upptagits bland 
skulderna, samt av föreningen ställda panters sammanlagda värde enligt ba
lansräkningen. I fråga om inteckningar skall sammanlagda beloppet anges 
dels för inteckningar i fast egendom och dels för inteckningar i lös egendom 
med angivande av egendomens slag. 

I balansräkningen skall även anmärkas de pensionsåtaganden, som ej upp
tagits bland skulderna. 
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92 §. 
Vinst- och förlusträkningen skall uppställas så, att en med hänsyn till 

bostadsrättsföreningens förhållanden tillfredsställande redovisning erhålles 
för hur vinsten eller förlusten för räkenskapsårel uppkommit. 

Följande poster skall upptagas var för sig. Ytterligare fördelning i poster 
skall dock ske, om det får anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning samt föreningens förhållanden i övrigt. 

A. Bland intäkterna. 
1. intäkten av föreningens rörelse. Driver föreningen av varandra väsent

ligen oberoende rörelsegrenar, skall intäkten av varje sådan rörelsegren re
dovisas särskilt, om det ej kan lända till förfång för föreningen. Vid beräk
nande av intäkten får avdrag ej göras för omkostnader, som skall redovisas 
särskilt under B 2-6, dock att de under B 4 och B 5 angivna kostnaderna 
får avdragas, om de särskilt anmärkes i vinst- och förlusträkningen; 

2. vinstutdelning på aktier eller andra andelar samt räntor; 
3. andra intäkter, som ej härleder sig från rörelsen; 
4. vederlagsfria eller andra extraordinära förvärv; 
5. nettoförlust på föreningens verksamhet under räkenskapsåret. 

B. Bland kostnaderna. 
1. förlust på föreningens rörelse eller på sådan rörelsegren, för vilken sär-

skild redovisning skall lämnas enligt A 1 ; 
2. räntor; 
3. skatter; 
4. avskrivningar på värdet av anläggningstillgångar eller avsättningar till 

värdeminskningskonton för sådana tillgångar, därvid beloppets fördelning 
på de under särskilda poster i balansräkningen upptagna tillgångarna skall 
anges; 

5. allmänna förvaltningskostnader; 
6. extraordinära kostnader och förluster; 
7. nettovinst på föreningens verksamhet under räkenskapsåret. 

93 §. 
I förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysning om hela intäkten av bo

stadsrättsföreningens rörelse under räkenskapsåret ( omsätlningssumman), 
om väsentliga förändringar i medlemsantalet samt om sådana till medlem
mar eller andra utgående efterlikvider, återbäringar eller liknande gottgörel
ser som icke inräknats i årsvinsten, om ej upplysning om detta lämnas i vinst
och förlnsträlmingen. Vidare skall i förvaltningsberättelsen, i den mån det 
kan ske utan förfång för föreningen, lämnas upplysning om andra för
hållanden, som är av vikt för att bedöma föreningens ställning och resulta
tet av dess verksamhet samt styrelsens förvallning och som ej framgår av 
balansräkningen eller vinst- och förlusträkningcn, samt om händelser av 
väsentlig betydelse för föreningen, även om de inträffat efter räkenskaps
årets slut. 

I den mån motsvarande uppgifter ej intagits i balansräkningen, skall i för
valtningsberättelsen lämnas uppgift beträffande fastigheter om taxeringsvär
den och brandförsäkringsbelopp samt beträffande maskiner, inYentarier och 
andra liknande anläggningstillgångar om brandförsäkringsbelopp. Värden~ 
och beloppen skall om möjligt fördelas på de under särskilda poster i balans· 
räkningen upptagna tillgångarna. 
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Om medelantalet av dem som varit anställda i föreningens Ljänst under 
räkenskapsåret överstiger tio, skall i förvaltningsberälielsen uppges medcl
antalet anställda arbetare samt medelantalet övriga anställda. För sådant 
fall skall även, i den mån motsvarande uppgifter ej lämnas i vinsl- och för
lusträkningen, i särskilda poster upptagas sammanlagda beloppet av utbe
talda löner och ersättningar under räkenskapsåret dels till arbetare, dels till 
styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels till övriga bcfatlnings
havare hos föreningen. 

Om uppskrivning av anläggningstillgångar verkställts för riikenskapsåret, 
skall i förvallningsberältelsen lämnas redogörelse för grunden till uppskriv
ningen, för det belopp varmed uppskrivning skett och för användningen av 
beloppet. 

Har beträffande redovisningen av tillgångar såsom anläggnings- eller om
sättningstillgångar, beträffande avskrivning på anläggningstillgångar, be
träffande omsättningstillgångars värdering eller i andra hänseenden vidta
gits sådan ändring i förhållande till tidigare balansräkning eller vinst- och 
förlusträkning, som i avsevärd mån påverkat årsresultatet eller annars är 
av större vikt, skall redogörelse för detta lämnas i förvallningsherältelsen. 

Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag med anledning 
av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 

94 §. 
Styrelsen skall senast sju månader erter räkenskapsårets utgång i huvud

skrift eller avskrift hålla redovisningshandlingarna för året jämte revisions
berättelsen samt protokoll eller annan handling, som utvisar föreningsstäm
mans beslut med anledning av den framlagda balansräkningen, tillgängliga 
hos föreningen för den som vill taga del av dessa. 

Inom samma tid är styrelsen även skyldig att efter anmodan av länssty
relsen dit insända avskrift av handlingarna. 

Revision 

95 §. 
Styrelsens förvaltning och bosladsrättsföreningens räkenskaper skall 

granskas av en eller flera revisorer. Revisor utses på föreningsslämma, om 
ej enligt stadgarna revisor skall tillsättas i annan ordning. 

Revisorer skall utses för lid intill dess stämma enligt 108 § första slyckel 
hållits och får icke utses för längre lid än till och med den stämma som 
skall äga rum under andra räkenskapsåret efter det de utsetts. Revisor 
kan, även om den tid för vilken han blivit utsedd ej gått ut, skiljas från 
uppdraget genom beslut av den som utsett honom. Har revisor som är vald 
på föreningsstämma entledigats, annars avgått eller avlidit eller har hinder 
enligt 96 § första eller andra stycket att vara revisor uppkommit för honom 
och finnes ej suppleant, skall styrelsen ofördröjligen föranstalta om val aY 
ny revisor. 

Den som utsetts till revisor skall ofördröjligen underrättas om delta, om 
han valts på föreningsstämma, genom styrelsens försorg och annars av den 
~om utsett honom. 
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96 §. 
Revisor skall vara myndig och, om ej för särskilt fall Konungen eller myn

dighet, som Konungen bestämmer, tillåter annat, här i riket bosatt svensk 
medborgare. Revisor skall ha den erfarenhet beträffande bokföring och in
sikt i ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till bostadsrättsförening
ens verksamhet behövs för uppdraget. 

Ej får den vara revisor, som är befattningshavare hos föreningen eller un
der det senaste året haft hand om bokföring eller medelsförvaltning för för
eningen eller som intager en underordnad eller beroende ställning till styrel
seledamot eller till befattningshavare hos föreningen, åt vilken uppdragits 
att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen där
över, ej heller styrelseledamots eller sådan befattningshavares make eller 
den, som med honom är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svåger
lag eller är hans syskon eller med honom är i det svågerlag, att den ene är 
gift med den andres syskon. 

Finns hos sammanslutning med ändamål att ha hand om gemensamma 
uppgifter för föreningar inrättat särskilt revisionsorgan, kan sammanslut
ningen eller, om revisionsorganet utgör juridisk person, denna utses till re
visor. Till revisionens förrättande skall sålunda tillsatt revisor utse person 
som är lämpad för uppdraget. För denne gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna om revisor. Ersättningsskyldighet, som kan uppkomma för <len 
som förrättat revisionen, skall även åvila den som utsett honom. 

9i §. 
Har tillräckligt antal revisorer ej utsetts eller har revisorer utsetts utan 

att 96 § första och andra styckena iakttagits, skall styrelsen och styrelsele
damot ofördröjligen anmäla detta för länsstyrelsen. Anmälan får göras även 
av föreningsmedlem, röstberättigad, som ej är medlem, eller borgenär. 

Sker anmälan enligt första stycket skall länsstyrelsen, om revisorer icke 
utsetts till föreskrivet antal, förordna revisorer. Är revisor omyndig eller har 
någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan vederbörligt till
stånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till revisor i strid med 96 § 
andra stycket, skall länsstyrelsen efter anmälan förklara honom entledigad 
och förordna revisor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts av styrelsen, skall 
denna lämnas tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas. Förordnande av 
revisor skall avse tid till dess annan revisor blivit utsedd i föreskriven ord
ning. 

Revisor, som utses enligt denna paragraf, har rätt till skäligt arvode av 
föreningen. 

98 §. 
Hos länsstyrelsen kan påkallas utseende av en revisor att deltaga med 

övriga revisorer i granskningen av styrelsens förvaltning och bostadsrätts· 
föreningens räkenskaper eller att företaga granskning av viss åtgärd eller a' 
vissa räkenskaper. Förslag härom skall väckas på föreningsstämma. Hai 
förslaget på föreningsstämma antagits eller biträtts av minst en tiondel av 
samtliga röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning 
hos länsstyrelsen om utseende av revisor. Försummas det, kan varje röstbe
rättigad göra sådan framställning. 

Avser uppdraget granskning av viss åtgärd eller av vissa räkenskaper. 
skall särskilt yttrande över granskningen avges till föreningsstämma. 
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Hevisor, som utses enligt denna paragraf, har rätt lill skäligt arvode av 
föreningen. 

99 §. 
Om det granskningsarbete som åvilar revisor är av större omfattning, får 

han såsom medhjälpare anlita lämplig person, som är anställd hos honom 
för biträde i revisionsverksamhet i den mån det med hänsyn Ull arbetets art 
får anses tillbörligt. 

Revisor får med styrelsens samtycke även annars anlita medhjälpare vid 
granskningen av styrelsens förvaltning och bostadsrättsföreningens räken
skaper, om det för visst fall behövs med hänsyn till omfattningen av för
eningens verksamhet och andra omständigheter som inverkar på revisions
uppdragets fullgörande. 

Lämnas ej samtycke enligt andra stycket inom två veckor efter det revi
sor hos styrelsen begärt att få anlita medhjälpare, får revisorn hänskjuta 
frågan till länsstyrelsens avgörande. Länsstyrelsen prövar framställningen 
och skall innan beslut meddelas bereda föreni,ngens styrelse tillfälle att yttra 
sig i ärendet. 

100 §. 
Revisorerna skall vidtaga de åtgärder som behövs för ett behörigt fullgö

rande av revisionsuppdraget. Sårskilt skall revisorerna 
granska bostadsrättsföreningens böcker och andra räkenskaper, 
verkstålla inventering eller kontrollera verkställd inventering av förening

ens kassa och övriga tillgångar, 
tillse att föreningens bokföring och medelsförvaltning samt kontrollen 

därav är tillfredsställande, 
taga del av protokoll från föreningsstämmor och andra sammanträden, 

samt 
sedan de årliga redovisningshandlingarna avgivits tillse att föreningens 

tillgångar icke upptagits för högt och skulderna icke för lågt samt i övrigt 
granska redovisningshandlingarna. 

Hevisorerna skall följa de särskilda föreskrifter, som meddelas av för
eningsstärnman och ej innefattar inskränkning i deras i lag stadgade skyldig
heter eller annars strider mot lag eller författning eller mot stadgarna. 

Styrelsen skall ge revisor tillgång till föreningens böcker, räkenskaper och 
andra handlingar samt i övrigt det biträde, som han påkallar för uppdraget. 
Styrelsen får ej vägra revisor begärd upplysning angående förvaltningen. 

101 §. 
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad 

revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor 
före den i 108 § första stycket nämnda föreningsslämman. Revisorerna skall 
vidare inom samma tid till styrelsen återställa de redovisningshandlingar 
som överlämnats till dem. 

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av revi
sorernas granskning samt uttalande, om det föreligger anledning eller ej till 
anmiirkning beträffande de redovisningshandlingar, som överEimnats till 
revisorerna, föreningens bokföring eller inventeringen av dess tillgångar el
ler annars belriiffande förvaltningen av föreningens angeliigenheler. Före
ligger anledning till anmärkning, skall denna anges i revisionsberiittelsen. 
Revisorerna kan även i berättelsen meddela erinringar, som de anser böra 
komma till medlemmarnas kännedom. 
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Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande 
angående fastställelse av balansräkningen; 
angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; samt 
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angående styrelsens förslag med anledning av föreningens vinst eller för
lust enligt balansräkningen. 

Revisor, som har från de i revisionsberältelsen gjorda uttalandena skilj
aktig mening eller annars finner särskilt uttalande påkallat, kan foga yttran
de därom till revisionsberättelsen, om han ej avger särskild revisionsberät
telse. 

Förenings stämma 

102 §. 
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av bostadsrättsföreningens ange

lägenheter utövas på föreningsstämma. 

103 §. 
Vid föreningsstämma bör styrelsens ledamöter närvara, så även minst en 

av revisorerna, om på stämman redovisning för föreningen skall behandlas 
eller annars ärende förekommer av beskaffenhet att revisors närvaro kan 
anses påkallad. Rätt att närvara vid föreningsstämma tillkommer alltid re
visor. 

104 §. 
Ej får någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan på 

föreningsstämma deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom 
och föreningen. Ej heller får han deltaga i behandling av fråga om avtal 
mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt in
tresse, som kan vara stridande mot föreningens. Detsamma gäller om gåva 
från föreningen och beträffande rättegång eller annan talan mot honom el
ler tredje man. 

Styrelseledamot får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltnings
åtgärd, för vilken han är ansvarig, eller i val av revisor. 

105 §. 
Om ej genom föreskrift i stadgarna är bestämt vem som skall vara ord

förande vid föreningsstämma, öppnas stämman av styrelsens ordförande el
ler den styrelsen utsett. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, v~iljes 
ordförande efter huvudtalet. Till ordförande får utses jämväl den som ej 
är medlem, om ej annat föreskrives i stadgarna. 

På stämma skall, om så behövs, ordföranden upprätta och till godkän
nande framlägga en förteckning över nänarande medlemmar och ombud 
för medlemmar med uppgift om envars rösträtt. Sedan förteckningen en
hälligt eller efter en på grundval av densamma företagen omröstning god
känts med eller utan ändring, gäller den såsom röstlängd. 

Genom styrelsens försorg skall på föreningssHimrna föras protokoll. Har 
beslut fattats genom omröstning, skall anges hur röstningen utfallit. Proto
kollet skall undertcclmas eller till riktigheten vitsordas av ordföranden och 
minst en på stiimman utsedd person. Senast inom två veckor efter sliim
man skall protokollet hållas tillgiingligt hos bostadsrättsföreningen för med
lemmarna. Protokollen skall förvaras på belryggantle sätt. 
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106 §. 
Vid utövande av rösträtt och fattande av beslut på föreningsstämma har 

varje medlem en röst, om ej annat bestämts i stadgarna. Sedan bostadsrätt 
upplåtits åt minst fem medlemmar, är dock endast bostadsrättshavarna alt 
anse som medlemmar, om ej annat bestämts i stadgarna; vad nu sagts 
gäller ej beslut, varigenom inskränkning sker i de medlemmars rätt som 
icke är bostadsrättshavare. 

Är ej annat bestämt i stadgarna, gäller att medlems rösträtt kan utövas 
genom ombud, att endast make eller medlem kan vara ombud samt att ingen 
får som ombud företräda mer än en medlem. 

Juridisk person företrädes av ställföreträdare eller av den som bemyn
digats därtill. I stadgarna kan föreskrivas att sådant ombud får utöva röst
rätt endast om han är medlem i föreningen eller enligt 72 § andra stycket 
ändå kan utses till ledamot av föreningens styrelse. 

Som bostadsrättsföreningens beslut på stämma gäller, om ej annat följer 
av denna lag eller bestämts i stadgarna, den mening för vilken de flesta rös
terna avges. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning medan i andra 
frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. 

107 §. 
För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller 
1. om beslutet avser uttagande av särskilt tillskott, alt det biträdes av 

minst två tredjedelar av de röstande; 
2. om beslutet medför ändring av bostadsrätts jämförelsetal och rubb

ning därigenom sker i det på detta tal grundade inbördes förhållandet mellan 
bostadsrättshavarna, att samtliga bostadsrättshavare vilkas rätt är beroen
de av ändringen samtycker till beslutet eller, om sådan enighet ej kan upp
nås, att minst två tredjedelar av dessa bostadsrättshavare lämnar sitt sam
tycke och beslutet godtages av rätten; 

3. om beslutet avser upphörande av bostadsrätt som övergått till förening
en, att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de röstande; 

4. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kom
mer att undergå försämring av icke ringa betydelse, att bostadsrältshavaren 
samtycker till beslutet; 

5. om beslut annars leder till väsentlig försämring av lägenheten, att bo
stadsrättshavaren samtycker till beslutet eller att minst två tredjedelar av 
de röstande förenar sig om detta; 

6. om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, att det bi
trädes av minst två tredjedelar av de röstande; 

7. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus, i vilket 
lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att bestämmelserna om fattande av 
beslut om likvidation skall gälla och att dessutom minst två tredjedelar av 
bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas samtycker till beslutet. 

108 §. 
Inom sex månader eller den kortare tid, som kan vara bestämd i stad

garna, efter utgången av varje räkenskapsår skall hållas ordinarie för
eningsstämma, på vilken styrelsen skall framlägga redovisningshandlingarna 
och revisionsberättelsen för det sistförflutna räkenskapsåret. De handlingar, 
som skall framläggas, skall under minst en vecka närmast före stämman 
hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen. 
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På denna föreningsstämma skall avgöras frågorna om fastställelse av 
balansräkningen med de ändringar eller tillägg, som kan behövas, samt om 
beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisning
en omfattar. Stämman skall även fatta beslut i anledning av föreningens 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut i nämnda 
frågor kan anstå till fortsatt stämma på viss dag minst en och högst två 
månader därefter. 

Styrelsen skall på ordinarie föreningsstämman meddela till buds stående 
närmare upplysningar angående förhållanden, som kan inverka på bedö
mandet av värdet av föreningens tillgångar, av dess ställning i övrigt och 
av resultatet av dess verksamhet samt av styrelsens förvaltning av för
eningens angelägenheter, om det begäres av medlem och kan ske utan för
fång för föreningen. 

Styrelsen skall även annars på föreningsstämma ge medlem upplysning ef
ter vad nu är sagt beträffande ärende, som skall förekomma på stämman. 

109 §. 
När styrelsen finner det lämpligt kan den kalla medlemmarna till extra 

föreningsstämma. 
Revisorerna kan, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med 

angivande av skälet begära, att styrelsen skall utlysa extra föreningsstäm
ma att hållas så snart det kan ske med iakttagande av föreskriven kallelse
tid. Efterkommer styrelsen ej inom en vecka sådan begäran, får revisorer
na själva utlysa stämma. Är ej samtliga revisorer ense om att stämma skall 
utlysas, gäller den mening varom de flesta förenar sig eller vid lika röstetal 
deras mening som anser att extra stämma skall hållas. Revisor som utsetts 
enligt 98 § kan påkalla extra föreningsstämma, oavsett övriga revisorers 
mening. 

Extra föreningsstämma skall vidare utlysas av styrelsen, då det för upp
givet ändamål skriftligen begäres av minst en tiondel av samtliga röstbe
rättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. 

110 §. 
Finns ej styrelse eller underlåter styrelsen att i föreskriven ordning kalla 

medlemmarna till ordinarie eller till av stämma beslutad extra förenings
stämma eller har styrelsen ej senast två veckor efter begäran enligt 109 § 
sista stycket utlyst extra föreningsslämma att hållas så snart det kan ske 
med iakttagande av föreskriven kallelselid, skall länsstyrelsen på anmtilan 
av styrelseledamot eller röstberättigad ofördröjligen utlysa stämma. 

111 §. 
Kallelse till föreningsstämma skall ulfärdas enligt föreskrifter i stadgar

na. Kallelseåtgärderna skall vara vidtagna senast två veckor före ordinarie 
och senast en vecka före extra stämma. 

Uppskjutes stämma till dag som infaller minst en månad därefter, skall 
kallelse enligt första stycket utfärdas till den fortsatta stämman. 

Fordras för giltigt beslut att det fattas på två på varandra följande för
cningsstämmor, får kallelse till sista stämman ej ske innan första stämman 
hållits. Är ej någon av stämmorna ordinarie, skall minst en månad förflyta 
mellan dem. 
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112 §. 
I kallelsen till föreningsstämma skall anges de ärenden som skall förekom

ma på stämman. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock ej särskilt 
anges de ärenden som enligt denna lag eller stadgarna skall företagas på 
denna. Om ärende som innefattar förslag till ändring av stadgarna skall före
komma, skall det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen. 

Har de ärenden, som skall företagas till behandling på föreningsstämma, 
särskilt meddelats medlemmarna på sätt och på tid före stämman som anges 
i stadgarna, gäller det som om ärendena varit upptagna i kallelsen till stäm
man. 

Ärende, som ej angivits i kallelsen till stämman eller varom meddelande 
ej skett enligt andra stycket, får icke företagas till avgörande vid stämman, 
om ej ärendet enligt denna lag eller stadgarna skall förekomma på stäm
man eller omedelbart föranledes av ärende som skall avgöras där. Avser 
ärende ej ändring av stadgarna eller utkrävande av ny eller förhöjd avgift 
eller föreningens trädande i likvidation eller uppgående i annan förening 
genom fusion, får det dock företagas till avgörande på ordinarie stämma, 
om tre fjärdedelar av de närvarande ger sitt samtycke till detla. Utan hin
der av dessa bestämmelser får på såväl ordinarie som extra stämma fattas 
beslut om utlysande av extra stämma för behandling av visst ärende. 

113 §. 
I stadgarna kan bestämmas, alt föreningsslämmans befogenhet skall helt 

eller delvis utövas av därtill valda fullmäktige. 
Fullmäktige får ej väljas för längre tid än tre år. Till fullmäktig får ut

ses endast medlem i föreningen eller den som, fastän han ej är me<llem, en
ligt 72 § andra stycket ändå kan vara ledamot av föreningens styrelse. 

Fullmäktigsammanträde anses som föreningsstämma. Bestämmelserna i 
102 och 105 §§, 106 § första stycket första punkten, 108-110 §§ och 112 § 
om föreningsmedlem tillämpas på fullmäktig. 

Talan mot styrelseledamot, revisor, f öreningsmedlem eller 
röstberättigad 

114 §. 
Ansvarsfrihet skall anses beviljad styrelseledamot, om beslut därom fat

tats på föreningsstämma och de som röstat mot beslutet icke uppgår till 
minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade. 

Har talan på förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser 
ej anställts inom sex månader från det redovisningshandlingarna och revi
sionsberättelsen framlades på föreningsstämman, skall ansvarsfrihet anses 
ha blivit beviljad. 

Även om ansvarsfrihet blivit beviljad, kan talan anställas mot styrelse
ledamot på grund av åtgärd, om vars vidtagande eller betydelse för förening
en, styrelsen eller styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet i redo
visningshandlingarna eller annars till stämman eller också genom bokfö
ringen eller annars till revisorerna lämnat i väsentliga hänseenden oriktiga 
eller ofullständiga upplysningar. Talan som grundas på att styrelseledamot 
begått brottslig handling kan även annars anställas mot honom, om ej be
viljad ansvarsfrihet uppenbarligen avsett denna handling. 
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115 §. 
Har ansvarsfrihet ej beviljats styrelseledamol, kan röstberiiltigade, som 

utgör minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade, på bostadsrättsför. 
eningens vägnar föra talan mot honom på förvaltningen. Delsamma gäller 
i fråga om anställande av sådan talan som enligt 114 § får anställas utan 
hinder av att ansvarsfrihet blivit beviljad. 

Sedan talan anslällls får den omständigheten, att en eller flera av de röst
berättigade som väckt talan avstått från denna, ej utgöra hinder för de övri
ga att fullfölja talan, även om de utgör mindre än en fjärdedel av samlliga 
röstberättigade. 

Röstberättigad, som enligt första stycket anställt talan mot styrelseleda
mot, svarar för rättegångskostnaderna, dock med rätt att få ersättning av 
föreningen, i den mån kostnaderna täckes av vad som kommit föreningen 
till godo genom rättegången. 

116 §. 
Har på föreningsstämma fattats beslut om anställande av talan om skade

slånd enligt 160 § mot revisor eller har förslag därom på slämman bilrälls 
av minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade, gäller i fråga om röstbe
rälligades rält att på föreningens vägnar föra sådan talan och om ansvarig
het för rättegångskostnader vad som föreskrives i 115 §. 

Talan enligt 160 § mot revisor får ej anstiillas sedan lvå år förflutit från 
det revisionsberättelse framlades på föreningsstiimma. 

Mot föreningsmedlem eller röstberiittigad, som ej är medlem, får förening
en ej anställa talan om skadestånd enligt 160 § sedan två år förflutit efler 
beslut eller åtgärd därå talan grundas. 

Utan hinder av andra och tredje styckena kan talan anställas som grun
das på all revisor, medlem eller röstberiittigad begått brottslig handling. 

117 §. 
Försätles bostadsrällsföreningen i konkurs på ansökan, som gjorls inom 

två år från den stämma där redovisningshandlingarna och revisionsberät
telsen framlades, får konkursboet, även oin styrelseledamot blivit beviljad 
ansvarsfrihet, anställa talan mot honom på förvaltningen under det räken
skapsår redovisningen avser. 

Konkursboet får föra sådan talan även mot revisor, medlem eller röstbe
rättigad, som icke är medlem, om föreningen försätles i konkurs på ansökan, 
vilken gjorls inom tid som i varje särskilt fall nämnes i 116 § andra och 
tredje styckena. 

Talan enligt denna paragraf skall väckas inom sex månader från försla 
horgenärssammanträdet eller, om tiden för anställande av talan för för
eningen då ännu ej gått till ända, inom utgången av den tid. Iakttages ej 
denna tid, är rätten till talan förlorad. 

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar 

118 §. 
Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är ej gilligt, om icke 

samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattas på två på 
varandra följande föreningsstämmor och på den stämma som hålles sist 
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biträdes, om ej annat är föreskrivet i andra stycket, av minst två tredjedelar 
av de röstande. 

Om genom beslutet medlemmarnas skyldighet att erlägga avgifter till för
eningen ökas eller bosladsrättshavares rätt till årsvinst inskränkes, fordras 
att på den stämma som hålles sist beslutet biträdes av minst tre fjärdedelar 
av de röstande. Avser ändringen att medlems rätt till föreningens behållna 
tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras att beslutet på sista stäm
man biträdes av samtliga röstande. 

Medför beslutet alt rälten att överlåta bostadsrätt inskriinkes, är beslutet 
giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare samtyckt till beslutet. 

Är för giltighet av beslut som ovan sagts något ytterligare villkor bestämt 
i stadgarna, skall det gälla. 

Har i stadgarna på grund av särskild lag eller författning eller efter 
Konungens medgivande intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får ändras 
utan Konungens medgivande, får ej heller sådan föreskrift ändras utan så
dant medgivande. 

119 §. 

Beslut om ändring av stadgarna skall ofördröjligen anmälas för registre
ring av styrelsens ordförande och får ej verkställas innan registrering skett. 
Vid anmälningen skall fogas två avskrifter av protokoll som förts i ärendet. 

l{lander av beslut på föreningsstämma 

120 §. 

Styrelse, styrelseledamot eller föreningsmedlem som anser att beslut, som 
fattats på föreningsstämma, ej tillkommit i behörig ordning eller annars 
strider mot denna lag eller bostadsrättsföreningens stadgar, kan klandra be
slutet genom alt väcka talan mot föreningen. 

Grundas talan på att beslutet icke tillkommit i behörig ordning eller alt 
det annars kränker endast medlems rätt, skall talan väckas inom tre måna
der från beslutets dag. Sker det ej gäller beslutet. 

Har vid fattande av beslut, som skall anmälas för registrering, i denna lag 
eller föreningens stadgar upptagna föreskrifter om särskild röst plurali let 
icke rätteligen iakttagits, gäller, även om klandertalan ej väckts, beslutet ej, 
om icke i strid med 153 § första stycket registrering av beslutet skett. 

Klandertalan som grundas på att beslut på föreningsslämma strider mol 
70 § första stycket får ej väckas med mindre de som för talan utgör minst en 
tiondel av samtliga medlemmar. 

121 §. 

Har klandertalan väckts, kan rätten när skäl är därtill, innan målet av
göres förordna att beslutet ej får verkställas. Ges sådant förordnande skall, 
om beslutet är av beskaffenhet att det bör registreras, meddelande ofördröj
ligen genom rättens försorg avsändas för registrering. 

Rättens dom, varigenom beslut på föreningsstämma upphävts eller änd
rats, gäller även för de föreningsmedlemmar som ej fört talan. 
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Likvidation och upplösning 

122 §. 

209 

Föreningsstämma kan besluta att föreningen skall triida i likvidation. Har 
förhållande enligt 123 § inträffat, skall beslutet fattas enligt 106 § fjiirde 
stycket. Beslut att föreningen skall träda i likvidation g~iller annars endast 
om samtliga röstberättigade förenat sig därom eller beslulet fattats på två 
på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie, och på 
den stämma som hålles sist biträtts av minst två tredjedelar av de röslande. 
Xr för giltighet av beslutet något ytterligare villkor bestämt i stadgarna 
skall det gälla. 

Har föreningsstämma beslutat att föreningen skall träda i likvidation, 
skall stämman välja en eller flera likvidatorer. I stadgarna kan bestämmas 
att en eller flera likvidatorer skall tillsättas i annan ordning för att deltaga i 
likvidationen tillsammans med de som valts på föreningsstämma. 

123 §. 
Bostadsrättsförening skall träda i likvidation, när antalet föreningsmed

lemmar eller bostadsrättshavare ncdgått under fem och tillräckligt antal ej 
uppnåtts inom tre månader eller det annars inträffat förhållande, då för
eningen enligt bestämmelse i stadgarna skall upphöra med sin verksamhet. 

Har ej på grund av anmälan enligt 131 §inom sex ycckor efter det likvida
tionsskyldighet inträtt enligt första stycket, i föreningsregistret införts att 
föreningen trätt i likvidation, skall rätten, på ansökan av styrelseledamot 
eller föreningsmedlem och efter föreningens hörande, förklara alt föreningen 
skall träda i likvidation. Rätten skall förelägga föreningen alt inom viss Lid, 
som ej understiger sex veckor, inge bevis till rätten om att i registret skett 
införing varom ovan sagts, vid äventyr att annars en eller flera likvida
torer förordnas av rätten. 

124 §. 
Saknar bostadsrättsförening till registret anmäld behörig styrelse, kan sty

relseledamot, föreningsmedlem eller borgenär samt annan, vars rätt kan vara 
beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen, ansöka hos 
rätten om att föreningen skall förklaras skyldig alt träda i likvidaiion. 

Har förhållande som avses i första stycket varat mer än ett år, skall Hins
styrelsen, om den får vetskap om förhållandet, anmäla detta hos räLLen. 

Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördröjligen kalla föreningen 
samt föreningsmcdlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att 
inställa sig för rätten på utsatt dag, då frågan om föreningens Lrädande i 
likvidation skall prövas av r::ittcn. Kallelsen skall delges föreningen på sätt 
om stiirnning i tvistemål iir stadgat, om upplysning vinncs om någon med 
vilken delgivning kan äga rum. Genom i·ättens försorg skall kungörelse om 
kallelsen införas i Post- och Inrikes Tidningar och tidning inom den orl". 
där föreningens styrelse skall 4a sitt säte, minst två och högst fyra månader 
före nämnda dag. Rätten kan, om så begäres eller annars finnes nödvändigt, 
förordna en eller flera sysslomän att taga föreningens egendom under värd 
samt bevaka dess angelägenheter och företräda föreningen till dess rätten 
meddelat beslut i ärendet. 

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse 
finns samt att införing i regislret skett, skall riilten förklara alt föreningen 
skall träda i likvidation och förordna en eller flera likvidalorer. 
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125 §. 
Drives bostadsrättsförenings verksamhet på stift som uppenbarligen ej 

motsvarar de förutsåttningar, under vilka registrering skett, skall riillen, på 
ansökan av ombud som justitiekanslern eller länsstyrelsen utser att utföra 
sådan talan och efter föreningens hörande, förklara alt föreningen skall trä
da i likvidation. Rtitten skall i sådant fall förordna en eller flera lik.vi.datorer. 

126 §. 
Har för bostadsrättsförening under de sista tio åren icke inkommit någon 

anmälan till registret och föreligger anledning till antagande att föreningen 
upphört med sin verksamhet, skall länsstyrelsen genom skrivelse till för
eningen eller på annat lämpligt sätt förhöra sig, om föreningen beslår. Vin
nes ej upplysning att föreningen fortfarande beslår, skall länsstyrelsen ge
nom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och tidning inom den ort, där 
föreningens styrelse skall ha sitt säte, anmana föreningen att höra av sig 
inom sex månader från det offentliggörande som skedde sist. Om ej före 
fristens utlopp erhålles upplysning att föreningen beslår, skall den anses 
upplöst och avföras ur registret. 

Föreligger tillförlitliga upplysningar om att föreningen upphört med sin 
verksamhet och ej fimnar återupptaga den, kan länsstyrelsen genast förklara 
alt föreningen skall anses upplöst och avföra den ur registret utan att iaktta
ga första stycket andra punkten. 

127 §. 
Utser bostadsrättsförening ej likvidatorer, fastän antalet förcningsmed

lcmmar eller bostadsrättshavare nedgått under fem och tillräckligt antal ej 
uppnåtts inom tre månader, är de som med vetskap om förhållandet deltar 
i beslut om fortsättande av föreningens verksamhet eller handlar på dess 
vägnar, ansvariga för uppkommande förbindelser, en för alla och alla för 
en, såsom för egen skuld. Om efter utgången av nämnda lid tillräckligt an
tal uppnås, äger dock ej ansvarighet rum för förbindelse, som uppkommer 
sedan det föreskrivna lägsta antalet sålunda uppnåtts. 

128 §. 
Likvidator skall vara myndig och, om ej för särskilt fall Konungen eller 

myndighet som Konungen bestämmer tillåter annat, här i riket bosatt svensk 
medborgare. 

Uppdraget att vara likvidator gäller till dess likvidationen blivit avslutad, 
men den som meddelat uppdraget kan när som helst entlediga likvidatorn 
och utse annan i hans ställe. 

Om likvidator som är vald på föreningsslämma entledigas eller annars av
går eller avlider eller hinder för honom att vara likviclator uppkommer en
ligt första stycket och suppleant ej finns, skall övriga likvidatorer ofördröj
ligen sammankalla föreningsstämma för val av ny likvidalor. 

Bestämmelserna i denna paragraf om likvidator gäller i tillämpliga delar 
beträffande suppleant för likvidator. 

129 §. 
Finnes förening, som enligt verkställd registrering trätt i likvidation, se

dermera sakna till registret anmälda behöriga likvidatorer, skall rätten på 
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ansökan av föreningsmedlem, borgenär eller annan, vars rätt kan vara be
roende av att det finns någon som får företräda föreningen, eller på anmä
lan av länsstyrelsen, om det blir känt för denna, förordna likvidatorer. 

130 §. 
Har rätten förklarat att bostadsrältsförening skall lräda i likvidation, 

skall genom rättens försorg ofördröjligen avsändas meddelande om beslutet 
till länsstyrelsen för registrering. Har rätten utsett likvidator, skall under
rättelse om förordnandet med angivande av hans fullständiga namn och 
postadress ofördröjligen avsändas till lånsstyrelsen. Förordnas syssloman 
skall för registrering avsändas meddelande om detta med angivande av full
ständigt namn och postadress. 

131 §. 
Likvidatorerna skall ofördröjligen för registrering anmäla att bostadsrätts

föreningen trätt i likvidation. Anmälan skall innehålla uppgift om likvida
torerna och, om suppleanter för dem utsetts, om dessa. Skall befogenhet att 
teckna föreningens firma ej tillkomma endast likvidatorerna gemensamt, 
skall vidare uppges av vilka och hur firman skall tecknas. 

Sker ändring beträffande de till likvidatorer eller suppleanter utsedda 
personerna eller i fråga om rätten att teckna föreningens firma eller ändras 
föreningens postadress, skall likvidatorerna ofördröjligen anmäla detta för 
registrering. Rätt att göra anmälan tillkommer den som beröres av anmäl
ningen. 

I övrigt skall beträffande anmälan enligt första och andra styckena gälla 
bestämmelserna i 11 §. Anmälningen skall innehålla uppgift om dagen för 
val eller rättens förordnande. 

132 §. 
Likvidatorernas förvaltning och bostadsrättsföreningens räkenskaper un

der likvidationen skall granskas av en eller flera likvidationsrevisorer. Lik
vidationsrevisor utses, om ej annat föranledes av stadgarna, på den för
eningsstämma vid vilken likvidatorer väljes. Har likvidatorer förordnats av 
rätten, skall de ofördröjligen sammankalla föreningsslämma för val av likvi
dationsrevisorer som ej utses i annan ordning. Likvidationsrevisor kan när 
som helst skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett honom 
och annan utses i hans ställe. 

Innehåller stadgarna ej bestämmelse om hur likvidationsrevisorer skall 
utses men föreskrift om hur revisorer skall utses, gäller sådan föreskrift även 
i fråga om likvidationsrevisorer. 

Bestämmelserna i 95 § sista stycket, 96, 97, 99 och 100 §§ samt l09 § 
andra stycket om revisor gäller i tillämpliga delar för likvidationsrevisor, om 
ej annat följ er av bestämmelserna nedan. 

133 §. 
Då bostadsrättsföreningen trätt i likvidalion, skall styrelsen ofördröjligen 

avge redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter under 
tid, för vilken redovisningshandlingar ej förut framlagts på föreningsslåm
ma. 

Likvidatorerna skall ofördröjligen överlämna redovisningshandlingarna i 



212 Kungl. Ll!aj:ts proposition nr 12 år 1971 

huvudskrift eller avskrift till revisorerna, som inom en månad skall avge 
revisionsberättelse och återställa handlingarna. Redovisningshandlingarna 
och revisionsberättelsen skall av likvidatorerna så snart det kan ske fram
läggas på föreningsslämma. På stämman skall behandlas frågan om beviljan
de av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för den tid redovisningen om
fattar. 

I fråga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi
sionsberättelsen, om handlingars framläggande och tillhandahållande, om 
behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt om anställande av talan mot 
styrelseledamot gäller 88-94 och 99-101 §§, 108 § första och andra stycke
na samt 114-117 §§. 

134 §. 
Bestämmelserna i 109 och 110 §§ om rätt för röstberättigad att begära 

utlysande av föreningsstämma äger motsvarande tillämpning under likvida
tion, varvid såsom ordinarie skall anses stämmor enligt 133, 139 och 141 §§. 

Om kallelse till föreningsstämma under likvidation gäller bestämmelserna 
om kallelse till extra stämma. Föreskrivna kallelseåtgärder skall dock vara 
vidtagna senast två veckor före stämma enligt 133, 139, 141och147 §§. 

135 §. 
Likvidatorcrna skall ofördröjligen söka kallelse å bostadsrättsföreningens 

okända borgenärer samt upprätta och i föreningens inventariebok införa 
inventarium och balansräkning. 

Oavsett bestämmelserna i denna lag skall bokföringslagens regler lända 
till efterrättelse vid upprättande av inventarium och balansräkning för för
ening i likvidation. Uppgift skall lämnas om storleken av inträdesavgifter, 
grundavgifter och upplåtelseavgifter. 

Likvidatorerna skall ofördröjligen överlämna ett av dem underskrivet 
exemplar av balansräkningen till likvidationsrevisorerna. 

136 §. 
Likvidalorerna skall förvalta bostadsrättsföreningens angelägenheter un

der likvidationen. De skall så snart det kan ske förvandla föreningens egen
dom i penningar i den mån det behövs för likvidationen, samt betala för
eningens skulder. Föreningens verksamhet får forsättas endast i den mån 
det är nödvändigt för en ändamålsenlig avveckling. Likvidatorerna skall även 
föranstalta om skifte av föreningens behållna tillgångar, om ej annat följer 
av stadgarna. 

Likvidatorerna får ej utan särskilt, av stämman erhållet bemyndigande 
överlåta föreningens fasta egendom på annal sätt än genom försäljning på 
offentlig auktion. Har likvidatorerna förordnats enligt 125 §, får de ej heller 
utan stämmans särskilda bemyndigande sälja lös egendom på annat sätt 
än nu är sagt. Innan beslutet om förordnandet vunnit laga kraft, får likvida
lorerna ej utan stämmans samtycke vidtaga några likvidationsåtgärder 
utan endast taga föreningens egendom under vård och bevaka dess angelii
genheler. 

Med de jåmlmingar som följer av vad förut i denna paragraf eller annars 
är föreskrivet om likvidation, skall i fråga om likvidatorers befogenhet att 
företräda föreningen och om deras rättigheter och skyldigheter i övrigt i till
lämpliga delar gälla bestämmelserna i denna lag om styrelse eller styrelsele
damot. 
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137 §. 
Under likvidation skall bostadsrättsföreningens firma tecknas med tillägg 

av orden "i likvidation", och underskrivas av dem som tecknar firman. 
Har likvidatorerna eller annan ställföreträdare för föreningen utfärdat 

handling utan firmateckning enligt första stycket och framgår ej av hand
lingens innehåll såväl att den utfärdats på föreningens vägnar som alt för
eningen är i likvidation, svarar de som undertecknat handlingen för vad 
genom handlingen kan ha slutits, en för alla och alla för en, såsom för egen 
skuld. Undertecknarna skall dock ej ha sådan ansvarighet, om det framgick 
av omständigheterna vid handlingens tillkomst, alt den utfärdades för för
eningen och att denna var i likvidation, samt den till vilken handlingen 
ställts av föreningen får behörigen undertecknat godkännande av handlingen 
utan oskäligt dröjsmål efter det begäran därom framställts eller personlig 
ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna. 

138 §. 
Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge redovisning för förvalt

ningen av bostadsrättsföreningens angelägenheter genom att avlämna för
valtningsberättelse jämte balansräkning, avseende föreningens ställning vid 
räkenskapsårets utgång, samt likvidationsräkning, upptagande inkomster 
och utgifter under räkenskapsåret. Redovisningshandlingarna skall vara un
derskrivna av samtliga likvidatorer. 

I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det kan ske utan förfång för 
föreningen, lämnas upplysning om likvidationens gång. Har tillgångar i ba
lansräkningen upptagits till lägre eller högre värde än i närmast föregående 
balansräkning, skall detta anmärkas i förvaltningsberätlclsen. Har likvida
tionen ej avslutats inom två år, skall i nästa förvaltningsberättelse uppges de 
hinder som mött för detta. 

Inom två månader efter räkenskapsårets slut skall Iikvidatorerna avlämna 
redovisningshandlingarna i huvudskrift eller avskrift till Iikvidationsrevi
sorerna. 

139 §. 
Inom en månad efter det redovisningshandlingarna överlämnats till likvi

dationsrevisorerna skall dessa till likvidatorerna avlämna berättelse över 
granskningen av deras förvaltning och bostadsrättsföreningens räkenskaper 
för räkenskapsåret samt återställa handlingarna. Revisionsberättelsen skall 
vara underskriven av likvidationsrevisorerna. Om berättelsens innehåll gäl
ler i tillämpliga delar 101 §. 

Sedan likvidationsrevisorerna avlämnat sin revisionsberättelse till likvida
torerna, skall likvidatorerna ofördröjligen kalla till föreningsstämma för 
granskning av redovisningen. För rcdovisningshandlingarnas och revisions
berättelsens framläggande på stämman och tillhandahållande under viss tid 
före stämman gäller 108 § första och andra styckena. 

140 §. 
När den i kallelsen å okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi 

och alla kända skulder blivit betalda, skall bostadsrättsföreningens tillgångar 
skiftas. Är någon skuld tvistig eller ej förfallen och kan därför eller av annan 
orsak betalning ej ske, skall nödvändiga medel innehållas för betalning av 
skulden och återstoden skiftas. 
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Sker skifte på annat sätt än nu är sagt eller lämnar innehållna medel ej 
tillgång till skulds betalning, är i händelse av föreningens oförmåga att full
göra sina förbindelser den, som uppburit något vid skiflet, skyldig att åter
bära vad han fått. För brist, som kan uppkomma vid återbäringen, är likvi
datorerna ansvariga efter de beträffande skadeståndsskyldighet i 160, 162 
och 163 §§ stadgade grunderna. 

Anser medlem att han vid skifte ej fått vad på honom belöper, skall han 
vid talans förlust väcka talan mot föreningen inom tre månader efter det 
slutredovisning framlades på föreningsstämma. I fråga om medlems åter
bäringsskyldighet och om likvidators ansvarighet äger andra stycket mot
svarande tillämpning. 

Har medlem ej inom fem år efter det slutredovisning enligt 141 § fram
lades på föreningsstämma anmält sig att lyfta vad han fått vid skiftet har 
han förlorat sin rätt. 

141 §. 

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom att avlämna förvaltningsbe
rättelse om likvidationens gång från likvidationens början till dess avslutan
de. Berättelsen skall även innehålla redogörelse för utskiftning. Vid berättel
sen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen 
och redovisningshandlingarna skall avlämnas till likvidationsrevisorerna i 
hnvudskrift eller avskrift. Revisorerna skall inom en månad därefter avge 
en av dem underskriven revisionsberättelse över förvaltningen under likvida
tionen och återställa handlingarna. Om revisionsberättelsens innehåll gäller 
i tillämpliga delar 101 §. 

Sedan revisionsberättelsen avlämnats till likvidatorerna, skall dessa oför
dröjligen kalla till föreningsstämma för granskning av slutredovisningen. 
För redovisningshandlingarnas och revisionsberättelsens framläggande på 
stämman och tillhandahållande under viss tid före stämman gäller 108 § 
första och andra styckena. 

142 §. 

Då likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag och på föreningsstämman fram
lagt slutredovisning för sin förvaltning, anses föreningen upplöst. Anmälan 
härom skall ofördröjligen göras för registrering. 

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga likvidatorer, 
skall fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet samt bevis om dagen för 
utfärdande av kallelse å okända borgenärer. 

143 §. 

Föreligger anledning till antagande att bostadsrättsförening, som träll i 
likvidation, saknar tillgångar eller att dessa är så ringa, att de ej förslår till 
bestridande av likvidationskostnaderna, kan rällen på anmälan av likvidalo
rerna förklara att likvidationen skall nedläggas och föreningen anses upp
liist. Meddelas sådan förklaring, äger 132-142 §§ ej tillämpning, Tillgång, 
som enligt vad nu sagts ej skall ingå i likvidation, skall efter rättens förord
nande tillfalla allmännylligl eller därmed .i ämförligt ändamål. 

l'\foddelandc om förklaring enligt första stycket skall ofördröjligen av
siindas för registrering genom rättens försorg. 
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144 §. 
Yppas, efter det bostadsrättsförening skall anses upplöst enligt 142 eller 

143 §, tillgång för föreningen eller väckes talan mot föreningen eller upp
kommer annars behov av likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. 

Uppkommer i fråga om förening, som avförts ur registret enligt 126 §, 
behov av likvidationsåtgärd, skall på ansökan av den vars rätt beröres därav 
en eller flera Iikvidatorer förordnas av rätten. Därefter äger bestämmelserna 
i denna lag om likvidations ·verkställande tillämpning. 

Till den föreningsstämma, som först skall hållas efter likvidationens upp
tagande, skall likvidatorerna utfärda kallelse enligt stadgarnas föreskrifter. 
Kallelseåtgärderna skall ha vidtagits senast två veckor före stämman. 

Anmälan om likvidationen skall ofördröjligen göras av likvidatorerna för 
regis lrering. 

145 §. 

Angående beslut om avträdande av bostadsrättsförenings egendom till 
konkurs eller om inledande för förening av ackordsförhandling utan konkurs 
skall meddelande samtidigt med kungörelsen om beslutet avsändas för regi
strering genom konkursdomarens försorg. 

Under konkurs företrädes föreningen såsom konkursgäldenär av styrelsen 
eller, om vid konkursens början sysslomän enligt 124 § eller Iikvidalorer var 
utsedda, av dessa. I behörig ordning kan dock utses styrelse i stället för 
sysslomän samt nya styrelseledamöter eller nya likvidatorer. 

När konkurs avslutats, skall konkursdomaren ofördröjligen avsända 
meddelande därom för registrering med angivande om överskott finns eller 
icke. 

146 §. 

Om efter avslutande av bostadsrättsförenings konkurs det ej finns över
skott, anses föreningen upplöst, då konkursen avslutades. 

Finns överskott och var föreningen ej i likvidation, då dess egendom av
träddes till konkurs, skall på föreningsstämma, som ofördröjligen bör utly
sas av styrelsen, beslutats, om föreningen skall fortsätta sin verksamhet el
ler träda i likvidation. Hade föreningen trätt i likvidation, innan dess egen
dom avträddes till konkurs, gäller 144 §. 

147 §. 

Föreningsstärnma kan besluta att talan skall anställas mot likvidator eller 
likvidationsrevisor. Enskild föreningsmedlem kan också för föreningens räk
ning men i eget namn föra sådan talan. I sådant fall äger bestämmelserna i 
115 § sista stycket om rättegångskostnad motsvarande tillämpning. 

Talan får ej väckas senare än ett år från det slutredovisningshandlingarna 
och revisionsberättelsen framlades på föreningsstämma. Har likvidator eller 
likvidationsrevisor entledigats eller annars avgått eller avlidit före likvida
tionens avslutande, skall dock tiden för anställande av talan räknas från 
den föreningsstämma, på vilken redovisningshandlingar och revisionsbe
riitlclse avseende det räkenskapsår, då avgången eller frånfället inlriidde, 
framlades. Bestämmelserna i 114 §sista stycket, 116 §sista stycket och 117 § 
äger motsvarande tillämpning. 
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Frzsion 

148 §. 
Bostadsrättsföreningar kan träffa avtal om att den ena föreningen (över

låtande föreningen) skall uppgå i den andra föreningen (övertagande för
eningen) på så sätt att dels medlemmarna i den överlåtande föreningen en
ligt närmare bestämmelser i avtalet blir medlemmar i den övertagande för
eningen, dels den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation samt dess 
tillgångar och skulder övertages av den övertagande föreningen (fusion). 
Fusionsavtal får ingås endast om förslag till avtal godkänts av stämman i 
såväl den överlåtande som den övertagande föreningen. Avtalet får ej verk
ställas utan rättens tillstånd. 

Följande handlingar skall framläggas på stämman och minst en vecka 
förut hållas tillgängliga för de röstberättigade: 

1. fullständigt förslag till fusionsavtal mellan den överlåtande och den 
övertagande föreningen, 

2. avskrift av föreningarnas balansräkningar, förvaltningsberättelser och 
revisionsberättelser för sista räkenskapsåret, 

3. för varje förening en av samtliga styrelseledamöter undertecknad be
rättelse med redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid be
dömandet av förslagets lämplighet för föreningen, samt 

4. för varje förening ett av revisorerna avgivet yttrande över den i 3 an
givna berättelsen såvitt den avser föreningens ställning. 

Har balansräkning, förvaltningsberättelse eller revisionsberättelse för sista 
räkenskapsåret i någon av föreningarna icke avgivits, får i stället motsva
rande handlingar för föreningens näst sista räkenskapsår i avskrift fram
läggas på stämman och hållas tillgängliga för de röstberättigade, under för
utsättning att samtidigt framlägges och hålles tillgängliga 

1. en av föreningens samtliga styrelseledamöter undertecknad berättelse 
som i den mån det kan ske utan förfång för föreningen skall innehålla upp
lysning om händelser av väsentlig betydelse för föreningens ställning, vilka 
inträffat efter avgivandet av balansräkningen för näst sista räkenskapsåret, 
samt 

2. ett av revisorerna i föreningen avgivet yttrande över berättelsen. 

149 §. 
För giltighet av stämmobeslut om godkännande av förslag till fusionsavtal 

fordras att samtliga röstberättigade förenar sig om beslutet eller att minst 
två tredjedelar av de röstberättigade biträder beslutet och detta godtages 
av rätten. Rättens prövning, som skall grundas på en bedömning av om 
fusionen kan anses vara förenlig med bostadsrättshavarnas intressen, skall 
vid talans förlust begäras inom en månad från dagen för beslutet. I stadgarna 
kan föreskrivas ytterligare villkor för giltighet av stämmobeslutet. 

Varje föreningsstyrelse skall inom fyra månader från det föreningens be
slut om godkännande av förslaget till fusionsavtal förelåg anmäla beslutet 
för registrering. Har stämmobeslut klandrats eller har rättens prövning 
enligt första stycket begärts skall tiden för anmälan räknas från det laga
kraftägande dom eller beslut föreligger. Vid anmälningen skall fogas två av
skrifter av protokoll som förts i ärendet, innehållande fullständigt angivan
de av fusionsavtalet. Har anmälan ej gjorts inom föreskriven lid, är frågan 
om fusion förfallen. 
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150 §. 
Senast fyra månader efter det att registrering skett på anmälningar enligt 

149 § skall såväl den övertagande som den överlåtande bostadsrättsförening
ens styrelse ansöka om rättens tillstånd att verkställa fusionsavtalet. Vid an
sökningen skall fogas bevis att registrering skett samt en av den överlåtande 
föreningens styrelse underskriven förteckning över föreningens kända borgC'
närer med angivande av postadress. 

Rätten utfärdar kallelse å den överlåtande föreningens borgenärer, både 
kända och okända, med föreläggande för den, som vill göra förbehåll om 
rätt till betalning av den överlåtande föreningen för sin fordran, att sist på 
viss dag, sedan sex månader förflutit, skriftligen göra anmälan därom hos 
rätten. Kallelsen anslås i rättens kansli sex månader före inslällelsedagen 
samt kungöres tre gånger i Post- och Inrikes Tidningar och tidning inom den 
ort, där föreningens styrelse skall ha sitt säte, första gången sist fem måna
der och tredje gången sist två månader innan den dagen inträffar. Kronans 
ombudsman i orten och alla kända inländska och utländska borgenärer 
skall särskilt underrättas om kallelsen. Sådan underrättelse skall genom 
rättens försorg avsändas till inländsk borgenär minst en månad och till ut
ländsk borgenär minst tre månader före inställelsedagen. Styrkes inför rät
ten, att de borgenärer, som anmält förbehåll blivit till fullo förnöjda för sina 
fordringar eller att säkerhet som av rätten godkännes ställls för fordringar
na, skall rätten lämna tillstånd till avtalets verkställande. Om ansökan, som 
gjorts inom föreskriven tid, och om beslut, som meddelats i anledning av an
sökningen, skall underrättelse ofördröjligen avsändas till länsstyrelsen ge
nom rättens försorg. 

Rättens beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex månader sedan 
beslutet vunnit laga kraft av båda föreningarnas styrelse anmälas för regi
strering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i lmvudskrift 
eller avskrift, samt av lagakraftbevis. 

När rättens beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande registre
rats, anses fusionen genomförd. 

Hör till den överlåtande föreningen pensionsstiftelsc eller personalstiflelse, 
gäller om stiftelsens överförande till den övertagande föreningen vad i lagen 
den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästclse m. m. är stad
gat. 

151 §. 
Har bostadsrättsförening trätt i likvidation, kan utan hinder därav fusion 

med annan bostadsrättsförening äga rum enligt 148-150 §§.Bestämmelser
na om styrelsen och dess ledamöter samt om revisorerna gäller om likvida
torerna och Iikvidationsrevisorerna. 

Registrering 

152 §. 
Ansökan om bostadsrättsförenings registrering och anmälan för registre

ring skall inges eller i betalt brev med posten insändas till länsstyrelsen. 
Sådan ansökan eller anmälan skall vara åtföljd av stadgade avgifter. 
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153 §. 
Har vid ansökan om eller anmälan för registrering eller i fråga om upp

rättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan eller anmälan, icke 
iakttagits de föreskrifter, som finns meddelade för varje särskilt fall eller 
prövas bostadsrättsföreningens stadgar eller beslut, som anmäles för registre
ring, icke ha tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse 
med föreskrifterna i denna lag eller annars strida mot lag eller författning 
eller i något viktigare hänseende ha otydlig eller vilseledande avfattning, 
skall registrering vägras. Är annan grund till klandertalan mot förenings
stämmobeslu t enligt 120 § andra stycket än att vid beslutet i denna lag eller 
stadgarna upptagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen 
iakttagits, är det dock ej hinder mot registrering sedan tid för väckande av 
klandertalan utgått utan att talan anställts. 

Registrering skall också vägras, om för registrering anmäles beslut om 
sådan ändring av stadgarna, att styrelsens säte skall flyttas från ett län till 
ett annat, och länsstyrelsen i det senare länet på förfrågan meddelar, att 
bostadsrättsföreningens firma jämlikt stadgandet i 9 § tredje stycket utgör 
hinder för föreningens upptagande i detta läns föreningsregister. 

Vägras registrering, skall länsstyrelsen ofördröjligen till sökanden med 
posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skälen därför. 
Är sökanden missnöjd med beslutet, får han hos Konungen föra talan genom 
besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skall inkomma inom två månader 
från beslutets dag. 

154 §. 
Beviljas bostadsrättsförening registrering, skall länsstyrelsen i registret in-

föra: 
1. föreningens firma; 
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art; 
3. den ort, där föreningens styrelse har sitt säte; 
4. föreningens postadress; 
5. föreningens räkenskapsår; 
6. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt, om annars någon 

ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att teckna föreningens 
firma, dennes fullständiga namn och hemvist; samt 

7. av vilka och hur föreningens firma skall tecknas, om den ej tecknas 
endast av styrelsen. 

Göres efter det förening registrerats anmälan för registrering enligt denna 
lag, skall om registrering beviljas vad sålunda anmälts anmärkas i registret. 

155 §. 
Företer bostadsrättsförenings registrerade firma likhet med en i handels

regisler, föreningsregister, aktiebolagsrcgistret, filialregistret, försäkringsre
gistret, försäkringskasseregistret, understödsföreningsregister, sambruksför
eningsregistret, bankregistret eller sparbanksregislret tidigare införd firma 
och lider därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, kan han hos 
rätten föra talan om förhud för föreningen att efter viss Lid använda först
nämnda firma samt om skadestånd. 

l\fenar någon annars, att en i regislrel verkställd inskrivning länder honom 
till förfång, får talan om registreringens upphävande samt om skadestånd 
föras vid domstol. 
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156 §. 
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Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord in
skrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt eller att an
nars visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall på anmä
lan av part i registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare anteck
ningen avföres ur registret. 

Har, sedan i registret gjorts anteckningar rörande beslut om avträdande 
av bostadsrättsförenings egendom till konkurs eller om inledande för för
ening av ackordsförhandling utan konkurs, överrätt förklarat, att beslutet 
ej bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt 
första stycket. Detsamma gäller när ackordsförhandlingen upphört, om den 
ej förfallit på grund av att konkurs inträffat. 

Vid anmälan enligt första stycket eller andra stycket första punkten skall 
fogas avskrift av rättens avgörande, samt i fall enligt första stycket, laga
kraftbe-vis. I fall, som avses i andra stycket andra punkten, skall vid anmäl
ningen fogas avskrift av protokoll eller annan handling, som visar att ac
kordsförhandlingen upphört efter vad där sägs. 

157 §. 
Har ansökan enligt 150 § om rättens tillstånd att bringa fusionsavlal till 

\'erkställighet ej inkommit inom föreskriven tid eller har ansökan genom 
lagakraflägande beslut avslagits eller har beslutet om tillstånd icke anmälts 
för registrering inom stadgad tid, skall länsstyrelsen förklara frågan om 
fusion förfallen samt ofördröjligen med posten översända underrättelse där
om till bostadsrättsföreningarna. över beslutet om sådan förklaring får be
svär anföras enligt 153 § sista stycket. 

Har genom lagakraftägande beslut frågan om fusion förklarats förfallen, 
skall i registret antecknas, att på denna grund den tidigare anteckningen rö
rande fusionsavtalet avföres ur registret. 

Vid registrering av rättens beslut om tillstånd till fusion skall antecknas, 
att den överlåtande föreningen är upplöst. 

158 §. 
Vad i registret införes, med undantag av meddelande om konkurs eller 

ackordsförhandling utan konkurs enligt 145 §, skall genom länsstyrelsens 
försorg ofördröjligen kungöras såväl i Post- och Inrikes Tidningar som i tid
ning utgiven i den stad där länsstyrelsen har sitt säte eller, om flera tid
ningar utges där, i den av dessa där allmänna påbud för staden vanligen 
meddelas. 

Om i annat fall än som avses i 156 § andra stycket i registret antecknas, 
att tidigare anteckning avföres ur detta, skall kungörelse därom ske efter 
vad ovan stadgas. 

159 §. 
Det som enligt denna lag blivit infört eller antecknat i registret och kun

gjort i ortstidning skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej 
av omständigheterna framgår, att han varken hade eller bort ha kännedom 
därom. 

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller bort 
bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan åberopas mot 
annan än den som visas ha ägt kännedom därom. 
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Finns enligt Konungens bestämmande tryckt samling av anmälningar till 
registret, skall i fråga om behörighet att inför domstol, länsstyrelse eller 
överexelrntor företräda bostadsrättsföreningen vad samlingen, i den mån den 
kommit myndigheten till handa, innehåller ha vitsord för myndigheten, om 
ej annat förhållande visas vara för handen. 

Skadestånd 

160 §. 

Har styrelseledamot, revisor, likvidator, likvidationsrevisor eller sysslo
man som avses i 124 § vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet tillskyndat bostadsrättsföreningen skada, är han skyldig att er
sätta föreningen för skadan. 

Har föreningsmedlem eller röstberättigad, som ej är medlem, genom 
överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsam
het tillskyndat föreningen skada, är också han skyldig att ersätta förening
en för skadan. 

161 §. 

Har styrelseledamot eller annan som avses i 160 § första stycket genom 
överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av oaktsamhet 
tillskyndat medlem, borgenär hos bostadsrättsföreningen eller annan tredje 
man skada, är han skyldig att ersätta denne för skadan. Detsamma gäller om 
medlem eller röstberättigad, som icke är medlem, genom sådan överträdelse 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillskyndat medlem, borgenär hos för
eningen eller annan tredje man skada. 

162 §. 

Är styrelseledamot eller annan ersättningsskyldig enligt 160 § första 
stycket eller 161 § första punkten och föreligger endast ringa oaktsamhet, 
kan ersättningen nedsättas, om det med hänsyn också till skadans storlek 
och omständigheterna i övrigt prövas skäligt. 

Har medlem eller röstberättigad, som icke är medlem, blivit ersättnings
skyldig enligt 160 § andra stycket eller 161 § andra punkten, kan ersättning
en nedsättas, om det med hänsyn till hans skuld och omständigheterna i öv
rigt prövas skäligt. 

Nedsättning efter vad nu är sagt skall ej ske, om den ersältningsskyldiges 
förfarande innefattade brottslig handling. 

163 §. 

Är flera ersättningsskyldiga för skada enligt 160-162 §§, svarar de för 
ersättningen en för alla och alla för en. Den vars ersättningsskyldighet ned
satts enligt 162 § svarar dock endast med det nedsatta beloppet. Sinsemellan 
skall de taga del i ersättningens betalande efter vad med hänsyn till den 
större eller mindre skuld, som finnes ligga envar av dem till last, samt till 
omständigheterna i övrigt prövas skäligt. 
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Straffbestämmelser 

164 §. 

1. den som uppsåtligen överträder förbud i 2 §; samt 
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2. styrelseledamot, likvidator eller annan, om han uppsåtligen upplåter 
bostadsrätt i strid med 24 § eller ingår förhandsavtal i strid med 24 § första 
stycket eller föreskriften i 29 § första stycket om utfästelse av godkänt före
tag. 

165 §. 
Till böter dömes även 
1. styrelseledamot, likvidator eller annan, om han uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i anmälan eller an
sökan till länsstyrelsen eller i handling som fogas därvid eller i utdrag eller 
uppgift enligt 23 §; 

2. styrelseledamot eller likvidator, om han uppsåtligen eller av grov oakt
samhet i ekonomisk plan eller handling som åberopas i plan eller fogas där
vid meddelar oriktig eller vilseledande uppgift eller underlåter att taga in 
uppgift som uppenbarligen bör vara med, eller i handling, som hålles till
gänglig för medlemmar eller röstberättigade eller framlägges på förenings
stämma meddelar oriktig eller vilseledande uppgift; 

3. styrelseledamot, om han vid upprättande av balansräkning, vinsl- och 
förlusträkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 88 eller 133 §, upp
såtligen eller av oaktsamhet förfar i strid med 90 §, 91 § tredje-sjunde styc
kena, 92 § första stycket eller 93 §; 

4. likvidator, om han vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk
ning eller förvaltningsberättelse enligt 135, 138 eller 141 §, uppsåtligen eller 
av oaktsamhet förfar i strid med dessa lagrum; 

5. revisor eller likvidationsrevisor, om han i revisionsberättelse eller an
nan handling, som framlägges för föreningsstämma eller annorledes hålles 
tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift om föreningens an
gelägenheter eller uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra 
anmärkning beträffande förvaltningen, trols att anledning till detta före
ligger; 

6. styrelseledamot eller likviclator, om han uppsåtligen eller av oaktsam
het i strid med 68 § första stycket låter verkställa utdelning till medlem 
eller annan; 

7. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidations revisors med
hjälpare som, fastän han insett eller bort inse att skada därav kunnat följa, 
yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kännedom, 
utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans uppdrag; 
samt 

8. den som bryter mot 9 § sista stycket. 

166 §. 
Till böter dömes även 
1. styrelseledamot eller likvidator, om han underlåter att iakttaga 12 §, 

21 § tredje stycket, 22 §, 94 §, 100 § sista stycket, 132 § sista stycket, jämfört 
med 100 § sista stycket, eller 133 § sista stycket jämfört med 100 § sista styc
ket; 
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2. styrelseledamot eller lik.vidator, om han underlåter att iakttaga före
skrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 87, 119, 131, 
142 eller 144 §; 

3. styrelseledamot eller likvidator om han underlåter att till revisorer eller 
likvidationsrevisorer avlämna handlingar enligt 88 § andra stycket, 133 § 
andra stycket, 135 § sista stycket, 138 § sista stycket eller 141 § första styc
ket; 

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad som 
stadgas i 105 § sista stycket, 136 § sista stycket, jämfört med 105 § sista 
stycket, eller 138 § andra stycket sista punkten eller som underlåter att iakt
taga föreskrift, som beträffande framläggande av handlingar på förenings
stämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma är med
delad i 108 § första eller andra stycket, 133 § andra eller sista stycket, 139 § 
andra stycket eller 141 § andra stycket; samt 

5. revisor, vilken underlåter att iakttaga 101 § första stycket eller 133 § 
andra stycket, samt likvidationsrevisor, som försummar att iakttaga 139 § 
första stycket första punkten eller 141 § första stycket femte punkten. 

167 §. 
Förseelse enligt 166 § 4 får åtalas endast av målsågande. Såsom målsägan

de anses såväl föreningen som varje medlem i denna. 

Särskilda bestämmelser 

168 §. 
Är sådan anmaning som avses i 34 §, 35 §, 56 § eller 57 § första stycket 

1 avsänd i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, skall sty
relsen eller bostadsrättsföreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på 
den. Motsvarande gäller beträffande sådant meddelande som avses i 39, 45 
eller 51 §. I fall som avses i 51 § är det dock till fyllest att meddelandet är 
avsänt på annat ändamålsenligt sätt. 

169 §. 
Avskrift enligt denna lag skall vara till riktigheten bestyrkt av två perso

ner, som vid sina namn bör ange yrke och postadress. 

170 §. 
Bostadsrättsförening är i de mål, för vilka ej annorlunda genom lag stad

gas, lydande under allmän underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte. 

171 §. 
Innehåller bostadsrättsförenings stadgar förbehåll, att tvister mellan för

eningen och styrelsen, styrelseledamot, likvidator, förcningsmedlem eller 
röstberättigad, som ej är medlem, skall hänskjutas till avgörande av skilje
män, har sådant förbehåll samma verkan som tillkommer skiljeavtal. Om 
påkallamlc av förbehållets tillämpning giiller hcsliimmelscrna i denna lag 
om talans väckande och om delgivning. Vill styrelsen föra klandcrtalan mot 
beslut av föreningsstämma, skall styrelsens rätt till talan anses beva
rad, om den i 86 § andra stycket niimnda sliirnman blivit inom klandertiden 
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utlyst att hållas så snart det kan ske med iakttagande av föreskriven kallelse
tid. 

Förbehåll enligt första stycket eller avtal mellan förening och förhands
tecknare att framtida tvist med anledning av förhandsavtalet skall hänskju
tas till avgörande av skiljemän utan bestämmelse om rätt för parterna att 
klandra skiljedomen får ej göras gällande i fråga om bostadsrättshavarens 
eller förhandstecknarens rätt eller skyldighet alt tillträda eller behålla lä
genheten eller beträffande fastställande av hyresvillkor. 

172 §. 
Om part ej godtar hyresnämnds beslut, får parten klandra beslutet genom 

att väcka talan mot andra parten inom tre veckor från det parten erhöll del 
av beslutet. Klandras icke beslutet inom denna tid, är parts räU till talan 
förlorad. 

Klandertalan upptages av domstol som anges i 3 kap. 72 § första stycket 
första punkten lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt Lill fast 
egendom. Tvisten får återförvisas till hyresnämnden. 

Talan får ej föras mot underrätts dom i fråga om fastställelse av hyres
villkor. 

Vardera parten svarar för sin rättegångskostnad i underrätten, i den mån 
annat ej följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den l januari 1971. Genom lagen upphäves, 
med den begränsning som följer av bestämmelserna nedan, lagen den 25 april 
1930 (nr 115) om bostadsrättsföreningar. 

2. Bestämmelsen i 2 § första stycket utgör ej hinder för den, som den 1 
juli 1930 drev verksamhet som avses i nämnda stadgande, att fortsätta verk
samheten beträffande hus som då tillhörde honom. 

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket utgör ej hinder för förening eller 
aktiebolag, som innan lagen trätt i kraft haft rätt att upplåta andelsrätt med 
vilken följer rätt att för begränsad tid besitta eller hyra lägenhet i föreningen 
eller bolaget tillhörigt hus, att upplåta andelsrätt avseende lägenhet i huset. 
Även i annat fall får förening eller bolag, som innan lagen triitl i kraft dri
vit verksamhet i vilken ingår upplåtelse av andelsrätt som avses i 2 § andra 
stycket, efter tillstånd av Konungen fortsätta sin verksamhet. Har föreningen 
eller bolaget ingivit ansökan härom före ikraftträdandet, får verksamheten 
fortsättas i avvaktan på beslutet. 

4. För bostadsrättsförening som registrerats enligt äldre lag gäller nya la
gen, om ej annat följer av 5-19 nedan. 

5. Saknas i stadgarna föreskrift som avses i 7 § 15 senare ledet, skall vid 
föreningens upplösning med föreningens behållna tillgångar förfaras enligt 
62 § lagen den 25 april 1930. 

6. Bestämmelserna om förhandsavtal, förhandstecknare och teckningsrätt 
gäller ej beträffande rättsförhållande som tillkommit innan lagen trätt i 
kraft. 

7. Har teckningslista uLfiirdats, giiller äldre lag beträffande upplåtelse av 
bostadsrätt till utbjudna lägenheter. 

8. Har bostadsrättshavare överlåtit sin bostadsrätt eller avlidit innan lagen 
trätt i kraft eller har hans äktenskap gått åter eller boskillnad, hemskillnad 



224 Kungl. Maj:ts prnposition nr 12 år 1!J71 

eller äktenskapsskillnad vunnits dessförinnan, gäller äldre lag i fråga om 
bostadsrättens övergång. 

9. Innehåller stadgarna bestämmelse om beräkning av ersättning för bo
stadsrätt vid överlåtelse, gäller bestämmelsen även om grunder för beräk
ningen ej angivits enligt 36 §. 

10. Innehåller stadgarna förbehåll om att vid övergång av bostadsrätt för
eningen eller medlemmarna skall vara berättigade att lösa bostadsrätten, 
äger förbehållet tillämpning även sedan lagen trätt i kraft, beträffande lä
genhet som är avsedd att helt eller till icke oväsentlig del användas såsom 
bostad dock längst till och med den 31 december 1975. Kan överenskommel
se ej träffas om lösens belopp och innehåller stadgarna ej förbehåll om stor
leken av beloppet eller sättet för dess bestämmande gäller 38 § andra stycket 
i tillämpliga delar. 

11. Har bostadsrätt upplåtits enligt äldre lag äger samma lag tillämpning 
även i fråga om bostadsrätlshavarens rättigheter och skyldigheter på grund 
av att lägenheten vid tillträdet ej är i det skick bostadsrättshavaren kan 
fordra eller att bostadsrättshavaren ej får tillträde till lägenheten i rätt tid. 

12. Skadas lägenhet eller uppstår på annat sätt innan nya lagen trätt i 
kraft hinder eller men i bostadsrättshavarens nyttjanderätt, äger äldre lag 
tillämpning i fråga om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i 
anledning av det inträffade förhållandet. 

13. Har förhållande som åberopas för nylljanderättens förverkande in
träffat före lagens ikraftträdande äger äldre lag tillämpning i fråga om för
eningens rätt att skilja bostadsrättshavaren från lägenheten. 

14. Föreskrives vid lagens ikraftträdande i stadgarna att medlem skall till
höra viss sammanslutning, inneha anställning i visst företag eller uppfylla 
annat liknande villkor, gäller i stället för 57 § första stycket 7 att nyltjande
rätten till lägenheten är förverkad om bostadsrättshavaren efter lagens 
ikraftträdande ej längre uppfyller villkoret. Förverkande skall anses ske 
enligt nyssnämnda lagrum. Vad nu sagts skall dock ej gälla längre än till 
och med den 31december1975. 

15. Har på grund av att bostadsrättsföreningens hus överlålits bostadsrätt 
upphört före lagens ikraftträdande äger h!dre lag tillämpning i fråga om bo
stadsrättshavarcns rätt till ersättning för bostadsrätten och rätt till lägen
het som tillträtts. 

16. Har beslut av förcningssHimma fattats innan lagen trätt i kraft, skall 
i fråga om beslutet, om klander därav samt om beslutets registrering och 
verkställande äldre lag tillämpas. 

17. I stället för 123 § första stycket och 127 § äger motsvarande bestäm
melser i äldre lag om skyldighet för bostadsrättsförening att träda i likvi
dation och om ansvarighet för uppkommande förbindelser alltjämt tillämp
ning. 

18. Bestämmelsen i 171 § andra stycket gäller ej förbehåll vars tillämp
ning påkallats innan lagen trätt i kraft. 

19. Skall enligt bestämmelserna ovan föreskrift i äldre lag gälla och är i 
samma lag överträdelse av föreskriften belagd med straff, äger även denna 
straffbestämmelse tillämpning. 

20. Förekommer i lag eller särskild författning hänvisning till lagrum, 
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, gäller i stället den bestäm
melsen. 



Kungl. Maj:ts proposition nr 12år1971 225 

Bilaga 2 
Det remitterade förslaget 

1) ·Förslag 

till 

Bostadsrättslag 

Hiirigenum förurd11:1s som fiiljer. 

Inledande bestämmelser 

1 ~ 

Upplulelse av hus eller del av hus till nyttjande mot vederlag 11lan Le
griinsning till tiden sker enligt bestämmelserna i denna lag. 

2 § 
Nylljanderäll enligt l § uppliHes av hostadsrällsförening. Upplatelse får 

icke ske till annan än medlem i föreningen. Medlems riitt i föreningen pä 
grund av upplåtelse kallas bostadsrätt. 

Med bostadsHigenhel U\'Sl'S lägenhet s1;m iir avsedd att hell eller till icke 
oviisenllig del anviindas som bostad. 

Upplåtelse av bostadsrätt m. m. 

3 § 

Innan bostadsrätt upplåtes, skall ekonomisk plan för föreningens verk
samhel ha uppriillals av föreningens styrelse och godkänts uv liinsstyrel
sen. 

Planen skall innehålla de upplysningar som iir av hetydelse för hedii
mandet av föreningens verksamhet. 

Inträffar förhållande som är av väsentlig betydelse för bedömandet av 
föreningens verksamhet sedan ekonomisk plan uppriittals, får bostads
rätt ej vidare upplåtas fiirriin ny ekonomisk plan uppr'.ilfals och go1lkiinls. 

4 § 
Ekonomisk plan skall uppriillas i Lvå exemplar och undertecknas av 

samtliga ledamöter i föreningens styrelse. 
Planen skall vara försedd med intyg av lvä personer om nll planen en

ligl deras omdöme \'ilar på Lillförlitliga grnnder. I intyget skall anges de 
ht1vudsakliga omständigheter som ligger till grnnd för omdömet. lntygs
givare utses bland <lem som Konungen eller myndighet, som Konungen 
förordnar, förklarat behöriga att utfärda s[ulant intyg. Mot intygsgivare 
gäller samma jäv som mot domare. 

Ansökan om godkännande av ekonomisk plan göres av styrelsen. Vid 
ansökningshandlingen skall båda exemplaren av planen fogas. 

Styrelsen skall hålla godkänd ekonomisk plan tillgiinglig för den som 
vill taga del av planen. 

8 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 12 
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5 § 
Innan den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus redo

visats i godkänd ekonomisk plan eller på föreningsstämma, får bostadsrätt 
till bostadsli:igenhet ej upplåtas utan tillstånd av länsstyrelsen. Sådant till
stånd skall lämnas, om ekonomisk plan godkänts av länsstyrelsen och för
eningen hos länsstyrelsen ställl betryggande siikerhet för fullgörande av 
skyldighet att utge ersättning för lwstadsrällen med belopp motsvarande 
grundavgiften för denna. 

SiikcrheL skall pli hegiiran :n· fiire11ingcn :dersliillas selian etl år fiir
f111Lit l'ri'tn del. den slutliga :rnsk::tl'fni11gskust11adc11 red<wisats på fiirenings
stiimma. Har talan om ersälluing väckts före 1itgängen av nämnda Lid, f{ir 
siikcrhelcn dock ej iiterställas l'iirrän tal:rn iir slr:lligl avgj•;rd od1 förcni11g-
1'11 fllllgj11rt sin IH't:ilningsskyldighet. 

G ~ 
Bostadsrätt upplåtes skriflligen. I upplålelsehandlingen skall anges par

ternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp varmed grund
avgift och årsavgift skall utga. Om särskild avgift för upplåtelse av bostads
rii tt (uppllllelse:wgift) skall uLLagas, skall även den anges. 

7 § 
l'pphHt'ilse smi1 · skclt 'i strid med :~ ~ l'örsl::t stycket eller fi § iir ogiltig. 

Den Lill vilken uppl:Helsen skedde har d:inid riilt Lill ersiitlning för skada. 
Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från 
lilltriidel. Väckes ej talan om nppE'ttelsens ogiltighet inom två år från det 
uppli\lclsen skedde, iir riitlcn till s:\dan talan förlorad. 

Har uppl<'tlelse skell i slrid mc<l ;1 ~ sista stycket, får hosladsrältshavaren 
dter 11ppsi:igning l'ri"111triida hostudsri!llen, 11111 hn11 vnr i god lro när upplå
telsen skedde. Uppsiigning skall sk~ inom tre månader fn\n del. bpstads
rtittshuvarcn fick kännedom .om förhiUJande sum bort föranleda uppdt
tande av ny ekonomisk plan, dock ej senare iin tv[t år från upplåtelsen. 
Sker uppsiigning, övergi'tr bostadsriillen genast till föreningen. Föreningen 
skall ti 11 hostadsrii llsharnrcn 11 lge skii lig ersiill ning för bosladsriitten. Bo
sladsrätlshavaren har iivcn riill .li!I, ersiitlning för .skada. Har li:j.genheteu. 
Lillträtts, skall hyresavtal anses ingångel för tiden från. uppsägningen, om . 
hosladsrältshavarcu i uppsägningen begärl all få kvarbo i lägenheten. 

Enas ej parterna orn hyresvi llkor enligt fiirsta eller andra stycket, fast
stiilles dessa av liyres11fönn1len. I. ::t\'\'aklnn på nLL hyresvillkorcn för tiden 
från det hyresavtal skull anses ingånget blir slnlligl beslfö)](la skall hyra 
betalas enligt vad som senast gällL i fråga om årsavgift. 

8 § 
Har hosladsriiLL Lill viss higenhcl upplålils al flera var för sig, iiger upp

låtelserna sinsemellan företriidc efler den Lidsföljd i vilken de ägt rum. 
Är upplåtelserna s:.untic..liga eller kan del ej u Lrönas i vilken tidsföljd de 
skett, skall rätten p{t talan förordna om företrädet mellan dem eflcr vad 
som me1l hänsyn Li Il ·ornstiindighdcrna ~ir · skiiligl. · · · 

Niir bosladsräLL skall vika enligt fi.ii"sla stycket, skall· föreningen åter·
hiira grnnuavgifl och uppli1Lelseavgifl som IJostausrättshavaren betalat. 
Denne liar ii.ven riitl till 1'rsiitt11ing :l\' föreningen för skada, om han vid 
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upplåtelsen v·trken iigile cllPr hurt iiga kiinnedom 0111 den andra upplfr
telscn. 

!) § 

Bosl::idsriiltsförening får lriiffa aylal om framlilla upplåtelse av bvslatls
riitt till nnnan liigenhet än bostadslägenhet. 

övergång av bostadsrätt 

10 § 
Har hostadsriHt Ö\'ergått till ny innehavare, får denne utöva bostn1!:-rii!

tcn c1Hlasl om han iir diet antages till medlem i föreningen. 
Ulan hinder av försla stycket får dödsbo efter avliden bosta<lsriillshaY;1-

re ulöva hostadsriitlen. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, fiir fiirrningc11 
floek anmana diirisboet alt inom sex månader visa att hnstailsriillcn ing:°lll 
i bodelning eller an·skillc i anledning av hosladsriillshavnrcns död <'ller 
all någon, som ej fiir Yiigras' inträde (föreningen, fiirviirrnl h11sladsriiltc11 
och sökt medlemskap. lakllages ej lid som angiYils i anma11i11gc11, fftr fiir
eningcn siilja hosladsriillen på offenllig a11kli011 för dödshnets riikning. 
Dödsboet kan i stadgarna medges vidslriiektarc riill an snm sagls nu. 

11 ~ 

Den till vilken hosladsriitl överg:tlt fur 1'.j viigras intriidc i fiireni11gc11, · 
om han uppfyller de villkor för mcclle111sk:q1 som föreskrives i stndgarna 
och föreningen skiiligen kan nöjas med ho1w111 som bosladsriitlshavarc. 
Den som föniirval boslaclsriitl vicl excki1liv fi'irsiiljning eller Yid offentlig 
auktion enligt 10, 12 eller 37 § får dock ej v~igrns medlemskap pfl de'n grund 
all crsiillning fiir bostaclsriiltcn icke lwriiknats enligt grunder som· anges i 
stadgarna. 

Har bostadsriill övergall till hostaclsriillslrnvarcns make, f:l.r intriidc i 
föreningen vi:igras maken enclast om hinder möter p:'.t grund av besliim
melse i sladgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller 
uppfylla liknanclc villkor och clcl skiiligcn kan fordras alt maken upp
fyller villkorel. Vall sc•m sagts 1111 iigcr motsvarande lilliimpning. om ho
slad srii LI l ill hos I ad sliigen hel iivergåll Li 11 ))Ils( ad srii l lsl!:n·are11 11 iirsl:°1e11dc 
s0111 Yaraktigt samnwnhoddc med honom. 

T fr:'.1ga om fön·i:in· aY andel i b11stat.lsriit I iigcr fiirsla och andra styckena 
tilfampning endast om boslads6illcn innehas a\' makar. Vad smn sagts 11t1 

giiller ej. om annat hestiimls i stadgarna. 

l:l § 
Har den till \'ilkcn h11sladsriill övcrgiHl gcw.Jllt hnclelni11g, arv, lest:11ne11-

tc, holagsskifte eller liknande fiirviirv icke anlagits Lill mecllem, får fiir
cni11gen anmana i1111cha\'art•n all inom sex 11ul.11acler eller den liingre lid 
som kan \'ara bestiimcl i stadgarna visa all 11tl.gon, som ej får vägras inlrii
cle i föreningen, förviirvat hostadsriillcn och siikl medlemskap. laldlagcs ej 
lid som angivils i a!lrnaningcn, rnr föreningen siilja hosladsriilten p[1 of-
fentlig .auktion för inneh~ivarens riiknin;~. · 

13 § 

Har den till vilken 1JOslaclsräll iivcrlålils icl\c antagits Lill mcdlclll, iir 
övcrlålclscn ogiltig. 
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Fiirs!a styl'kcl g:'.i llcr ej Yid cxek ut iv försiilj ning eller offentlig an klion 
enligt 10, 12 eller 37 §. Har i sådant fall förvärvaren icke antagits till med
lem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning. 

14 § 
I stadgarna kan intagas förheh:-111 alt vid öwrgång av lwsladsriitt till an

rrnn liigcnhel iin hosladslägenhel fi_ireningen eller medlemmarna skall ha 
riill att liisa hnstadsri-illcn. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning 
liisningsriillen skall tillkomma föreningen och medlemmarna, inom vilke1i 
tid liisningsriitlen skall göras giillande hos fiir-viirvaren samt efter vilka 
~\runder ersäUning för hosladsriitlen skall hcsliimmas och innm Yi!l,en tid 
den skall helnlas. 

15 § 
För lid efter det all föreningen underriiltals om all bostadsrätt övergått 

till mcrllem i föreningen svarar den från vilken riitlen övergått ej för de 
förpliktelser som åligger innehavare av hostadsriitten. 

Första slyckel iiger molsvaranrlc tilliimpning, om hosladsri"ilt genom bo
delning, an·, testamente, bolagsskiftc eller liknande förviirv eller vid exelrn
tiv försäljning eller offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 § övergått till 
någon som ej är medlem i föreningen. Har i annal fall bostadsrätt övergått 
till någon som ej är medlem, är den från vilken rätten övergått fri från 
förpliktelser enligt första stycket för tid efter del all förvärvaren an lagils 
till medlem. 

Förvärvaren svarar jiimlc den från vilken boslndsriillen övergåll för den
ne åvilandc förpliktelser som innPhavare av hostadsriitlcn, om ej annat 
överenskommits mellan föreningen och fönärvaren. 

16 § 
Bostadsriittshavare kan sedan två år förflulil från del hosladsrällen upp

liits avsiiga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser 
som bosladsriiltshavarc. Avsiigelse göres skriftligen hos styrelsen. 

Sker avsi:igelse, övergår bosladsriitten till föreningen på den fardag för 
:ivlriidande av hyrd lägenhet som intriiffar niirmasl efter tre månader från 
avsiigelsen. 

17 § 
Har hostadsriitt öwrgåU lill föreningen, skall den överlåtas så snart del 

kan ske utan förlust, om ej föreningen beslutar all hostadsriillen skall 
upphöra. 

BostadsrättshavarenR rättigheter och skyldigheter 

18 § 
:\'iir Iägl•nhelen skall lilllräclas första gången efter boslarlsriitlsupplåtclse, 

skall föreningen, om ej annat avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant 
skick alt den enligt den allmänna uppfattningen i orten iir fullt brukbar för 
del avsedda rindamålet. 
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19 § 
Är lägenheten, niir den skall tillträdas första gängen efter bostadsrätts

upplåtclse, ej i det skick som hostadsrfölshavaren har rätt alt fordra, får 
han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om styrelsen underlåter atl 
på tillsiigelse ombesörja åtgiirden så snart det kan ske. Kan bristen ej av
hjälpas ulan dröjsmål eller underlåler styrelsen alt efter tillsägelse ombe
sörja åtgärden så snart det kan ske, får bosladsrältshavaren efter uppsägning 
frånh·äda bostadsriitlen. Uppstigning får dock ske endast om bristen är av 
väsentlig betydelse. Sedan hrislen blivit avhjiilpt av slyrclsen får uppsägning 
ej ske. För den tid Iiigenheten iir i brislfälligl skick har hosladsriittshavaren 
rätt lill skälig neclsiittning av årsavgiften. 

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen 
beror på försummelse från föreningens sida. 

20 § 
Erhåller hostadsrätlshavaren, niir lägenheten skall tillträdas första gång

en efter bosladsrättsupplåtelse, ej lilltriide i rätt tid och beror ej dröjsmålet 
på honom, har han rätt till skälig nedsfötning av årsavgiften för den tid 
han <'j kan nyttja liigcnheten eller del diirnv. Är hindret nv viisentlig bety
delse, får hostatlsriiltshavaren efler uppsägning frånträda bostadsrätten. 
Sedan tillträde erhållits får uppsägning ej ske. 

Rostadsrältshavaren har även rätt till crsiHtning för skada, om dröjs
målet beror på försummelse från föreningens sida. 

21 § 
Asidosäller föreningen sin reparalionsskyldighel eller uppstår på annat 

siitl ;.;enom föreningens vållande hinder eller men i nyttjanderätten sedan 
tillträde medgivits, iiger rn § motsvarnnde tillämpning. 

22 § 
Förekommer ohyra i lägenheten till men för bosladsrättshavarcn, iiger 

19 § motsvarande lilliimpn1ng. Har ohyran uppkommit sedan tillträde med
givits, giiller vad som sagts nu dock ej, om ohyran uppkommit genom 
hostadsrättshavarcns vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av 
någon för vilken han svarar enligt 26 § andra stycket. 

I fråga om bosladslägenhet som utgör del av hus är styrelsen skyldig att 
vidlaga tjänllga åtgiirder för alt ulrola ohyra, i:iven om bostadsrätlshavarcn 
i-ir ansvarig cnligl första stycket för alt sådan förekommer i liigenheten. Är 
hostadi;rättshavar('U ntan ansvar för ohyran, har han riitl till ersättning för 
nödviindig kostnad som åsamkas honom genom åtgärd för att utrota ohyran. 

23 § 
Har beslut fallals om väsentlig ökning av de avgifter som utgår för bo

sladsriill, får bosladsrättshavaren efter uppsiigning frånträda bostadsrätten, 
om del ej iir obilligt mol fören ingen eller dess medlemmar alt hostadsriitten 
frånträdes. Uppsägning skall ske inom tre månader från det bostadsrätts
havaren fick kännedom om avgiftshöjningen. 

24 § 
Uppsäges bosladsrätt av orsak som anges i 19-23 §, övergår bostadsrät

len genast till föreningen. Föreningen skall till bostadsri-itlshavaren utge 
skälig ersättning för bostadsrätten, · · 



230 Kungl. Maj:ls proposition nr 1:2 år 1971 

Har bosladsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyrcsavtal anses in
gånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen 
begärt att få kvarbo i lägenheten. Dtirvid iigcr 7 § sista stycket motsvarande 
tilHimpning. 

25 § 
Bostadsrättshavaren får icke anvfö1da lägenheten för annat iindamål iin 

det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avse
värd betydelse för föreningen eller annan medlem. 

26 § 
Bostadsrältshavaren skall på egen hekoslnacl hålla Higcnhclen i goll 

skick, om ej annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller lrcrljc 
stycket. 

Bostadsrättshavaren svarar ej för reparation av de stamledningar för 
avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett 
lägenheten. Vidare svarar bostadsrättshavaren för reparation på grund av 
brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom 
hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör 
till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägen
heten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada 
som bostadsrättshavaren själv icke vållat gäller vad som sagts nu dock 
endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han 
bort iakttaga. 

Andra stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning, om ohyra 
förekommer i lägenheten. 

27 § 
Bostadsrtittshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen företaga avseviird 

förändring i lägenheten. Bosladsrättshavaren kan i stadgarna medges vid
sträcktare r:'itt iin som sagts nu. 

28 ~ 
Bostadsrättshavaren är skyhlig att vid lägenhetens begagnandc iakttaga 

allt som fordras för alt bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. 
Han skall härvid ställa sig till efterriittelse de särskilda föreskrifter som 
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrällshava
ren skall hålla noggrann tillsyn över att vad som sålunda åligger honom 
sjiilv iakllages även av dem för vilka han svarar enligt 26 § andra stycket. 

Gods som veterligt iir eller med skäl kan missliinkas vara bchiiflat me1l 
ohyra får icke införas i Iiigenheten. 

29 § 
Bostadsrättsföreningen har rält att erhålla tillträde till lägcnhelen när 

det behövs för alt utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. Niir 
bostadsrätten enligt 10, 12 eller 37 § skall säljas på offentlig auktion, är 
bosladsdillshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. För'" 
eningen skall tillse alt bostadsrättshavarcn därvid ej tillskyndas större olii
genhet ån nödviindigt. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten, 
som föranledes av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, 
även om hans lägenhet icke besväras av ohyra. Därvid äger 22 § motsva
rande tillämpning. 
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Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till lägen
heten när föreningen enligt första eller andra stycket har rätt till det, kan 
överexekutor förordna om handräckning. I fråga om sådan handräckning 
gäller bestämmelserna om handräckning enligt 191 § utsökningslagen 
(1877: 31s.1). 

30 § 
Bosladsrätlshavaren får ej utan styrelsens samtycke i andra hand npp

låla lägenheten i dess helhet till annan än medlem utom i fall som avses i 
andra stycket. 

Bosladsrätlshavare, som under viss lid ej iir i tillfälle alt anvånda sin 
bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hy
resnämn<len lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, 
om bosladsrätlshavaren har beaktansvärda skål för upplåtelsen och för
eningen ej har befogad :mlecJning alt vägra samtycke. Tillstånd kan be
gränsas till viss tid och förenas med villkor. 

31 § 
Bosladsrtiltshavaren får ej inrymma utomstående personer i lägenheten, 

om det kan medföra men för föreninge11 eller annan medlem. 

32 § 
Betalar bosladsnHtshavaren ej i rält tid grundavgift eller upplåtelseav

gift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas och sker ej 
rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseav
talet. Vad som sagts nu gäller ej, om lägenheten tillträtts med styrelsens 
medgivande. 

Häves avtalet, har föreningen räll till ersättning för skada. 

33 § 
Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som till

trätts är förverkad och föreningen således heriittigad att uppsiiga boslads
rättshavaren till avflyttning, 

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller upp
låtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd 
i stadgarna cfler det all föreningen efter förfallodagen anmanat honom att 
fullgöra sin betalningsskyldigheL eller om bostadsrätlshavaren dröjer med 
betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, 

2. om bosladsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplå-
ter lägenheten i andra hand, · 

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §, 
4. om bostadsrättshavaren eller annan, till vilken lägenheten upplåtits i 

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i 
lägenheten elle1· om bosladsrättshavaren genom underlåtenhet alt utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten 
bidrager till att ohyran sprides i fastigheten, 

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsriiltshavaren · 
eller annan, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något 
av vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller 
brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrältshavare, 

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrätts
havaren ej kan visa giltig ursäkt, 
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7. om hostadsrättshavaren åsidosätter skyldighel, som går ntöver hans 
åligganden enligt denna lag, och del måste anses vara av synnerlig vikt för 
föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för bostadsrätls
havaren att inneha ansliillning i visst företag eller liknande skyldighet ej 
åberopas som grund för förverkande. 

Nylljan<lcriilten iir icke förverkad, om det som ligger hosladsriiltshava
rcn till last iir av ringa betydelse. 

Uppsägning på grund av förhttllande som avses i första slycket 2, :i eller 
5-7 får ske endast om hosladsrätlshavaren underlåter alt på lillsiigelse 
vidtaga riittelse utan dröjsmål. 

Uppsiiges bostadsriitlshavaren till ayflyllning, har föreningen rätt lill er
sättning för skada. 

34 § 
Är nyttjanderiitlen förverka1l på grnnd av förhållande som avses i 33 § 

första stycket 1-3 eller 5-7 men sker riitlelsc innan föreningen gjorl hruk 
av sin riitl lill uppsägning, kan bostadsriiltshavarm icke därefter skilj as 
från lägenhelen på den grunden. Detsamma gäller om föreningen icke upp
sagt bostadsriittshavaren till avflyllning inom tre månader från det för
eningen fick kiinnedom om förhållande som avses i 33 § försla stycket 4 
eller 7 eller icke inom två månader från del den erhöll vetskap om förhål
lande som avses i niimnda stycke 2 tillsagt bostadsrätlshavaren all vid
taga rättelse. 

35 § 
Är nyttjanderätten enligt 33 § första slycket 1 fön·erkad på grund av 

dröjsmål med betalning av årsavgifl och har föreningen med anledning 
därav uppsagt bostadsrättshavarcn till avflyttning, får denne ej på grund 
av dröjsmålet skiljas från liigenhel en, om avgiften betalas senast tolfte var
dagen från uppsägningen. I avvaktan på all hosladsriiltshavaren visar sig 
ha fullgjort vad som sålunda fordras för att återvinna nyttjanderiillen får 
beslut om vräkning icke meddelas förriin fjorlon vardagar förflutit från 
uppsägningen. 

36 § 
Uppsiiges bosladsrättshavaren till avflyllning av orsak som anges i 33 R 

första stycket 1 eller 4--6, är han skyldig all genast avflytta, om ej annat 
följer av 35 §. Uppsiiges bosladsrällshavarcn av annan i 3:3 § angiven orsak, 
får han kvarbo till den fartlag för avträdande av hyrd lägenhet som inträf
far närmast efter tre månader från uppsägningen, om ej rätten eller över
exekulor prövar skäligt ålägga honom att avflytta tidigare. 

37 § 
Har bostadsrätlshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsäg

ning i fall som avses i 33 §, skall föreningen sälja bostadsrälten på offent
lig auktion så snart det kan ske, om ej föreningen och bostadsrättshavaren 
kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess brist för 
vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar blivit botad. 

Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så myc
ket som behövs för att Hicka föreningens fordran hos hostadsriitlshavaren. 
Vad som återstår tillfaller denne. 
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38 § 
överlåtes det hus i vilket lägenheten finns eller säljes huset exekutivt, 

upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att till bostadsrättsha
varen utge skälig ersättning för bostadsrätten. Träder föreningen i likvi1la
tion inom tre månader från det frågan om föreningens ersättningsskyldig
het blivit slutligt avgjord eller försättes föreningen inom samma tid i kon
kurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att utfå ersättning för bostads
rätten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar. 

Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten tillträtts, 
skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. Därvid äger 7 § sista stycket mot
svarande tillämpning. 

39 § 
Uppsägning skall rnra skriftlig, om ej skriftligt erkännande av uppsäg

ningen lämnas. Uppsägning får ske hos den som är behörig alt mottaga års
avgift på föreningens viignar. 

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock 
utan tillämpning av 12-15 §§ delgivningslagen (1970: 428). 

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekom
menderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsägningen 
skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen medlem i 
det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast kontor, 
på kontoret till någon som är ansliilld där. Påträffas icke någon som an
givits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda, om så
dan finns. Uppsägning har skett niir vad som sagts nu blivit fullgjort. 

Har den hos vilken uppsägning skall ske ej känt hemvist här i riket och 
finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga uppsiigning för honom, 
får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. 

Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten eller 
om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan om vräk
ning av bostadsrältshavaren gäller som uppsägning när delgivning skett i 
behörig ordning. 

Allmänna bestämmelser om bostadsrättsförening 

40 § 
Ekonomisk förening med ändamål att i föreningens hus upplåta lägen

heter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden kan re
gistreras som bostadsrättsförening. 

41 § 
Bcstiimmelserna i 2 och 3 §§lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 

42 § 
Bostadsrättsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där föreningens 

styrelse enligt stadgarna har sitt säte. 
Inskrivning av uppgifter angående bostadsrättsförening skall ske i en 

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen (1951: 308) 
om ekonomiska föreningar. 

9 Riksdagen 1971.1 sam!. Nr 12 
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Stadgar och firma m. m. 

43 § 
För registrering av bostadsrättsförening fordras att föreningen har minst 

fem medlemmar samt att den antagit stadgar och utsett styrelse och reviso
rer. 

44 § 
Bostadsrättsförenings stadgar skall ange 
1. föreningens firma, 
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art, 
3. den ort inom riket diir föreningens styrelse skall ha sitt säte, 
4. om avgift för inträde i föreningen skall förekomma, det belopp, högst 

100 kronor, vartill inträdesavgiften för varje medlem skall bestämmas, 
5. hurmida upplåtelseavgift kan uttagas, 
6. de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas, 
7. om andra regelbundna eller på särskilt beslut om ullaxcring beroende 

avgifter till föreningen än grundavgift, upplåtelseavgift och årsavgift skall 
förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp, sammanlagt dock ej 
mer än 100 kronor för år och medlem, vartill de får bestämmas. 

8. om rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall 
vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättningen skall beräknas, 

9. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta an
tal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamölcr eller revisorer 
skall finnas suppleanter, samma uppgifter beträffande dem, tiden för sty
relseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om slyrelsclcdamot, 
revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur 
tillsättning skall ske, 

10. föreningens räkenskapsår, 
11. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för säkerställande av un

derhållet av föreningens hus, 
12. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra 

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stäm
ma när föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna, 

13. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen vinst 
och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid dess 
upplösning. 

45 § 
Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrättsförening. 
I firman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett bolagsför

hållaride intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att 
firman innehas av ett bolag. 

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut registre
rade och ännu bestående föreningsfirmor. 

Annan än bostadsrättsförening får ej i sin firma eller annars vid beteck
ning av rörelsen använda ordet bostadsrätt. 

46 § 
Bestämmelserna i 8 och 9 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Härvid skall 
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hänvisningen i 8 § tredje stycket till 5 § avse 43 § denna lag. Uppgift om 
medborgarskap behöver ej lämnas i ansök.an om registrering. 

Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning 

47 § 
Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över bostadsriittsför

eningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägen
heter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförtcckning). Förteckning 
kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. 

48 § 
Medlemsförtcckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans 

fullständiga namn och hemvist samt om bostadsrätt som han innehar. 
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga del av 

den. 

49 § 
Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange 
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsanlal och övriga ulrynunen, 
2. dagen för länsstyrelsens godkännande av den ekonomiska plan som 

ligger till grund för upplåtelsen, 
3. bostadsrättshavarens namn, 
4. grundavgiften för bostadsrätten. 
Uppgifter enligt första stycket skall genast införas i förteckningen när 

bostadsrätt upplåtes. 
Underrättas föreningen om pantsättning av bostadsriHt eller ändras upp

gift i förteckningen, skall detta genast antecknas. 
Dagen för anteckning skall anges. 

50 § 
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur liigenhclsförteck

ningcn beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget 
skall avse de uppgifter som enligt 49 § skall anges i förteckningen. Dagen 
för utfärdandet skall anges i utdraget. 

Medlemskap 

51 § 
Fråga om antagande av medlem i bostadsrättsförening avgöres av styrel

sen, om ej annat följer av 52 §. 
Ansökan om inträde i föreningen skall ske skriftligen och vara försedd 

med sökandens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. 

52 § 
Förvärvare av bostadsrätt, som vägrats inträde i föreningen, kan inom en 

månad från det han fick del av beslutet härom hänskjuta tvisten till hyres
nämnden. 

53 § 
Medlem som ej innehar bostadsrätt får utträda ur föreningen och kan på 

grund som anges i stadgarna uteslutas ur denna. 
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Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur 
föreningen, om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Vad 
som sagts nu gäller ej, om bostadsrätten upphört lill följd av att det hus 
i vilket lägenheten finns övergått till ny ägare. 

Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med med
lemmens bevittnade namnunderskrift, om så bestämts i stadgarna. Fråga om 
uteslutning prövas av föreningsslämma, om ej annat bestämts i stadgarna. 

Vinstutdelning m. m. 

54 § 
Utdelning får ske endast av vinst som redovisas i fastställd balansräkning 

för senaste räkenskapsåret. 
Vinst får ej utdelas till andra än bostadsrätlshavarna. Vinslen fördelas 

mellan dem efter grundavgifterna för bostadsrätterna, om ej annat bestämts 
i stadgarna. 

55 § 
Har vinstuldelning beslutats och verkställts i strid med 54 § eller bestäm

melse i föreningens stadgar, gäller 19 § Ingen (1951: 308) om ekonomiska 
föreningar i tillämpliga delar. 

Bestämmelserna i 20 .§ nfönnda lag äger motsvarande tillämpning i frå
ga om bostadsrättsförening. 

Styrelse och firmateckning 

56 § 
Bestämmelserna i 21-37 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillfönpning i fråga om bostadsrättsförening med nedan 
angivna avvikelser. 

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen be
står av mindre iin fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma. 

2. Styrelseledamot och suppleant för styrelseledamot samt firmatecknare 
behöver ej vara svensk medborgare. 

3. Bostadsrältshavares make kan vara styrelseledamot eller suppleant 
för styrelseledamot, även om han ej är medlem i föreningen, såvida icke 
annat bestämts i stadgarna. 

57 § 
Det ankommer på styrelsen att fastställa med vilka belopp grundavgifler, 

upplåtelseavgifter och årsavgifter skall utgå samt hur beloppen skall betalas, 
om ej annat bestämts i stadgarna. Ändring av grundavgift skall dock alltid 
beslutas av förcningsstämma. 

Styrelsens årsredovisning samt revision 

58 § 
Beståmmelserna i 38-51 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för

eningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vad som 
sägs där om insats skall beträffande bostadsrättsförening i stället gälla in
trädesavgift, grundavgift och upplåtelseavgift. 
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Föreningsstämma 

59 § 
Bestämmelserna i 52-61 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Innehar flera 
medlemmar bostadsrätt gemensamt, äger de dock endast en röst, om ej 
annat bestämts i stadgarna. Vidare kan medlems rösträtt utövas av med
lemmens make som ombud, även om denne ej är medlem i föreningen, så
vida icke annat bestämts i stadgarna. 

60 § 
För giltighet av beslut på föreningsstämma gäller, 
1. om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av 

det på denna avgift grundade inbördes förhållandet bostadsrättshavarna 
emellan, alt samtliga bostadsrättshavare vilkas rätt beröres av ändringen 
biträtt beslutet eller alt detta fattats på två på varandra följande förenings
slämmor och på den stämma som hålles sist biträtts av minst tre fjärdede
lar av de röstande, 

2. om beslutet innebär att lägenhet som upplåtits med bostaclsriitt kom
mer att undergå försämring av icke ringa betydelse, att bosladsrättshava
ren biträtt beslutet, 

3. om beslutet i annat fall leder till väsentlig förändring av lägenheten, 
att bostadsrättshavaren biträtt beslutet eller att minst två tredjedelar av 
de röstande förenat sig om detta, 

4. om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, att det 
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, 

5. om beslutet innebär överlåtelse av föreningen tillhörigt hus i vilket 
lägenhet är upplåten med bostadsrätt, att beslutet fattats i <len ordning 
som gäller för beslut om likvidation samt att minst två tredjedelar av bo
stadsrältshavarna i det hus som skall överlåtas samtyckt till beslutet. 

Är för giltighet av beslut enligt första stycket ytterligare villkor bestämt i 
stadgarna, gäller även det. 

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller röstberättigad 

61 § 
Besliimmelserna i 63-66 §§lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tilliimpning i fråga om bostadsrättsförening. 

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar 

62 § 
Beslut om ändring av bostadsrättsförenings stadgar är giltigt endast om 

samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två 
på varandra följande föreningsstämmor och på den stämma som hålles 
sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet avser 
ändring av de grunder enligt vilka årsavgift skall beräknas, fordras dock 
att på den stämma som hålles sist beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar 
av de röstande. Innebär beslutet att medlems rätt till föreningens behållna 
tillgångar vid dess upplösning inskränkes, fordras att beslutet på sista stäm
man biträtts av samtliga röstande. 

Beslut varigenom medlems rätt alt överlåta bostaclsriitt inskränkes eller 
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förbehåll om lösningsrätt enligt 14 § införes är giltigt endast om samtliga 
bostadsrättshavare vilkas rätt beröres av ändringen samtyckt till beslutet. 

Är för giltighet av beslut enligt denna paragraf ytterligare villkor be-
stämt i stadgarna, gäller även det. · 

Har pä grund av lag eller annan författning eller efter Konungens medgi
vande i stadgarna intagits föreskrift att viss bestämmelse ej får ändras utan 
Konungens medgivande, får föreskriften ej ändras utan sådant medgivande. 

63 § 
Beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsens ordförande ofördröj

ligen anmälas för registrering och får ej verkställas innan registrering 
skett. Vid anmälningshandlingen skall fogas två avskrifter av protokoll som 
förts i ärendet. 

Talan mot föreningsstämmobeslut 

64 § 
Bestämmelserna i 69 § lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar äger 

molsvarande tillfönpning i fråga om bostadsrättsförening. 

Likvidation och upplösning 

65 § 
Bestämmelserna i 70-95 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. Vad i 71 
och 75 §§ föreskrives för det fall antalet föreningsmedlemmar nedgått un
der det i 5 § föreskrivna lägsta antalet skall i bostadsrättsförening tilläm
pas, om antalet medlemmar eller bostadsrättshavare nedgått under fem. 
Vidare skall vad i 83 § sägs om insatskapital i stället gälla inträdesavgift, 
grundavgift och upplåtelseavgift i bostadsrättsförening. 

Fusion 

66 § 
Bestämmelserna i 96-98 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. 

Registrering 

67 § 
Bestämmelserna i 99-105 §§ lagen .(1951: 308) om ekonomiska för

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 
Härvid skall hänvisningen i 100 § andra stycket till 7 § tredje slycket avse 
45 § tredje stycket denna lag. 

Beträffande ansökan om godkännande av ekonomisk plan skall bestäm
melserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning. 

Skadestånd 

68 § 
Bestämmelserna i 106-109 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 



Kzzngl.Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

Straffbestämmelser 

69 § 

239 

Bestämmelserna i 110-112 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsförening. Vid till
liimpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas, att hänvisningen i 
110 § 5 till 18 § skall avse 54 § denna Jag och i 111 § 2 till 68 § skall avse 
63 § denna lag. 

70 § 
Till böter dömes 
1. den som upplåter bostadsrätt i strid med 3 eller 5 §, 
2. styrelseledamot eller likvidator, om han underlåter att iakttaga före

skrift i 4 § sista stycket eller 4 7-49 §, 
3. den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller 

vilseledande uppgift i utdrag enligt 50 §, 
4. den som bryter mot 45 § sista stycket eller upplåter andelsrätt i strid 

med 78 §. 

71 § 
Är giirning som avses i 69 eller 70 § belagd med straff i brottsbalken dö

mes ej till ansvar enligt denna lag. 

Särskilda bestämmelser 

72 § 
Bestämmelserna i 114--116 §§ iagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening. 
Förbehåll i stadgarna enligt 116 § utan bestämmelse om rätt för parterna 

att klandra skiljedomen får dock ej göras gällande i fråga om bostadsrälts
havares rätt eller skyldighet alt tillträda eller behålla lägenheten eller beträf
fande fasl ställande av hyres villkor enligt 7 § sista stycket. I övrigt gäller för
behållet ej i fråga om tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt en
ligt 1 § såvitt genom fÖI"behållet skiljemän utsetts eller bestämmelse med
delats om skiljemännens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid 
skiljenämnden. I dessa hänseenden skall lagen (1929: 145) om skiljemän 
tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i stadgarna utse 
hyresnämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemanna
åtgärdens avslutande än den tid om sex månader som anges i nämnda lag. 

73 § 
Xr sadant meddelande från föreningen som avses i 10, 12 eller 32 § eller 

:33 § 1 avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, skall 
föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller 
beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavare som avses i 15 eller 
19 §. 

74 § 
Närmare bestämmelser om ekonomisk plan med därtill hörande intyg och 

om säkerhet enligt 5 § meddelas av Konungen eller av myndighet, som 
Konungen bestämmer. 
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Förfarandet i bostadsrättstvister m. m. 

75 § 
Om part ej godtar hyresnämnds beslut i fråga enligt denna lag, får par

ten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra parten inom tre 
veckor från det parten erhöll del av beslutet. Klandras icke beslutet inom 
denna tid, är parts rätt till talan förlorad. 

76 § 
Tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt 1 § (bostads

rättstvist) som ej ankommer på hyresnämnds prövning skall, om ej 
Konungen bestämmer annat, upptagas av den fastighetsdomstol inom vars 
område fastigheten är belägen. Även klandertalan enligt 75 § upptages av 
denna domstol. 

Fastighetsdomstol skall i mål enligt första stycket bestå av ordföranden 
och den andre lagfarne ledamoten samt tre nämndemän. 

Tvist som efter klander mot hyresnämnds beslut är anhängig vid domstol 
får återförvisas till nämnden. 

77 § 
Talan får ej föras mot fastighctsdomstols dom i fråga om fastställande av 

hyresvillkor enligt 7 § sista stycket eller i fråga om tillstånd som avses i 30 § 
andra stycket och ej heller mot hovrätts dom i fråga som avses i 52 §. 

I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket skall 
vardera parten svara för sin rättegångskostnad i fastighetsdomstolen, i den 
mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt 

78 § 
Förening eller aktiebolag får ej upplåta andelsrätt med vilken följer rätt 

att för begränsad tid besitta eller hyra bostadslägenhet. Vad som sagts nu 
äger motsvarande tillämpning i fråga om andel i handelsbolag. 

Träffas i strid med första stycket vid upplåtelse av lägenhet förhehåll om 
förvärv av andelsrätt, gäller förbehållet ej mot den till vilken lägenheten 
upplåtits. 

övergångs bestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäns 
lagen (1930: 115) om bostadsrättsföreningar och lagen (1968: 702) 0111 

förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, 111. m. 
2. Bestämmelsen i 2 § första stycket första punkten utgör ej hinder för 

den som före lagens ikraftträdande haft rätt att driva verksamhet, i vilken 
ingår upplåtelse av nyttjanderätt som avses i 1 §, att forlsälla verksamheten. 

3. Den nya lagen äger tillämpning även på bostadsrättsförening som re
gistrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan förening gäller dock punkterna 
4-13 nedan. 

4. Har ekonomisk plan mottagits av länsstyrelsen enligt äldre lag, skall 
planen anses ha godkänts enligt den nya lagen. 
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5. Har teckningslista utfärdats, äger äldre lag tillämpning beträffande 
upplåtelse av bostadsrätt till utbjudna lägenheter. 

6. Har bostadsrättsförening före den nya lagens ikraftträdande sökt eller 
erhållit tillstånd enligt 2 §första stycket lagen (1968: 702) om förskott vid 
upplåtelse av bostadsrätt, m. m. att uppbära förskott på avgift eller annat 
vederlag för upplåtelse av bostadsrätt, äger äldre lag tillämpning i fråga 
om förskottet. . 

7. Har bostadsrättshavare överlåtit sin bostadsrätt eller avlidit före den 
nya lagens ikraftträdande eller har hans äktenskap gått åter eller boskillnad, 
hemskillnad eller äktenskapsskillnad vunnits före sagda tidpunkt, äger äldre 
lag tillämpning i fråga om dödsboets rätt att utöva bostadsrätten, förvärva
rens rätt att vinna inträde i föreningen, verkan av att förvärvaren icke an
tagits till medlem samt ansvaret för förpliktelser som åvilar innehavare av 
bostadsrätten. 

8. Har uppsägning skett före den nya lagens ikraftträdande, äger äldre 
bestämmelser om verkan av uppsägningen alltjämt tillämpning. 

9. Bestämmelse i förenings stadgar att årsavgift eller andel i vinst eller 
behållna tillgångar skall beräknas efler lägenhets andelsvärde skall anses 
innebära att sådan avgift eller andel skall beräknas enligt grundavgiften för 
bostadsriitl en. 

10. Innehåller förenings stadgar vid lagens ikraftträdande besti-immelse 
om beräkning av ersättning för bostadsrätt vid överlålelse, äger bestämmel
sen alltjiimt tillämpning, även om grunderna för beräkningen ej angivits 
i stadgarna. Sådan bestämmelse skall anses innebära villkor för medlemskap, 
om ej annat framgår av omständigheterna. 

11. Har beslut av föreningsslämma fattats före den nya lagens ikraftträ
dande, äger äldre lag tillämpning i fråga om beslutet. 

12. Besliimmelsen i 72 § andra stycket gäller ej förbehåll vars tillämpning 
påkallats före den nya lagens ikraftträdande. 

13. Skall ei1ligt besWnunelserna ovan föreskrift i äldre lag giilla och är 
i samma lag överträdelse av föreskriften belagd med straff, äger även straff
bestämmelsen tillämpning. 

14. Bostadsrättslvist eller tvist om hyresvillkor, vari talan väelds eller som 
hänskjutits till avgörande av skiljemän före den nya lagens ikraftträdande, 
behandlas enligt äldre bestämmelser. 

15. Beståmmelsen i 78 § utgör ej hinder för förening eller aktiebolag, som 
före lagens ikraftträdande haft rätt att upplåta andelsrätt med vilken följer 
rätt alt för begränsad tid besitta eller hyra lågenhet i hus som tillhör för
eningen eller bolaget, alt upplåta andelsräU avseende Higenhet i huset. Vad 
som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om handelsbolag. 

I annat fall än som avses i första stycket får förening eller aktiebolag, som 
före lagens ikraftträdande drivit verksamhet i vilken ingår upplåtelse av an
delsrätt som avses i 78 §, efter tillstånd av Hinsstyrelsen fortsätta sin verk
samhet. Har föreningen eller bolaget ingivit ansökan härom före ikraftträ
dandet, får verksamheten fortsättas i avvaktan på beslutet. 

16. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 

9t Riksdagen 1971. l saml. Nr 12 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom förordnas, alt 10 kap. 10 § rätlegångsbalken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) 1 

10 KAP. 
10 §. 

(Föreslagen lydelse) 

Tvist om äganderätt eller nyttjan- Tvist om äganderätt eller nyttjan-
derätt till fast egendom, om rätt till derätt till fast egendom, om rätt till 
servitut eller annan siirskild rätt servitut eller annan särskild rätt till 
till egendomen eller om besittning egendomen eller om besittning av 
av egendomen skall upptagas av rät- egendomen skall upptagas av rätten 
ten i den ort, där fastigheten är. Lag i den ort, där fastigheten är. Lag 
samma vare, om tvisten rör skyldig- samma vare, om tvisten rör skyldig
het för ägare eller innehavare av het för ägare eller innehavare av 
egendomen att fullgöra något, som egendomen att fullgöra något, som 
åligger honom i denna egenskap, el- åligger honom i denna egenskap, el
ler, då nyttjanderiitt eller annan siir- ler, då nyttjanderätt eller annan 
skild rått till egendomen upplåtits, särskild rätt till egendomen upplå
fråga är om vederlag för upplåtelsen, lits, fråga är om vederlag för upplå
hyggnads underhåll eller annat dy- telsen, byggnads underhåll eller ail
likt. Vnd som sägs i denna paragraf nat dylikt. Vad som sägs i denna 
gäller dock ej arrende- eller hyres- paragraf gäller dock ej arrende-, hy-
tvisl. res- eller bostadsrättstvisl. 

Ligger fastigheten - - - - - - - - huvuddelen ligger, 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19i2. 

1 Lydelse enligt prop. 1970: 145. 
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3) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen (1877: 31s.1) 

Härigenom förordnas, att 65 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

65 §.1 

Från utmätning - - - - - - - - - får överlåtas, 

6. penningar, banklillgodohavan
de, annan fordran och förnödenheter, 
i den mån annat ej är föreskrivet 
och tillgången skäligen fordras för 
underhåll åt gäldenären till <less in
komst som täcker behovet är att 
viinla, dock icke utan synnerliga 
skäl för längre tid än en månad. 

Har gäldenären familj, bestämmes 
vad som enligt 1 mom. 1-6 får un
dantagas med skälig hänsyn även till 
vad familj en brukar eller behöver. 
Om gäldenären eller någon som till
hör hans familj lider av lyte eller all
varlig sjukdom, skall detta också be
aktas. Undantag enligt 6 bestämmes 
med skälig hänsyn även till den un
derhållsbörda som åvilar gäldenären. 

Vid utmätning hos dödsbo äger 
vad som i 1 och 2 mom. sagts motsva
rande tillämpning i fråga om döds
boet tillhörig egendom som den dö-

'Senaste lydelse .1968: 623. 

6. bostadsrätt till lägenhet som 
tjänar gäldenären till stadigvarande 
bostad, dock ej om gäldenären vid 
f 6rvärv av bostadsrätten åsidosatt 
tillbörlig hänsyn mot sina borgenä
rer eller om del med hänsyn till gäl
denärens behov och bostadsrättens 
värde framstår som oskäligt att bo
stadsrätten undantages från utmät-
ning, 

7. penningar, banktillgodohavan
de, annan fordran och förnödenhe
ter, i den mån annat ej är föreskrivet 
och tillgången skiiligen fordras för 
underhåll åt giildenären till dess in
komst som täcker behovet är att vän
ta, dock icke utan synnerliga skäl 
för längre lid än en månad. 

Har giildeniiren familj, bestfönmes 
vad som enligt 1 mom. 1-7 får un
d:mlagas med skälig hänsyn även till 
vad familjen brukar eller behöver. 
Om gäldenären eller någon som till
hör hans familj lider av lyte eller all
varlig sjukdom, skall detta också be
aktas. Undantag enligt 7 bestämmes 
med skälig hänsyn även till den un
derhållsbörda som åvilar gäldenären. 

Vid u lmätning hos dödsbo äger 
vad som i 1 och 2 mom. sagts motsva
rande tillämpning i fråga om döds
boet tillhörig egendom som den dö-
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(Föreslagen lydelse) (Nuvarande lydelse) 

des eflerlevmule familj brukar eller 
behöver. I sföllet för föreskriften i 
1 mom. 6 giiller dock 18 kap. 5 § 
andra stycket i:irvdabalken. 

des efterlevande familj brukar eller 
behöver. I sliillet för föreskriften i 
1 mom. 7 gäller dock 18 kap. 5 § 
andra slycket ärvdabalken. 

Denna Jag träder i kraft den 1 januari 1972. 
Bestämmelsen i 65 § 1 mom. 6 äger motsvarande tillämpning på sådan 

andelsrält i förening, som ej är bostadsriitlsförcning, eller aktiebolag med 
vilken följer riitt att besitta eller hyra lägenhet. 

4) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

Hiirigcnom förordnas i fråga om lagen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar, 

dels att 113 § skall upphöra att gälla, 
dels att 111 § skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

111 §. 
l\fe<l dagsböter - - - - - - - - - - andra stycket; 
5. revisor, vilken ull<lerlåter att 5. revisor, vilken underlåter att 

iakttaga föreskrift som meddelats i iakttaga föreskrift som meddelats i 
51 § första stycket eller 81 § andra 51 § första stycket eller 81 § andra 
stycket, så ock likvidationsrcvisor, stycket, så ock likvidationsrevisor, 
som försummar att fullgöra vad i som försummar att fullgöra vad i 
87 § första stycket första punkten 87 § första stycket första punkten 
eller 89 § första stycket fjiirde punk- eller 89 § första stycket fji.irde punk-
ten finnes sladgat; len finnes stadgat. 

6. styrelseledamot eller likvidafor 
som 11pplålcr lägenhet i strid mot be-
stämmelsen i 113 §. 

Denna Jag träder i kraft den 1januari1972. 
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5) Förslag 
till 

Lag 

om ändring i lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol 

245 

Härigenom förordnas, att 3 § lagen (1969: 246) om fastighelsdomslol skall 
ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) 1 (Föreslagen lydelse) 

3 § 
Faslighelsdomslol består - - - - - - - två nåmndemän. 
Ordföranden utses - - - - - - - eller fastighetsvärdering. 
Nämndemännen bör - - - - - - - - - orts förhållanden. 
Om faslighetsdomstols samman- Om faslighetsdomstols samman-

sättning i llyresmål finns särskild sättning i llyres- oclz bostadsrättsmål 
föreslaift. finns särskilda föreskrifter. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 

1 Lydelse enligt prop. 1!li0: 1·15. 
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6) Förslag 
lill 

Lag 

om ändring i lagen ( ) om arrendenämnder och hyresnämnder 

Härigenom föror1lnas, all 4-8, 10-15, rn, 22 och 27 §§ lagen ( ) 
om arrendeniimnder och hyresnämnder skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nzwarande lydelse) 1 (Föreslagen lydelse) 

4 § 
Hyresnfönnll som - - - - - - - - uppgift att 
1. medla i lzyrestvist, 1. medla i hyres- eller bostads-

riittstvist, 
2. pröva tvist - - - - - - - - allt jordabalken, 

3. pri:irn fråga om godkännande 
av överenskommelse som avses i 
12 kap. 45 eller 56 § jordabalken, 

4. vara skilj enåmnd i liyre.~tvist, 

:J. pröva tvist om hyresvillkor en
ligt 7 § sista stycket, upplåtelse av 
lägenhet i andra hand enligt BO s' 
andra stycket eller medlemskap en
ligt 52 §,allt bostadsrättslagen (1971: 

), 
4. pröva fråga om godkännande 

av överenskommelse som avses i 12 
kap. 45 eller 56 § jordabalken, 

5. vara skilj enämncl i lzyres- eller 
bostadsrättstvist, 

5. pröva frågor enligt lagen (1970: (). pröva frågor enligt lagen (1970: 
246) om tvångsförvaltning av bo- 246) om tvångsförvaltning av bo-
stadsfastighet. stadsfastighet. 

Ärende upptages - - - - - - - - - är belägen. 

5 § 
I-Iyresnämnd beslår av lagfaren 

ordförande och två andra ledamöter, 
om ej annal följer av andra stycket. 
Av de senare ledamöterna skall den 
ene n1ra väl förtrogen med förvalt
ning av hyresfastighet och den andre 
vara väl förtrogen med hostaclshy
resgästers förhållanden eller, när 
iirende rör annan lägenhet än bo
stadslägenhct, med näringsidkande 
hyresgästers förhållanden. 

1 Lydelse enligt prop. 19i0: 145. 

Hyresnänmd består av lagfaren 
ordförande och två andra ledamöter, 
om ej annat följ er av andra stycket. 
Av de senare ledamöterna skall den 
ene vara viil förtrogen med för
Yaltning av hyresfaslighet eller, när 
ärendet rör bostadsriittsfastighet, 
med förvaltning av sådan fastighet 
och den andre vara väl förtrogen 
med bosladshyresgiisters förhållan
den eller, när iirende rör annan lii
genhet än bostadsliigenhet, med nii-
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(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

ringsidkande hyresgästers förhållan
den. I bostadsriittstvist skall vad som 
sagts nu om hyresgästers f örhållan
den i stället avse bosladsrättshavares 
f örlzållanden. 

Bestämmelserna i - - - - - - - - om hyresnämnd. 
Konungen kan - - - - - - - flera avdelningar. 
Bestämmelserna om - - - - - - -- - även avdelning. 

6 § 
För ntrje - - - - - - - - andra ledamöter. 
Innan annan ledamot än ordfö- Innan annan ledamot än ordföran-

ranlle förordnas, skall sådan riksor- de förordnas, skall sådan riksorgani
ganisalion av fastighetsägare, hyres- sation av fastighetsägare, hyresgiis
giister eller näringsidkare som med ter, bostadsriittshavare eller niirings
hiinsvn till medlemsantal, verksam- idkare som med hänsyn till mecl
hct ~ch övriga omstiindigheter kan lemsantal, verksamhet och övriga 
anses viil företräda den intresse- omständigheter kan anses vål före
grupp som det är fråga om beredas träda den intressegrupp som det är 
tillfälle au avge förslag. fråga om beredas tillfälle att avge 

förslag. 
Till tjänstgöring - - - - - - - - finner liimpligast. 

7 § 
Arrende- eller hyrestvist får för .4rrende-, hyres- eller bostadsrätts-

iinclamiil som avses i 1 § första stye- tvist får för ändamål som avses i 1 § 
kel 1 eller 2 eller 4 § första stycket första stycket 1 eller 2 eller 4 § första 
1 eller 2 av part hänskjutas till stycket 1-.'l av part hänskjutas till 
nämnd, om tvisten ej iir anhängig nämnd, om tvisten ej är anhängig 
vid domstol eller hos överexekutor vid domstol eller hos överexekutor 
eller skiljemän. eller skiljemiin. 

I tvist - - - - - - - - - - för medling. 

8 § 
Tvist som avses i 1 § första styc- Tvist som avses i 1 § första styc-

kel 1 eller 2 eller 4 § första stycket kel 1 eller 2 eller 4 § första stycket 
1 eller 2 hänskjutes av part till 1-3 hänskjutes av part till nämnd 
niimnd genom ansökan som skall genom ansökan som skall vara 
vara skriftlig samt innehålla upp- skriftlig samt innehålla uppgift om 
gift om parternas namn och hem- parternas namn och hemvist, den 
vist, elen berörda fastighetens beHi- berörda fastighetens beliigenhet och 
genhet och tvistens heskaffenhet. tvistens heskaffenhet. 

Uppfyller ansökan - - - - - - ansökningen avvisas. 
Alerkallas ansökan, avskrives ärendet. 

10 § 
Underlåter sökanden att på kal

lelse infinna sig inför nämnd, avskri
ves iircndet. Kommer ej motparten 
tillsliides, får nämnden förelägga ho-

Underlåter sökanden att på kallel
se infinna sig inför nämnd, avskri
ves iirendet. Kommer ej motparten 
tillstädes, får nämnden före1ågga ho-



248 Kungl. llfaj:ts proposition nr 12 år 1971 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

nom vid vite att inställa sig inför nom vid vite alt inställa sig infiir 
niimnden. Kommer parten likväl ej n~imnden. Kommer parten likväl ej 
tillstädes och är det icke antagligt atl tillstådes och är det icke antagligt 
förlikning kan komma till stånd, att förlikning kan komma till stånd, 
avskrives ärendet. Rör ärendet tvist avskrives lircndet. Hör ärendet tvisl 
som avses i 1 § första stycket 2 eller som avses i 1 § första stycket 2 eller 
4 § första stycket 2, avgöres dock 4 § första stycket 2 eller 3, avgöres 
ärendet utan hinder av partens ute- dock ärendet utan hinder av partens 
va ro. utevaro. 

Uteblir båda - - - - - - - motsvarande tillämpning. 
Första och - - - - - - - - sin utevaro. 

11 § 
Rör ärende ·som avskrivits enligt 

10 § första stycket första punkten 
tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 
6 § eller 12 kap. 49 eller 55 § jorda
balken eller 5 § lagen (195 7: 390) 
om fiskearrenden, skall nämnden 
återupptaga ärendet på ansökan av 
sökanden. Ansökan göres skriftligen 
inom en vecka från den dag då be
slutet om avskrivning delgavs sö
kanden. 

Rör ärende som avskrivits enligt 
10 § första stycket första punkten 
tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 
6 § eller 12 kap. 49 eller 55 § jorda
balken, 5 § lagen (195 7: 390) om 
fiskearrcnden eller 52 § bostadsrätts
/agen (1971: ), skall nämnden 
åternpptaga ärendet på ansökan av 
sökanden. Ansökan göres skriftligen 
inom en vecka från elen dag då be
slutet om avskrivning delgavs sökan-
den. 

Uteblir sökanden - - - - - - - - - på nytt. 

12 § 
Nämnd skall - ..:..__ - - - - - förlika parterna. 
Kan parterna - - - - - - - - förlikning saknas. 
Förlikning skall - - - - - - - av parterna. 
Träffas ej förlikning, avgöres tvis- Träffas ej förlikning. avgöres tvis-

ten av nämnden, om tvisten rör frå- ten av nämnden, om tvisten rör frå
ga som avses i 1 § första stycket 2 ga som avses i 1 § första stycket 2 
eller 4 § första stycket 2. I annat fall eller 4 § första stycket 2 eller 3. I 
avskrives ärendet. annat fall avskrives ärendet. 

13 § 
Fråga som avses i 1 § första styc- Fråga· som avses i 1 § första styc-

ket 3 eller 4 § första stycket 3 prö- ket 3 eller 4 § första stycket 4 prö
vas efter ansökan som skall vara vas efter ansökan som skall vara 
skriftHg och som bör innehålla de skrifllig och som bör innehålla de 
skäl som åberopas till stöd för an- sldl som åberopas till stöd för an-
sökningen. sökningen. 

Sökanden och - - - - - - - - - - - - - ärendets prövning. 

14 § 
Har parterna avtalat alt tvist skall 

avgöras av skiljemän utan förbehåll 
om rätt för parterna att klandra 

Ilar parterna avtalat alt tvist skall 
avgöras av skiljemän utan förbehåll 
om rätt för parterna alt klandra 
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(Nuvarande lydelse) 

skiljedomen och har, vid arrende
tvist, arrendenämnden eller, vid hy
reslvist, hyresnämndcn utsetts till 
skiljenämnd, skall nänmdcn på an
sökan avgöra tvisten genom skilje
dom, om ej hinder möter enligt 1 § 
andra stycket lagen (1929: 145) om 
skiljemän. Om sådan ansökan gäller 
8 §. Har tvisten redan hänskjutits 
till nämnd, kan skiljedom dock på
kallas muntligen inför nämnden. 

I ärende som nämnd har att av
göra genom skiljedom gäller lagen 
( 1929: 145) om skilj emiin, i den mån 
ej annat följer av denna lag. Varde
ra parten svarar för sin kostnad i 
tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 
10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 eller 
55 § jordabalken eller 5 § lagen 
(1957: 390) om fiskearrenden. 

(Föreslagen lydelse) 

skiljedomen och har, vid arrende
t vist, arrendenämnden eller, vid lly
res- eller bostadsrättstvist, hyres
niimnden utsetts till skiljenämnd, 
skall nämnden på ansökan avgöra 
tvisten genom skiljedom, om ej hin
der möter enligt 1 § andra stycket 
lagen (1929: 145) om skiljemän. Om 
sådan ansökan gäller 8 §. Har tvis
ten redan hänskjutits till nämnd, 
kan skiljedom dock påkallas munt
ligen inför nämnden. 

I ärende som nämnd har att av
göra genom skiljedom gäller lagen 
(1929: 145) om skiljemän, i den mån 
ej annat följer av denna lag. Varde
ra parten svarar för sin kostnad i 
tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 
10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 eller 
55 § jordabalken, 5 § lagen (195 7: 
390) om fiskearrenden eller 7 §sista 
stycket bostadsrättslagen (1971: ) . 

15 § 
Ansökan i fråga som avses i 4 § Ansökan i fråga som avses i 4 § 

första stycket 5 skall vara skriftlig första stycket 6 skall vara skriftlig 
samt innehålla uppgift om den be- samt innehålla uppgift om den be
rörda fastigheten och dess ägare rörda fastigheten och dess ägare 
samt sökandens yrkande och grun- samt sökandens yrkande och grun
derna för detta. Vad som föreskrives derna för detta. Vad som föreskrives 
i 8 § andra och tredje styckena äger i 8 § andra och tredje styckena iiger 
motsvarande tillämpning. motsvarande tilli:impning. 

Motpart skall - - - - - - - - - till förhandling. 
Beslut enligt - - - - - - - - - - - - i frågan. 

19 § 
Lämnar part ej frivilligt tillfiille 

till besiktning eller till granskning 
av kontrakt eller annan handling 
som rör arrende- eller hyresförlzål
landet och är av betydelse för ären
det, får nämnden förelägga honom 
vite. Vad som sagts nu gäller ej, om 
nämnden är skiljenämnd. 

Lfönnar part ej frivilligt tillfälle 
till besiktning eller till granskning 
av kontrakt eller annan handling 
som rör arrende-, l1yres- eller bo
stadsrättsförllållandet och iir av be
tydelse för ärendet, får nämnden 
förelägga honom vite. Vad som sagts 
nu gäller ej, om nämnden är skilje
nämnd. 

22 § 
Om rätt för part att klandra be

slut av nämnd i arrende- eller hyres
tvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § 

Om rätt för part att klandra be
slut av nämnd i arrende-, l1yres- el
ler bostadsrättstvist finns bestäm-



250 Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 

(Nuvarande lydelse) 

och 12 kap. 70 § jordabalken .mmt 
16 § lagen (1957: 390) om fiskcar
renden. 

Mot beslut, varigenom nämnd av
visat ansökan som avses i 8, 11, 13 
eller 14 §, avskrivit ärende enligt 8 
eller 10 § eller utlåtit sig om ersätt
ning enligt 20 §, får talan föras ge
nom besviir. Detta giiller dock ej be
sln l om avskrivning, när ärendet kan 
återupptagas. Mot annat beslut av 
niimnd i arrende- eller liyrestvist får 
talan föras endast i samband med 
sådan klandcrtalan som avses i förs
ta stycket. 

Besviirshandlingcn skall inges till 
faslighelsdomstol som avses i 8 kap. 
32 § och 12 kap. 71 § jordabalken 
samt 17 ~ lagen (1957: 390) om fis
kearrenden inom en vecka från det 
all klaganden fick del av beslutet. I 
övrigt iiger 52 kap. 2, 3 och 5-12 §§ 
rätlegångsbalken motsvarande till
lärnpning. Bestämmelse som avser 
ho\"I"ält gäller diirvid i stället fastig
hetsdomstolen. l\fot fastighetsdom
stolens beslut får talan ej föras. 

(Föreslagen lydelse) 

melser i 8 kap. 31 § och 12 kap. 70 § 
jordabalken, 16 § lagen (1957: 390) 
om fiskearrenden samt 75 §bostads-
riittslagen (1971: ). 

Mot beslut, varigenom nämnd av
visat ansökan som avses i 8, 11, 13 
eller 14 §, avskrivit ärende enligt 8 
eller 10 § eller utlåtit sig om ersätt
ning enligt 20 §, får talan föras ge
nom besvär. Detta gäller dock ej be
slut om avskrivning, när ärendet kan 
återupptagas. :\fot annat beslut av 
nämnd i arrende-, hyres- eller bo
stadsrättstvist får talan föras endast 
i samband med sådan klandertalan 
som avses i första stycket. 

Besvärshandlingen skall inges till 
faslighetsclomslol som avses i 8 kap. 
32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 
17 § lagen (1957: 390) om fiskear
renden samt 7(; § bostadsrättslagen 
(1971: ) inom en vecka från det 
att klaganden fick del av beslutet. 
I övrigt äger 52 kap. 2, 3 och 5-12 
§§ rältegångsbalken motsvarande 
lilliimpning. Bestämmelse som avser 
hovrätt gäller därvid i stället faslig
hetsdomslolen. Mot faslighetsdom
stolens beslut får talan ej föras. 

Undanröjes nämnds - - - - - - - - - av nämnden. 

27 § 
Talan om utdömande av vite som 

förelagts någon enligt denna lag fö
res, efter anmälan av nämnd, av 
åklagare vid fastighetsdomstol som 
avses i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § 
jordabalken samt 17 § lagen (1957: 
3HO) om fiskearrenden. 

Talan om utdömande av vite som 
förelagts någon enligt denna lag fö
res, efter anmälan av niimnd, av 
åklagare vid fastighetsclomslol som 
avses i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § 
jordabalken, 17 § lagen (195 7: 390) 
om fiskcarrenden samt 76 § bostads-
rällslagen (1971: ) . 
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7) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i lagen ( ) om införande av nya jordabalken 

Härigenom förordnas, att 51 § lagen ( 
jordabalken skall ha nedan angivna lydelse. 

) om införande av nya 

(Nuvarande lydelse)t (Föreslagen lydelse) 

51 § 
Om siirskilda skäl föreligger, kan 

länsstyrelsen medge undantag från 
12 kap. 15 § andra stycket första 
punkten nya balken i fråga om lii
genhel, vilken innehaves på grund 
av sådan upplåtelse av andelsrätt 
som avses i punkt 2 övergångsbe
stfönmelserna till lagen (1968: 702) 
om förskott vid upplåtelse av bo
stadsrätt, m. m. 

1 Lyul'lsc enligt prop. 19i0: 145. 

Om siirskilda skäl föreligger, kan 
Hinsstyrelsen medge undantag från 
12 kap. 15 § andra stycket första 
punkten nya balken i fråga om lä
genhet, vilken innehaves på grund 
av sådan upplåtelse av andelsrätt 
i förening eller aktiebolag som avses 
i punkt 15 övergångsbestämmelser
na till bostadsrätts lagen (1971: ) . 
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Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 18 december 1970. 

Närvarande: 

f.d. justitierådet 
regeringsrådet 
justitierådet 
justitierådet 

REGN ER, 

:MARTE:-iIUS, 

BEn~HARD, 

HESSER. 

Enligt lagrådet den 23 november 1970 tillhandakommct utdrag av proto
koll över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Uegent<.>n, Herti
gen av Halland, i statsrådet den 16 oktober 1970, hade Kungl. Maj :t förord
nat, alt enligt 87 § regeringsformen lagrådets utlåtande skulle inhämtas ÖYer 
uppdttade förslag lill 1) bostadsrätts/ag, 2) lag om ändring i rättegångs
balken, 3) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31s.1), 4) lag om änd
ring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar, 5) lag om ändring i 
lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol, 6) lag om ändring i lagen om arrrn
denämnder och hyresnämnder, 7) lag om ändring i lagen om införande an 
nya jordabalken. 

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före
dragits av hovrättsfiskalen Inge Lindqvist. 

Lagrådet yttrade: 

Förslaget till bostadsrättslag 

4 § 

När i gällande rätt föreskrives alt intygsgivare skall vara troYärdig torde 
häri ligga ett krav att han skall vara ojävig. I förslaget har detta krav an
selts böra komma lill ell mera direkt uttryck i lagtexlen. Detta sker genom 
att i andra stycket fjärde punkten av förevarande paragraf föreskrives atl 
mot intygsgivare gäller samma jäv som mot domare. Vissa av de i 4 kap. 
13 § rättegångshalken upptagna domarjäven torde också i och för sig kun
na erhålla motsvarande tillämpning beträffande in tygsgivare; detla gäller 
t. ex. om punkt 4 som skulle innebära att ledamot av hostadsrätlsförcningens 
styrelse ej kan utfärda intyg. Många av domarjäven kan emellertid icke få 
någon tillämpning i fråga om intygsgivarc. Härtill kommer alt del i vissa 
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fall kan vara aktuellt att vid bedömande av jävsfråga beträffande intygs
givare beakta icke endast hans förhållande till bostadsrättsföreningen utan 
även hans förhållande till den organisation eller det företag som bildat 
föreningen. I dessa fall kommer den föreslagna hänvisningen endast att avse 
regeln i punkt 9 i den nämmla paragrafen i riittegångsbalken, som helt all
mänt föreskriver jäv om det föreligger annan särskild omsländighet än som 
nämnts tidigare i lagrummet vilken är ägnad alt rubba" förtroendet till do
marens opartiskhet i målet. I det av departementschefen nämnda exemplet 
att jävsfrågan rör någon som är anställd i den organisation eller del företag 
som bildat föreningen får alltså spörsmålet avgöras med hänsyn till huru
vida anställningen är av sådan art att den är ägnad att förringa vederböran
des l i llförlitlighet som in tygsgivare. Regeln i punkt 9 är emellertid ej nttgot 
för domarjäv speciellt utmärkande utan är uttryck för en mera allmän 
jävsgrnndsats; jämför likartade bestämmelser t. ex. i 5 kap. 6 §, 6 kap. 2 
och n §§ samt 40 kap. 2 § rätlegångsbalkcn. l\Ied hänsyn till det anförda sy
nes kravet på intygsgivarens opartiskhet ej böra anges genom hänvisning 
till domarjäven utan genom en självständig bestämmelse. En sådan bestäm
melse torde, i anslutning till den förut berörda allmänna jävsföreskriflen 
för domare, kunna erhålla denna avfaltning: Till in tygsgivare får ej utses 
någon, beträffande vilken det föreligger omständighet som är ägnad att 
rubba förtroendet lill hans opartiskhet. 

7 § 

Enligt 5 § första slycket i förslaget får, innan den slutliga kostnaden för 
hnsel redovisats, bostadsrätt till bosladslägenhet icke upplåtas ulan till
stånd av länsstyrelsen. 

Stadgandet motsvarar närmast 29 § försla stycket i kommitteförslagd som 
rör villkoren för ingående av förhandsavtal. Enligt 30 § i samma förslag 
skall förhandsaYlal som ingåtts i strid mot 29 § första stycket vara ogiltigt. 

I förernrande paragraf har däremot icke intagits någon föreskrift om ver
kan aY upplåtelse i strid mot 5 § första stycket. Ell stadgande härom synes 
böra meddelas. Fallet torde böra jämställas med det fall som avses i 7 § 
andra slycket, då upplåtelse skett i strid mot 3 § sista stycket. Lagrådet 
förordar därför att första punkten i 7 § andra slycket vidgas alt även avse 
upplåtelse i strid mot 5 § första stycket. Om så sker, bör andra punkten i 
samma stycke jämkas så att såsom utgångspunkt för uppsägningstid upp
tas den tidpunkt då bostadsrättshavaren fick kännedom om förhållande 
som bort föranleda att ny ekonomisk plan upprättades eller om att tillstånd 
av Hinsstyrelsen erfordrades, dock ej senare än två år från upplåtelsen. 

Om bostadsrätt upplåtits innan ekonomisk plan upprällats eller i strid 
mot de formella föreskrifterna i 6 §, kan med stöd av reglerna i första: 
stycket av förevarande paragraf upplåtelsen förklaras ogiltig och föreningen 
förpliktas alt ersätta den till vilken upplåtelsen skett för skada som han 
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lidit. De föreslagna reglerna innebär att föreningen blir skyldig all återbära 
allt vad som erlagts med anledning av upplåtelsen, såsom upplåtelsea,·gift, 
grundavgift och årsavgift, men att föreningen, om tillträde skett, äger tillgo
doräkna sig vederlag för att lägenheten brukats; om den till vilken upp
låtelsen skett åsamkats annan skada skall även denna ersättas av förening
en. För det fall alt bostadsrätt upplåtits utan alt bestämmelserna i 3 § sista 
stycket om ny ekonomisk plan iakttagils ges i andra stycket av förevarande 
paragraf regler som utformals på annat sätt. Enligt förslaget skall en sådan 
nppJ:Helsc icke anses ogiltig, men bostadsrättshavaren skall under vissa 
förutsättningar efter uppsiigning kunna frånträda bostadsrätten; denna 
övergår då genast till föreningen som har alt till bostadsrättshavarcn nlge 
skälig ersättning för bosladsrätlen och gottgöra honom för skada. I nu av
sedda fall har, liksom i de fall som behandlas i första stycket, upplåtelse 
skett i strid mot lagbestämmelser som det närmast ankommit på föreningen 
att iakttaga. Även i övrigt är de fall som avses i paragrafens b[tda stycken så 
likartade att det synes naturligt att ersättningsfrågorna i samband med 
avvecklingen av det ekonomiska mellanhavandet i alla fallen regleras på 
likartat sätt. Enligt lagrådets mening bör det av lagtexten klart framgå att 
bostadsrätlshavare, som med slöd av andra stycket frånträder bostadsrät
ten, har rätt alt återfå vad han inbetalat till föreningen med a\·drag, om 
tillträde skett, för skäligt belopp som vederlag för lägenhetens bruk. upp
tages, såsom ovan förordats, i andra stycket av paragrafen även bestämmel
se om upplåtelse i strid mot 5 § första stycket bör vad som nu anförts gälla 
äwn i fall då bostadsrätt av sådan anledning frånträdes. 

Lagrådet förordar att andra stycket erhåller följ ande lydelse: 
Har upplåtelse skett i strid med 3 § sista stycket eller 5 § första styck.el, 

får hostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han 
var i god tro när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre mfrna
dcr från det bostadsrällshavaren fick kännedom om förhilllande som bort 
föranleda att ny ekonomisk plan upprällades eller om att tillstånd av läns
styrelsen erfordrades, dock ej senare än två år från upplåtelsen. Sker upp
sägning, övergår bostadsrätten genast lill föreningen. Föreningen skall till 
hostadsrättshavaren återbära vad han betalat med avdrag, om tillträde 
skett, för skäli.gt vederlag för lägenhetens nyttjande. Bostadsrättsharnren 
har även rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyrcs
avtal anses ingånget för liden från uppsägningen, om bostadsrällsharnren i 
uppsägningen begärt att få kvarbo i lägenheten. 

Beträffande tredje stycket i paragrafen förordar lagrådet, med h~insyn till 
alt det kan dröja åtskillig tid innan hyresvillkoren blir slutligt bestämda, 
att andra punkten ändras så atl hyra skall betalas enligt vad föreningen be
stämt i fråga om årsavgift. 
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13 § 

Om den som förvärvat bostadsrätt vid exeknliv auktion eller offentlig 
auklion enligt 10, 12 eller 37 §§ i förslaget inte antagits till medlem i för
eningen, skall föreningen enligt andra stycket i förevarande paragraf lösa 
bostadsrätten mot skälig ersättning. Såvitt gäller förevarande paragraf torde 
innebörden av vad departcmentschefen anfört om begreppet skälig ersätt
ning vara, att det vid auktionen uppnådda priset väl under normala för
hållanden bör kunna tjäna till upplysning om bostadsrättens marknadsvärdc 
men att det icke ensamt skall vara avgörande för vad föreningen har all 
betala i löscn till förvärvaren. Ersättning för bostadsrätten skall utgå med 
belopp som är att anse som skäligt äwn om förvärvaren betalt högre pris 
vid auktionen. 

60 § 

Enligt 60 § gällande lag fordras för gilligheten av föreningsbeslut av den 
innebörd som avses i punkt 1 av förevarande paragraf att samtliga boslads
rättshavare vilkas rätt beröres av ändringen biträtt beslut cl. 

Kommitten föreslog (107 §), alt regeln skulle nppmj ukas sil all heslu tct 
skulle kunna fattas av lYå tredjedelar av de hostadsrätlshantre vilkas riill 
var beroende av beslutet men alt för beslutets gillighcl i sådant fall skulle 
fordras att det godkändes av domstol. 

I förevarande paragraf har, för fall d~t ej alla berörda bostadsrällshantre 
bilräder beslutet, såsom gillighelsvillkor upptagits, att beslutet fattats på !Yå 
på varandra följande föreningsstämmor och på den sista slämrmm bitriitts 
av minst tre fjärdedelar av de röstande. Skälen lill ändringen har icke niir
marc berörts i rcmissprotokollet. 

Såsom motiv till nu gällande regel (se I\.JA Il HJjO s. 4!)7 f och 527 f saml 
Siljeslröm-Svenncgård: Lagen om bosladsriittsförcningar 5 uppi 191)5 s. 
153) anfördes, att en ändring av en lägenhets andelsvänle medförde mot
svarande ökning eller minskning av innehaYarens andelsriitl i föreningen 
samt att - särskilt om förändringen vidloges först sedan föreningen Iiingre 
tid varit i verksamhet och antingen husets värde stegrats eller den ursprung
liga skulden minskats - en förändring i förhållandet mellan de olika bo
stadsrättshavarnas andelsrätt skulle kunna innebära ett betänkligt ingrepp. 

Även om, såsom kommitlen anfört, en viss uppmjukning bör ske av kravet 
på samtycke av alla berörda bostadsrättshavare, synes det remitterade för
slaget innebära en avsev~ird försvagning av en bostadsrätlshavares skydd 
mot övergrepp från en majoritet; kravet på två stämmobeslut innefattar ej 
något verkningsfullt skydd. 

Skulle en majoritet bestående t. ex. av samtliga innehavare av bostadsrätt 
till bostadslägcnheter sedan föreningen en längre tid varit i verksamhet be
sluta höja grundavgiften för en bostadsrätt till en bntikslokal, kan detta 
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innebära alt ägaren av butiken får skyldighet att inbetala ett kanske bety
dande tilläggsbelopp avseende den förhöjda grnndavgiflen. Såsom deparle
mentschefcn framhållit har visserligen den ifrågavarande bostadsrättsha
,·aren nwd hänsyn till den uppkomna väsentliga avgiflshöjningen enligt 23 § 
rätt att efter uppsägning frånträda avtalet och kan enligt 24 § därvid erhålla 
skälig ersättning för bostadsrätten. En höjning av grnndavgiften i ett fall 
av det slag som här sagts varigenom bostadsrättshavaren tvingas bort från 
fastigheten torde emellertid i många fall kunna anses innebära ett betänkligt 
ingrepp i hans bestående, i princip till tiden obegränsade nyltj anderätt. 
l\Ied hänsyn till lagstiftningens uppgift att skapa trygghet synes därför fin
nas starka skäl att ett skydd mot obefogade ändringar av grundavgiflen av 
den arl som kommitten föreslagit upptages i lagen. 

Såvitt framgår av remissprotokollet har i avgivna yttranden icke riktats 
erinran mot kommittcförslaget på ifrågavarande punkt. Enligt lagrådets 
mening synes emellertid vara lämpligare, att den prövningsrätt som enligt 
förslaget tillagts allmän domstol i stället uppdrages åt hyresnämnden. 

Den föreslagna lagtexten ger intryck av att ändring av grundavgift kräver 
kvalificerad majoritet endast om ändringen medför rubbning av bostads
rällshavarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Innebörden torde emel
lertid vara att kvalificerad majoritet skall krävas så snart det inbördes för
hållandet mellan grundavgiflerna förändras oavsett om delta inverkar på 
bostadsrättshavarnas rättigheter och skyldigheter. 

Av anförda skäl hemstiiller lagrådet, att punkten 1 i 60 § ändras sålunda: 
om beslutet innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av det in
bördes förhållandet mellan grundavgiflerna, att samtliga bostadsrättshavarc 
som beröres av ändringen biträtt beslutet eller att beslutet biträtts av minst 
Lvå tredjedelar av dessa bostadsrätlshavare och godkännes av hyresnämn
den. 

77 § 

Ändras GO § p[t siitt som o\·an föreslagits torde härav höra föranledas att 
i 77 § första stycket intages föreskrift, att Lalan icke får föras mot hovrätts 
dom i fråga som avses i 60 § första stycket 1. 

övergångsbestämmelserna 

I punkten 6 torde för tydlighetens skull böra införas hänvisning även till 
4 §andra stycket lagen (1942: 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse 
av bostadsrätt m. m. 

Förslaget till lag om ändring i Jagen om ekonomiska föreningar 

Det remitterade förslaget till bostadsrättslag har uppbyggts efter de rikt
linjerna, att lagen i princip uttömmande skall reglera bostadsrättsförening
arnas förhållanden men alt lagen i de delar där·regleringen bör överensstäm-
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ma med vad som gäller för ekonomiska föreningar i allmänhet direkt hän
visar till motsvarande bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar. 
Enär vad som i sistnämnda lag är föreskrivet alltså ej skall äga tillämpning 
på bostadsrättsföreningar i vidare mån än i hostadsrällslagen hiinvisas dit, 
synes en erinran därnm höra upptagas såsom en fjärde punkt av 118 § 
första stycket i allmänna föreningslagen. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
Enligt förslaget till bostadsrättslag skall samtliga uppkommande u tgiftcr 

i princip täckas av årsavgifterna. Förslaget innehåller därför inlc några sär
skilda regler om s. k. särskilt tillskott. På grund härav föreslår lagrådet alt 
bestämmelsen i 64 § andra punkten cisilförsvarslagen (1960: 7 4) angående 
beslut om särskilt tillskott får utgå. 

Ur protokollet: 

Ingrid Hellström 
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Utdmg av protokollet öuer justitieärenden, hållet inför Hans 
J.llaj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 
29 december 19i0. 

Närvarande: 

Statsministern PAT.'.\IE, ministern för utrikes ärendena ::\1LSSO::\', statsråden STRXNG, 

HoDIQVJST, c\spu:-.;1;, SvEN-EHic :'\tLSSON, LUNDKVIST, GEIJEH, MYHDAL, 

OoH'>OFF, \V1c10L\::\", :;\loREHG, 13E:-.;(;Tssox, ~onLING, LöFBEnG, LrnBo:\I, 

CAHLSSO::\", FELUT. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen
sam beredning med slatsrädels övriga ledamöter lagrådets yttrande ÖYer 
förslag lill 

1) bostadsrättslag, 
2) lag om ändring i rättegångsbalken, 
:J) lag om iindring i utsöknings lagen ( 1877: 31 s. 1), 
4) lag om iindring i lagen ( 1951: .'108) om ekonomiska f örrningar, 
5) lag om ändring i lagen (1969: 2.'i-6) om fastighetsdomstol, 
6) lag om ändring i lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyres-

wl.mndcr, 
7) lag om ändring i lagen (1970: [J95) om införande av nya Jordaball.-en. 
Förrdraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 
Jag ansluter mig till vad lagrådet uttalar i fråga om 4 § bostadsrältsla

gen. Paragrafen hör avfattas i överensstämmelse med lagrådels förslag. 
Lagrådet förcslå1· alt 7 § andra stycket Yirlgas alt även avse upplåtelse i 

slrid med 5 § första stycket. .Jag delar lagrädets uppfattning att upplåtelse 
som har skett utan att länsstyrelsen lämnat behövligt tillstånd hör medföra 
rätt för bosladsrättshavaren att efler uppsägning frånträda bostadsrätten. 
Sadan rätt bör enligt min mening dock föreligga oberoende av god tro hos 
bosladsrättshavaren. Vidare bör uppsägning inle få ske sedan tillslånd till 
upplåtelsen har lämnats och inte heller efler det att föreningen enligt 5 § 
andra stycket skulle ha kunnat få tillbaka ställd säkerhet. Sker uppsägning, 
hiir som lagrådet föreslår de i 7 § andra stycket angivna rättsverkningarna 
inträda. I enlighet med rnd jag nu har anfört föreslår jag att 7 § komplette
ras med regler för det fall upplåtelse har skett i strid med 5 § första stycket. 

Lagrådet föreslår Yidare alt ersättningsregeln i 7 § andra stycket for
muleras om. Jag kan inte biträda delta förslag, vilket skulle få till följd att 
ersiittningsfrågan i dessa fall får bedömas enligt andra regler än som gäl
ler i övriga situationer när bostadsrätt efter uppsägning har övergått till 



Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1971 239 

föreningen, t. ex. vid uppsägning på grund av höjda avgifter (23 och 24 §§). 
Som jag har framhållit i remissprotokollet torde ersättningen för bostadsrätt 
som frånträds i nära anslutning till upplåtelsen ofta kunna bestämmas till 
belopp mol svarande erlagd grundavgift. 

Lagrådets förslag till ändring av 7 § sista stycket bör godtas. 
Jag instämmer i lagrådets uttalande om innebörden av 13 §. 
Den av lagrådet föreslagna ändringen i 60 § bör godtas. Enligt min me

ning kan emellertid klandertalan enligt 75 § inte anses vara någon lämplig 
form för fullföljd mot hyresnämnds beslut i ärende om godkännande av 
förcningsstänunobcslut, eftersom det inte är fråga om partstvist i egentlig 
mening. Talan mot nämndens beslut bör i stället föras genom besvär. Be
stämmelser härom bör tas in i 75 och 76 §§. 77 §bör kompletteras på säll 
lagrådet föreslår. 

De av lagrådet föreslagna ändringarna i övergångsbestämmelserna till bo
stadsriittslagen samt i föreningslagen hör godtas. Vidare bör den av lagrådet 
föreslagna ändringen i civilförsvarslagen (1960: 74) vidtas; 

Förslaget till bostadsrättslag innehåller i 76 § andra stycket en regel om 
fastighetsdomstols sammansättning i bostadsrättstvist. En erinran om denna 
bestämmelse föreslås intagen i 3 § lagen om f astighetsdomslol. Med hänsyn 
till att frågan om fastighetsdomstolarnas sammansättning f. n. är föremål 
för överväganden inom justitiedepartementet (jfr Stencil Ju 1970: 27) och 
att förslag härom torde komma att läggas fram för 1971 års riksdag bör 
nämnda bestämmelser utgå här och någon ändring i lagen om fastighets
domstol alllså f. IL inte göras. 

Utöver de ändringar som följer av vad jag nu har anfört bör "\issa redak
tionella ändringar vidtas. Bl. a. bör bestämmelserna i 67 § bostadsriittslagen 
delas upp på två paragrafer, vilket medför omnumrering av de följande pa
ragraferna i lagen . 

.Jag hemställer alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att antaga 
, dels de till lagrådet remillerade lagförslagen - med undantag av förslaget 

till lag om ändring i Jagen (1969: 246) om fastighetsdomstol - med Yid
tagna ändringar, 

defa uppriittat färslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74). 

l\Ied bifall till vad föredraganden sålunda med in
stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt 
förordnar Hans Maj :t Konungen alt till riksdagen 
skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det
ta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensien 
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