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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 19 december 1996 tillkalla särskildatt en
utredare för frågoröver förvärvatt och pantsättning bo-se om av
stadsrätter lämna förslag till offentligtsamt att ett registerett över
bostadsrätter. Den 25 september 1997 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv för utredningen. Genom dessa har utredningen fått nya
uppgifter, bl.a. utvärdera regelverket syftaratt till förhindraattsom
ekonomiskt osunda bostadsföretag och frågoröverväga bostads-att om
rättshavarens rättigheter och skyldigheter. Enligt dessa direktiv skall
de frågor i de ursprungliga direktiventas redovisas isom upp ett
delbetänkande.

Till särskild utredare förordnades den 10 februari 1997 numera
justitierâdet Nina Pripp.

Som sakkunniga har medverkat, fr.o.m. den 20 1997,mars
hovrättsassessorn Nils Cederstierna och, fr.o.m. den 11 juni 1997,
departementssekreteraren Mattias Gustafsson. Dessutom hovrätts-var

Anne Sjöblom förordnad sakkunnig under tiden den 20assessorn som
till den juni11 1997. Som har medverkat fr.o.m. denmars experter

20 1997 inget förbundsjuristensägs Håkan Albrecht,annatmars om
HSB, jur. kand. Ulrika Blomqvist, Riksbyggen, direktören Gösta
Fischer, Svenska Bankföreningen, universitetslektorn Ulf Jensen,
Juridiska institutionen vid Uppsala universitet fr.o.m. den 17 novem-
ber 1997, chefen för juridiska sektionen Ulf Johansson, Domstolsver-
ket, byråchefen Bo Lindén, Lantmäteriverket, chefsjuristen Göran
Olsson, SBC, och jur. kand. Ingrid Uggla.

Sekreterare utredningen har varit hovrättsassessorn Bob Nilsson
Hjorth. Hovrättsassessorn Fredrik Forssman har fr.o.m. den 12
januari 1998 tjänstgjort biträdande sekreterare utredningen.som

Utredningen har antagit Bostadsrättsutredningen Junamnet
1996:10.

Utredningen får härmed överlämna sitt delbetänkande Bostads-
rättsregister.



Arbetet har bedrivits i samråd med de sakkunniganära och ex-
Betänkandet har därför avfattats i vi-form. Depertema. sakkunniga

och står bakom de olika förslag läggs fram,experterna intenärsom
framgår särskilda yttranden.annat av

Utredningen fortsätter med resterande frågor.

Stockholm den 5 juni 1998

Nina Pripp

/Bob Nilsson Hjorth
Fredrik Forssman
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Sammanfattning

nuvarande för förvärv och pantsättning bostadsrätterDet systemet av
tillfredställande. Oklarheter finns företrädesrätteninte det gällernärär

imellan panthavare. Detta beror bl.a. på bristfälliga pantnoteringar
lägenhetsförteckningarna felaktiga dateringar och avsaknadsom av

oklart ytterligaredateringar. Rättsläget på flera punkter, vidär t.ex.
till bostadsrättshavare från borgenär. Detkrediter ytterstgeren samme

förrnånsrättsfrågorna. förekommer.osäkerhet i Dolda panträtteren
pantsättningar ofta antagitsöverlåtelser sker innan förvärvarenVid

bostadrättsföreningen. bostadsrätts-medlem i Och denne tillträdersom
besked i medlemskapsfrågan.avvaktalägenheten utan av

medför risker för rättsförluster onödigt dåligt kre-Bristerna och ett
Vårt varit delsditvärde på bostadsrätter. uppdrag har övervägaatt

för förvärv och pantsättning bostadsrätter, dels lämnaattsystemet av
till offentligt bostadsrättsregister.förslag ettett

således till förbättra bostadsrätternaVåra förslag syftar att som
oklarheter beträffande rättsläget. Vi harkreditobjekt och få bortatt

billigt.viktigt blir modernt, rationellt ochockså detansett att systemet
viktig inte minst därför kostnader i slutändanKostnadsaspekten är att

enskilde bostadsrättshavaren.drabbar den

pantsättningoch bostadsrätterFörvärv av

Bostadsrättsinteckningar

bostadsrättsinteckningar införas för bostadsrätter.föreslår skallVi att
etablerat och välför Inteckningssystemetskäl finns detta.Flera är ett
belopp bostads-för information för vilkafungerande sätt att ge om

blirfönnånsrättensäkerhet. Rättsläget beträffandekan utgörarätten
in-säkra. EttInteckningssystem uppfattas också allmäntklarare. som

på bostadsrätterkan därför förväntas påverkateckningssystem synen
varitpositiv riktning. viktig faktor för harkreditobjekt i En osssom

Övergången till inteckningssystem inteslutsatsen ärettatt mer
för in noteringareller kostsam ordning därarbetskrävande än manen

bostadsrättsregister.gällande pantsättningar i offentligtettom
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Närmare bostadsrättsinteckningarom

befintliga inteckningssystemI använder sig pantbrev ellerman av
någon motsvarighet till detta. Skriftliga pantbrev skall, enligt vårt
förslag, inte finnas för bostadsrätter. De behövs inte bostads-när ett
rättsregister införs. Pantbrevsterminologin skall huvud inteöver taget
användas. Vi pantbrevsterminologin bara förvirrandeatt är närmenar
det i själva verket sigrör uppgift i register. Den skallettom en som
registreras vid bostadsrättsinteckning alltså motsvarigheten tillen en-
innehavare pantbrev skall benämnas inteckningshavare.ettav -

Det överskott kan finnas mellan inteckningsbeloppet och densom
faktiska skulden, överhypoteket, skall bostadsrättshavaren kunna

föranvända andrahandspantsättning. Om tidigare utnyttjad bostads-en
rättsinteckning har blivit helt ledig skall bostadsrättshavaren på nytt
kunna använda inteckningen för pantsättning. Däremot intevianser

ordning med ägarhypotek bör införas. De exekutionstekniskaatt en
skäl och rättviseskäl sekelskiftet anfördes för ägarhypotekruntsom

vi inte har bärkraft längre.anser
Endast hel bostadsrätt skall kunna intecknas. Intecknandeen av en

del bostadsrätt eller flera bostadsrätter skall alltsåav gemensamten av
inte möjligt. Vi föreslår vissa inteckningsâtgärder, nämligenvara
dödning, uppdelning, sammanföring och nedsättning. Uppdelning är
motsvarigheten till vad för fastigheter benämns utbyte.som

sakrättsliga skyddetDet

Både vid överlåtelse och pantsättning bostadsrätter uppnås, enligtav
gällande sakrättsligt skyddrätt, underrättelse denuntia-attgenom en -
tion detta lämnas till bostadsrättsföreningen. Med sakrättsligtom-
skydd rättskydd tredjegentemotavses man.

Vi föreslår avtalsprincip vid överlåtelse bostadsrätter,en av
motsvarande den ñmis för fastigheter. Huvudregeln skall alltsåsom

sakrättsligt skydd erhålls redan avtalet. Menattvara genom om en
särskild bestämmelse finns rättsverkan registrering eller tidom av om
inom vilken talan skall väckas, så gäller den. Sådana undantag föreslår
vi bl.a.vid godtrosförvärv och dubbelöverlåtelse. Mera dettaom

Tunga skäl för avtalsprincipen vi dettasenare. attanser vara ger
säkerhet i samtidigt det blir rationellt och billigt försystemet mestsom
bostadsrättshavaren. fårMan visserligen avvikelse från vaden som
normalt gäller för lös egendom. I gengäld uppnås likhet med vad som
gäller vid överlåtelse fast egendom.av

Vid pantsättning föreslår vi registrering inteckningshavare iatt av
bostadsrättsregistret enligt huvudregeln skall sakrättsligtutgöra

I svensk genomgåenderätt är princip särskilt,moment. att etten
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finns vid bostadsrättsregistersakrättsligt pantsättning. Närmoment ett
införs vi registrering fördelaktigare andra alternativ,änvaraanser

tradition, aktuelldenuntiation eller dvs. överlämnandet.ex. av
rättsförvärvaren. Sakrättsligt skydd skall dock, vid andra-egendom till

handspantsåttning och vissa andra likartade situationer, kunna erhållas
denuntiation. Till skillnad från vad gäller i dag skallsomgenom

underrättelsen inte lämnas till bostadsrättsföreningenemellertid utan
förstahandspanthavaren.till

Godtrosförvärv bostadsrätt eller i bostadsrätt skall,panträtt somav
möjligt. Så inte fallet dag. Utformningenitidigare ärnänmts, vara

för fast Vi bedömer möjlig-i huvudsak den egendom. attmotsvarar
betydelse för bostads-godtrosförvärv avgörandeheter till är attav

förfâ erforderlig tyngd, med andra ordrättsregistret skall att
bostadsrättsmarknaden skall tillit till registret.påaktörerna sätta

inteckningshavaren ha skyldigheterföreslår skallVi att somsamma
skyldighet i vissapantbrev. innebär bl.a.innehavare Detta attettaven

fall inteck-andrahandspanthavare. kansituationer kontakta I annat
skall haskadeståndsskyldig. Inteckningshavarenbliningshavaren

i fastpantbrevmotsvarande dem innehavarerättigheter ettsom en av
medgivandeinnebär inteckningshavarensegendom har. Det t.ex. att

olika åtgärder inteckningen.förkrävs rörsom
föregåsförvärv eller pantsättning skallregistreringEn ett avenav

enligtden inskrivningsmyndighetenprövning liknandeformell somen
i skallbestämmelserna JB göra.

enligtbostadsrätt skall,registrering förvärvAnsökningar avom av
förutsätt-skriftligen. Såväl skälkunna endastvårt förslag, göras som

förvärv. detelektroniskt förfarande saknas beträffande Närförningar
ansökningarbostadsrättsinteckningar föreslår vigällerdäremot att

elektroniskskriftligen elektroniskt.såväl Förskall kunna göras som
ingivaren särskilt tillstånd.dock haransökan krävs att ett

medlemskapetPrövningen av

för-beroendeöverlåtelse bostadsrättGiltigheten är attaven av enav
problem imedlem i bostadsrättsföreningen. Ettvärvaren antas som

tiden.ofta drar påmedlemskapsfråganprövningendag är utatt av
detinledningsvis uppmärksammade problemetleder till detDetta att

i ordning.olika i överlåtelse skesvårt få de rättär momenten attatt en
betalarbeviljas bostadsrättshavarenovanligt låninteDet är att samt att

medlemskapmedlemskapsfrågan Omavgjord.och tillträder, innan är
för alla inblandade.uppstår problemvägras,

skallfortsättningenbostadsrättsföreningen iföreslår därförVi att
månadansökan medlemskap inomskyldig attpröva enen omvara

inte inomhar gjorts. Om medlemskapansökanfrån det vägratsatt
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denna tid, sökanden medlem i föreningen. Härigenom bliranses vara
det möjligt i de flesta fall få till ståndatt övergång bostadsrätten av
på riktigt sätt.ett

Konsekvensen medlemskapvägrat skall i fortsättningenävenav vara
ogiltighet. Vi har ändringövervägt till vidareförsäljningsplikt. Enen
del problem finns emellertid med sådan lösning. Vi därfören attanser

åtminstone bör avvakta resultatet den föreslagnaman av av oss
förändringen, innan ytterligare ändringar görs.

Bostadsrättsregistret

Vid den utformningennärmare bostadsrättsregistret har vi ansettav
det viktigt hela tiden beakta dels den övergripandeatt målsättningen
med registret förbättra bostadrättema kreditobjekt,att delssom
integritetsaspekterna. Kostnadsskäl har också lett in påoss en
"minimalistisk grundsyn", det gäller vilkanär uppgiftert.ex. börsom
ingå i bostadsrättsregistret. Så långt möjligt har vi slutligen försökt att

regleringen teknikoberoende.göra Vi har våra förslag till denanpassat
personuppgiftslag 1998:204 riksdagen nyligen har beslutat skallsom

den nuvarande datalagenersätta 1973:289.

Ändamålen

Bostadrättsregistrets ändamål skall enligt värt förslag tillhan-attvara
dahålla uppgifter för vad kortfattat kan beskrivas ornsätt-som som
nings-, kredit- förvaltningsändamål.och Registret skall också kunna
användas kronofogdemyndigheterna vid exekutiva förfarandenav
beträffande bostadsrätter. Eftersom någon detta inte harspärr mot
ställts i den föreslagna lagen bostadsrättsregister skallupp av oss om
uppgifterna slutligen kunna användas för historiska, vetenskapliga eller
statistiska ändamål. Enligt vår bedömning finns inte fler ändamål som
har sådan tyngd de integritetsintressena.väger överatt

Registrets innehåll

Enligt vårt förslag till lag bostadrättsregister skall bostadsrätts-om
registret få innehålla uppgifter identifiering bostadsrätts-som avser av
föreningen och bostadsrätten, bostadsrättshavaren och dennes förvärv,
bostadsrättsinteckningar och inteckningshavare åtgärder vilkasamt
påverkar möjligheterna förfoga bostadsrätt,över uppgifteratt t.ex.en

utmätning eller tvist pågår. Exakt vilka uppgifteratt skallom som
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enligt vårt förslag till aktuellaingå preciseras i förordning denen
lagen.

förAnsvaret registret

gäller skall personuppgiftsansvarig viNär det harvem som vara
undersökt olika alternativ. Personuppgiftsansvarig personuppgiftsla-är

till vad i datalagen registeransvarig.motsvarighet benämnssomgens
förfunnits intresse lösning med nybildat bolag medharDet ett etten

för bostadsrättsregistret. i utredningenuppgift helt Deatt svara
bostadsrättsorganisationerna emellertid förrepresenterade har stannat

fall i nuläget, inte beredda ingå i sådant bolag.de, i ärvart att ettatt
vår mening myndighetsalternativ. ViDärmed återstår enligt endast ett

personuppgiftsansvarig.valt föreslå Lantmäteriverkethar att som
till detta nybildad myndighet. Vi harAlternativet är närmast en

detta alternativ entydigt bättre.emellertid inte kunnat ärattse
olika registreringsärenden föreslår vi skallPrövningarna göras avav

funktionbostadsrättsmyndighet. Den fylla motsvararavses somenen
inskrivningsmyndigheterna inskrivningsregistret.har förden som

ställningBostadrättsregistrets

Bådeskall från fristående register.Bostadsrättsregistret andraettvara
talar mening för detta. Någraintegritets- och kostnadsskäl enligt vår

ingålåta bostadsrättsregistretfördelar för användarna medstörre att
kan vi intefastighetsdatasystemeti se.

och skadeståndInformation, rättelse

vårträttelse skall, enligtSärskilda bestämmelser och utplånandeom
exklusiva ibostadsrättsregistret. skallförslag, finnas för Dessa vara

förhållande till motsvarande bestämmelser i den föreslagna personupp-
tillVi föreslår också särskilda bestämmelsergiftslagen. rättom

lider följd vissa tekniskaskadestånd för och skada tillen som avvar
eller På motsvarandefel eller beslut rättelse utplåning. sätt somom

inskrivningsregistret, föreslår viandra liknande register,för attt.ex.
följd godtrosförvärvlider skada till bestämmelsernaden av omsom

ogiltighetsgrunder till ersättning fråneller kvalificerade skall ha rätt
staten.

Ojfentlighet och tillgänglighet

Utgångs-uppgifter bostadsrättsregistret skall ojfentliga.Alla i vara
skall dess belägenhet.punkten vid sökningar bostadsrätten ellervara
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Vissa begränsningar skall, enligt vårt förslag, gälla för tillgängligheten
till uppgifterna i bostadsrättsregistret. Uppgiften inteckningshavareom
skall inte få användas sökbegrepp, inteckningshavaren ärsom om en
juridisk Genom regeln slipper den sekretessperson. man som
beträffande datapantbrev gäller för uppgiften pantbrevshavare. Vidom
direktâtkonast skall det inte möjligt användaattvara namn, person-

eller del sökbegrepp. Det skall vidarenummer av personnummer som
möjligt söka på endast bostadsrätt i Uppgifter in-att taget.vara en om

teckningar och skall inte få lämnas på ADB-medium.utpersonnummer

Övergången till inteckningar

Övergången till inteckningar kompliceras de tidigare nämndaav
bristerna i de nuvarande lägenhetsförteckningarna detoch i delar
oklara rättsläget. Samtidigt det viktigt övergångenär till detatt nya
inteckningssystemet sker på säkert och billigt inte hellersättett som
uppfattas oberättigat tvång. Det sagda medför någon givenett attsom
lösning inte ñmis. Vi har ställt olika lösningar varandra och valtmot
den vi tycker bäst de krav bör ställa. Den lösningmotsvararsom man
vi har valt innebär följande.

Sedan bostadsrättsregistret har införts skall pantsättningar kunnanya
endast med bostadsrättsinteckning.göras För pantsättningar som

dessförinnan har vunnit sakrättsligt skydd denuntiation tillgenom
bostadsrättsföreningen, skall gälla preklusionstid fem år. Efteren om
denna tid förlorar alltså dessa pantsättningar sitt sakrättsliga skydd.
Normalt skall sådan panthavare kunna bevara sitt sakrättsliga skydden

vanlig bostadsrättsinteckning. Om inteckningatt ta utgenom en en
registrerad,redan skulle panthavarenär dock fönnåns-sämreett

rättsligt läge tidigare. I sådanaän undantagsfall skall panthavaren
kunna behålla sin "plats" efter ansökan få sin infördpanträttattgenom
i bostadsrättsregistret, s.k. pantnotering.

En särskild fråga har varit pantsättningar har antecknats iom som
lägenhetsförteckningarna under den femåriga övergångstiden bör göras
tillgängliga i bostadsrättsregistret. Vår bedömning dock dettaär att
skulle bli så komplicerat och dyrt det bättre inte föra in dessaäratt att
uppgifter i bostadsrättsregistret. För föreningar så önskar skallsom
dock möjlighet finnas i förekommande fall få infört detatt atten
saknas uppgift i lägenhetsförteckningen pantsättningar. På så visom
behöver föreningen under övergångstiden inte besväras förfråg-av
ningar detta.om
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Övriga frågor

frågorExekutionsrättsliga

i dagbostadsrätter gällerexekutiv försäljningochutmätningFör av
regler i viss måni allmänhet.egendom Dessa ärför lösreglerna

handläggningen liknar ibostadsrätter. Den praktiskaförotillräckliga
förslag införaVårtfastighetsexekutionen.utsträckning attstor

Ändringarytterligare.likheternabostadsrätter ökarinteckningar för
i offentligtbostadsrätterförslaget registreraocksåmotiveras ettattav

Även gäller för fastvadinnebär närmande tilldetregister. ett som
egendom.

tvångs-försäljning ochexekutivdärför reglernaföreslårVi att om
till de reglerbostadsrätter i huvudsakförsäljning somanpassasav

följande. Eninnebär bl.a.fast egendom.exekution i Detförgäller
utmätning fastvidmotsvarande den gällerpresumtionsregel avsom

innebär dettauttrycktför bostadsrätter. Enkeltinförasskallegendom
bostadsrättshavareregistreradutgår från den ärattatt somsomman

finns förbostadsrättshavareverkligenockså attär att utrymmemen
kap. UBi 12Flertalet bestämmelsernabevisa motsatsen. omav

försäljningexekutivvidegendom skall gällafastförsäljning ävenav
be-och värdering,beskrivningreglernabostadsrätter, t.ex. omav

fördelningssammanträdesakägarförteckning,vakningssammanträde,
inteckningsansvaret.fortsattaoch det

Även bestämmelser-vårt förslag,tvångsförsäljning skall, enligtvid
tillämpas.huvudsakfast iförsäljning egendomexekutiv avna om

domstolar,underrättelseskyldighet förföreslår slutligenVi en
skyldigaskallkonkursförvaltare. Deochkronofogdemyndigheter vara

beslut.exekutivabostadsrättsregistret vissaunderrättaatt om

Genomförandet

kraft den 1träda ireglering vi föreslår kandenbedömningVår är att
januari 2001.

bostadsrättsregistretför den årliga driftenkostnadenberäknarVi av
driftskostnadenochde första årenkr under27,8 miljonertill atttre

sinskall iKostnadernatill 22,6 miljoner kr.skall sjunkadärefter
innebärberäkningarVåraavgifter.finansierashelhet uttaggenom av
och300 krskall kostaregistrering förvärvansökan enatt avomen

50 kr.inteckningansökan om
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Författningsförslag

tillFörslag1

ändring i bostadsrättslagenLag om

1991:614

i frågaHärigenom föreskrivs bostadsrättslagen 1991:614om
kap. 2 kap. 1 6 kap. och §§, 7 kap. 14, 16dels 1 3 4 llatt a

och 9 kap. rubriken tilloch §§, 8 kap. 2 § 10 och 1631 samt
skall haoch 6 kap. 4 § följande lydelse,6 kap.

i skall införas paragrafer, 6 kap.dels det lagen 4att arton anya -
och §§ före 6 kap. 4 4 12, 14, 16,§§ 12 244 närmastsamte -

följandeoch rubriker lydelse.20, 21 23 avnya

kap. Inledande bestämmelser1
3 §

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

ske till denUpplåtelse lägenhet med bostadsrätt får endast somav en
bostadsrättsföreningen. förening-i Bostadsrätt den imedlem är rättär

på grund upplåtelsen.medlem harsom en aven
bestämmelser bostadsrätten6 kap. ñmisI närrätten utövaattom

bostadsrättshavare innehavare.har övergått från tillden en en ny
Bostadsrätter skall regist-

bostadsrättsregistretireras
0000:000 bo-enligt lagen om

stadsrättsregister.

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.
1§

före-medlem i bostadsrättsföreningFråga avgörsatt anta avom en en
med iakttagande villkor för medlemskapningens styrelse de somav

föreningens stadgar och i detta kapitel.i bestämmelsernaanges
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En ansökan medlemskapom
skall styrelsen inomprövas av

månad från den dag ansökanen
kom tillin styrelsen. Har med-
lemskap inte inom den-vägrats

tid, sökanden antagenna anses
medlem. Styrelsen kansom

beslutompröva vägraett att
medlemskap, sökandenom
begär det eller enligt 10 § hän-
skjuter tvisten till hyresnämn-
den.

I stadgarna får föreskrivas ansökan inträde i föreningen skallatt om
skriftligen ochgöras ansökningshandlingen skall försedd medatt vara

sökandens bevittnade underskrift.

Övergång6 kap. bostads- 6 kap. Om övergång bo-av av
rätt stadsrätt och panträttom

Överlåtelseavtalet Överlåtelse

4§

Ett avtal överlåtelse Ett köp bostadsrätt slutsom av en av en
bostadsrätt köp skall skriftlig köpehandlinggenom genom en

skriftligen och skrivasupprättas skrivs under säljarensom av
under säljaren och köparen. och köparen. Köpehandlingenav
Köpehandlingen skall innehålla skall innehålla uppgift denom
uppgift den lägenhet lägenhet överlåtelsenom som som avser
överlåtelsen pris. Motsvarandesamt ett samt ettavser om om
pris. Motsvarande skall gälla skall gälla vid byte eller gåva.
vid byte eller gåva.

Om säljaren och köparen vid sidan köpehandlingen har kommitav
pris detöverens i köpehandlingen,än denett annat ärom som anges

överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället
det pris i köpehandlingen. fårPriset dock jämkas, detsom anges om

oskäligt det skallär bindande. Vid denna bedömning skallatt vara
hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtaletstas
tillkomst, inträffade förhållanden och omständigheterna isenare
övrigt.

Vad i första ochsägssom
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gällerstyckenaandra även när
ytterligare överlåtelse-annanen
harhandling Upp-upprättats.

också den föreskrif-fyller inte
stycket denförstai ärterna

verkan.utan

4a§

bestämmelse vid överlåtelseEn
överlåtelse-in iinte tassom

ogiltig, denhandlingen är om
innebär att

ellerfullbordanförvärvets
beroende villkor,bestånd år av

frågagäller iinskänkningar
rätt över-örvärvarens attom

bostadsrätten, upplåtalåta
ansöka bo-ellerpanträtt om

stadsrättsinteckning.
handlingflerOm än upp-en

avseende köp eller byterättas
styck-villkor enligt förstamåste
hand-i dennainJ äventaset

fullbordanförvärvetsförling att
skallbestånd fortfarandeeller

beroende villkoret.avvara

Överlåtelse till flera m.m.

4 b §

överlåtitsbostadsrätt harOm en
har,för sig,fleratill utomvar

stycket,andraifalli angessom
överlåtelsen före-tidigareden

träde.
haröverlåtelsenDen senare

registrering iföreträde om
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bostadsrättsregistret för detta
förvärv söktes först och

förvärvaren vid förvärvet
inte kände till eller borde ha
känt till den tidigare överlåtel-

ellersen,
förvärvaren i sin hartur

överlåtit bostadsrätten till nå-
vid sitt förvärvgon annan som

varken kände till eller borde ha
känt till den första överlåtelsen.

Är flera överlåtelser samtidi-
eller kan det inte iutrönasga

vilken tidsföljd de har skett,
skall på talan någonrätten av

förvärvarna besluta före-av om
trädet mellan dem efter vad som
med hänsyn till omständigheter-

skäligt.ärna

4c§

Bestämmelserna i 4 b § skall
tillämpas också på förvärv

bodelning, testa-genom arv,
bolagsskifte eller liknanmente,

de förvärv, fråga uppkom-när
företrädet mellan ettmer om

sådant förvärv och en senare
överlåtelse.

Bestämmelser företrädetom
mellan förvärv bostadsrättav
vid exekutiv försäljning och

förvärv finns i kap.14annat
utsökningsbalken.
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Godtrosförvärv

4 d §

Om bostadsrätt förvär-haren
överlåtelse frånvats genom en

någon inte bo-rättsom var
stadsrättshavarepá grund attav
överlåtarens eller någon av
dennes företrädares åtkomst var
ogiltig eller skål inteannatav
gällde den bostads-rättemot
rättshavaren, förvärvet ändåär
giltigt, om

överlåtaren registrerad ivar
bostadsrättsregistret bo-som
stadsrättshavare vid förvärvet,
och

förvärvaren då eller, bo-när
stadsrätten därefter har över-
låtits till denne vid sittannan,
förvärv varken kände till eller
borde ha känt till överlåta-att

inte bostadsrätts-rättren var
havare.

4e§

Bestämmelserna d §i 4 inteär
tillämpliga, talan bättreom om

bostadsrättentill väcksrätt
år från den dag förvär-inom tio

vid den aktuella över-varen
låtelsen registrerades bo-som
stadsrättshavare och
I den handling bostads-som.

grundats på förfalskadrätten är
eller för den innehavarensrätte
räkning utfärdad någonav som
saknade behörighet till det eller
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förogiltig den till-harär att
kommit tvångunder enligt 28 §
lagen 1915:218 avtal ochom
andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område,

den innehavaren,rätte när
denne utfärdade den handling
på vilken bostadsrätten grun-
dats, i konkurs ellervar omyn-
dig handladeeller under påver-
kan psykisk ellerstörningenav
inte hade rådighet bostads-över

på grund för-rätten attav en
valtare förordnad för-enligtvar
äldrabalken, eller

förvärvet enligt lag ogil-är
grundtigt på det inte harattav

gjorts i föreskriven form eller
föreskrivnaenligt andra villkor

eller med samtycke någonav
berörs eller med stödrättvars

tillstånd eller åtgärdav annan
domstol ellerav annan myn-

dighet.

övergått tillHar bostadsrätt bostadsrättsföreningen, skall denen
överlåtas skeså det kan förlust, inte föreningen påsnart utan om en
föreningsstämma beslutar bostadsrätten upphöra.skallatt

bostadsrätt harOm Om bostadsrätt haren som en som
övergått till föreningen övergått till föreningenär ärpant- pant-

får beslut bostads- fâr beslut bostads-satt, satt, attom om
upphörande meddelas skall upphöra meddelasrättens rätten

endast panthavaren har den inteck-endast ärom om som
medgivit detta eller bostads- enligt förstaningshavare 13 §om

medgett ellersaknar värde för pantha- stycket har dettarätten
saknar värdebostadsrättenomvaren.

för denne.
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Upplåtelse panträttav

12 §

bostadsrättshavare,En villsom
upplåta i sin bostads-panträtt

säkerhet förtill fordran,rätt en
har få registreraträtt att ett
visst belopp i bostads-pengari

bostadsrättsinteckning.rätten
Betrajfande registrering av

bostadsrättsinteckningar gäller
bestämmelserna i lagen 0000:
000 bostadsrättsregister.om

13§

Panträtt i bostadsrätt upplåtsen
attgenom

bostadsrättshavaren som
för fordran pantför-pant en

skriver bostadsrättsinteck-en
ochning,

borgenären eller någon som
företräder denne registreras

innehavare bostadsrätts-som av
inteckningen inteckningshava-
re

Vid pantsättning med en
bostadsrättsinteckning där en
inteckningshavare finns, tilläm-

lagen 19.36.88 pant-pas om
sättning lös egendom in-av som
nehaves tredje på mot-av man
svarande sätt när pant-ensom
utfästelse pantbrev.ettavser

Den intecknings-ärsom
de skyldigheterhavare har som

följer med innehav pant-ettav
brev.
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Panträttens innebörd

14 §

En borgenär har ipanträttsom
bostadsrätt för fordranen en

har myndigheträtt näratt, en
vid utsökning eller falli annat
fördelar medel mellan rättsäga-

i bostadsrätt, med den före-re
trädesrätt bostadsrättsin-som
teckningen medför enligt lag,
betalning medlen intill in-ur
teckningens belopp. Om detta
inte räcker, har borgenären rätt
till tillägg. fårDetta inteett
överstiga femton procent av
bostadsrättsinteckningens be-
lopp jämte på detta be-ränta
lopp från den dag bostadsrätten

eller ansökanutmättes om
tvängsförsäljning eller konkurs
gjordes eller de medel nedsattes

skall fördelas. Rän-som annars
beräknas för är enligttan en

räntefot detmotsvararsom av
Riksbanken fastställda, vid varje
tid gällande diskontot ökat med
fyra procentenheter. Föränd-
ringari diskontot inträffarsom
efter upprättandet sakägar-av
förteckning skall inte beaktas.

Om borgenär ärsamma
registrerad intecknings-som
havare vid flera bostadsrättsin-
teckningar för for-pantsom en
dran och bostadsrättsin-om
teckningarna har före-samma
trädesrätt eller gäller omedel-
bart efter varandra, skall be-
stämmelserna förstai stycket om
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inteckningens belopp bo-avse
stadsrättsinteckningarnas sam-

belopp.manlagda
En borgenärs till betal-rätt

ning omfattar inte tillägget, om
pantsättningen i andra hand.är

15§

En borgenär har till betal-rätt
ning enligt 14 § ford-även om
ringen har preskriberats eller
inte har anmälts efter kallelse
på okända borgenärer.

Panträttens ställning efter över-
gång

16§

Om bostadsrätt har överlåtitsen
och förreden bostadsrättshava-

därefter har upplåtit pant-ren
i bostadsrätten, gällerrätt

upplåtelsen borgenären vidom
upplåtelsen eller, fordring-när

därefter överlåtits till någonen
denne vid sitt förvärvannan,

varken kände till eller borde ha
känt till överlåtelsen. Om bo-
stadsrätten har överlåtits även
till skall det sagdaen annan,
tillämpas också i fråga om
upplåtelse densom senare
förvärvaren gjort.

Första stycket skall tillämpas
också bostadsrätten harnär
övergått sådant för-ettgenom
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förstai 4 §värv avsessom c
stycket.

första stycket tillämpasNär
godskall den i troanses vara

litat på sådanthar ett ut-som
drag bostadsrättsregistretur

månad,inte äldreär än ensom
framgårdet inte omstän-om av

pådigheterna denneatt annat
har fått eller borde ha fåttsätt

kännedom överlåtelsenom av
bostadsrätten.

17§

upplåtits till säker-Har panträtt
fordranhet för ännuen som

uppkommit ochharinte var
upplåtaren vid registreringen av
inteckningshavaren behörig att

ellerupplåta panträtten var
då god påborgenären i sätttro

16 gällersägsi panträt-som
säkerhet för fordringentillten

upplåtaren längreinteäven om
for-bostadsrättshavare närär
gäl-dringen uppkommer. Detta

dock borgenärenler inte, om
harföre fordringens uppkomst

upplåta-fått kännedom attom
bostadsrätts-inte längre ärren

havare.
Vad första stycketisägssom

hargäller panträttäven när
säkerhet förupplåtits till en

därefter bytsfordran och denna
fordranmot utanut en annan

ändringarnågra andra än
normalt förekom-sådana som

mer.
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18§

Har i bostadsrättpanträtt en
upplåtits någon inteav som var

bostadsrättshavarerätt på
grund dennes eller någonattav
företrädares åtkomst ogiltigvar
eller skäl inte gälldeannatav

den bostadsrättshava-rättemot
upplåtelsen ändå giltig,ärren,

om
upplåtaren registrerad ivar

bostadsrättsregistret bo-som
stadsrättshavare vid upplåtelsen
eller därefter registreras som
sådan, och

borgenären vid upplåtelsen
eller, fordringen därefternär
överlåtits till denne vidannan,
sitt förvärv varken kände till
eller borde ha känt till att upp-
låtaren inte bostads-rättvar
rättshavare.

Vad i första stycketsägssom
skall tillämpasinte omstän-om
digheterna sådanaär som avses
i 4 § 1e -

19§

Om avtal överlåtelseett om
hävs överlåtaren ärav en upp-
låtelse har skettpanträttav som
efter överlåtelsen verkan,utan

inte följer 18§annatom av
eller bestämmelse.av annan

SOU2 1998:80
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Företräde på grund inteck-av
ning

20§

En bostadsrättsinteckning ger
företräde förhållandei till

efter den tidsföljd vilkenandra i
inteckningarna har sökts.

Bostadsrättsinteckningarsom
påsöks registreringsdagsamma
lika sökanden interättger om

möjlighetenbegär Omannat.
företräder ochbestämmaatt att

ändra företrädesordningen
sammanföring eller ned-genom

finns bestämmelseri 4sättning
kap. lagen 0000:000 om
bostadsrättsregister.

bestämmelser bostads-Vissa om
giltigheträttsinteckningars

21§

Om bostadsrätt besvärasen som
bostadsrättsinteckningav en

säljs exekutivt eller genom
tvångsförsäüning kap.,enligt 8

verkan tillinteckningenär utan
belopp enligt sakägarför-som
teckningen inte täcks köpe-av
skillingen eller andra influtna

kronofogdemyn-medel, inteom
digheten har beslutat fort-om

inteckningsansvar.satt
Fördelas medel finns attsom

tillgå vid utsökning utan att
bostadsrätten har sålts, är
bostadsrättsinteckningen utan

den medlen harverkan till del
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utfallit på inteckningens belopp.
Detta gäller dock inte in-om
teckningshavaren har avstått
från sin till betalning.rätt

22§

Om intecknad bostadsrätten
avstås eller upphör på grund av
expropriation eller liknande
tvångsförvärv eller bostads-om

upphör eller lösesrätten in i
enlighet med denna lag, är
bostadsrättsinteckningen utan
verkan sedan ersättning har
betalats eller, falli som avses
i 6 kap. JJ förenings-när

har beslutat bo-stämman att
stadsrätten skall upphöra.

Första stycket gäller inte om
bostadsrätten har avståtts eller
lösts ochin inteckningshavaren
har avstått från sin tillrätt i
betalning.

Betydelsen vissa ärendenav om
registrering

23§

Har ärende angående regi-ett
enligtstrering 2 kap. § eller17

3 kap. 10§ lagen 0000:000
bostadsrättsregister tagitsom

på registreringsdag, fårupp en
den därefter förvärvatsom
bostadsrätten inte till stöd för
förvärvets bestånd eller rätten
till ersättning enligt 5 kap. 6 §
lagen bostadsrättsregisterom
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åberopa denne vid förvärvetatt
varken kände till eller borde ha
känt till den omständighet som

med registreringen.avses
Bestämmelsernai tredje16 §

ocksåstycket och 17 § gäller
vid bedömningen det vidomav

förvärv förelig-panträttett av
god fråga sådanitroger om en

omständighet medsom avses
registrering enligt första stycket.

24§

tillTalan bättre rått enom
bostadsrätt kan med laga ver-

denkan riktas mot senastsom
registrerad bostadsrätts-år som

eller harhavare senastsom
ansökt registrering ettavom

denne föreförvärv även om
överlåtittalans väckande har

bos-bostadsrätten. Den som
tilltadsrätten har överlåtits har

ställningrättegångeni samma
överlåtelsen hade skettsom om

rättegången.under

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter7 kap.

skall betala medlem skall betalaVarje medlem Varje enen
bostadsrättsföreningenavgift till bostadsrättsföreningen avgift till

insats bostads-form insats bostads- i formi när närenav en av
upplåts till honom. Före- upplåts till honom. Före-rätt rätt

ningen har dessutomningen har dessutom råtträtt att ta att ta
för den löpande årsavgift för den löpandeårsavgift utut enen

detverksamheten det verksamhetensamt, samt,om om
upplåtel- upplåtelseav-i stadgarna, i stadgarna,angesanges

gift och överlåtelseavgift.
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seavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift.

beslutad insats kanEn ändras i den ordning i kap.9 13sägssom
Föreningen fåroch 16 §§. i övrigt inte särskilda avgifter förta ut

åtgärder föreningen skall vidta med anledning denna lag ellersom av
författning.annan

Vid ombildning hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrättsföre-av
inte upplâtelseavgiftningen förrän efter månad från den dagta ut en

föreningendå erbjudit hyresgästen få lägenheten upplåten medatt
bostadsrätt. Intill dess månader förflutit räknat från dagen försex
erbjudandet, får avgiften högst på insatsen enligt §5räntamotsvara
räntelagen 1975:635.

16a§

i bo-Föreningen har Föreningen har i bo-panträtt panträtt
sin fordranstadsrätten för för sinstadsrätten fordran på

sådana avgifter i sådana avgifter iavsessom som avses
första stycket. Vid14 § första stycket.14 §utmär-

eller konkurs jämställsning
sådan med hand-panträtt
panträtt.

Sådan Beträjfandeföreningensföre-ipanträtt som avses
första stycket har företräde träde till betalning gäller vad
framför har förmånsrätts-i 5 §panträtt sägsen som som a
upplåtits innehavare lagen 1970:979, inte annatavav en om
bostadsrätten, inte följer 31annatom av
följer 31av

föreningen underrättats bostadsrättshavare harHar Omom en
bostadsrätt avgifter till föreningenobetaldaär pantsatt,att en

skall föreningen dröjsmål till belopp överstigerutan ett som
underrätta panthavaren årsavgiften belöpervadom som av
bostadsrättshavaren har obetal- månad och bostadsrätts-på en
da avgifter till föreningen till dröjer med betalningenhavarenett
belopp överstiger vad veckor från för-tvåänsom som mer

årsavgiften belöper fallodagen, skall föreningenenav
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månad och bostadsrättshavaren dröjsmål underrätta inteck-utan
dröjer betalningenmed än ningshavarna.mer
två veckor från förfallodagen.

föreningenOm försummar denna skyldighet, har föreningen vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte företräde
till betalning framför panthavaren i fråga om

avgiftsbeloppde förfallit till betalning under den före-tidsom
ningens försummelse varat, samt

den del årsavgiften2. förfallit till betalning efter detnärmastav som
underrättelse gjorts.att en

Andra stycket gäller inte i fråga avgiftsbelopp förfallit tillom som
betalning under den tid panthavaren haft kännedom bostadsrätts-om
havarens betalningsförsummelse.

8 Tvångsförsäljningkap.
2 §

Vid tvångsförsäljning tillämpas Vid tvângsförsäljning tillämpas
bestämmelserna iutsökningsbal- bestämmelserna iutsökningsbal-

exekutiv försäljningken exekutiv försäljningkenom av om av
lös egendom allmänhet,i bostadsrätt, inte följerannatom om
inte föjer detta kapitel. kapitel.dettaannat av av

Försäljningen skall ske för uttagande sådan föreningensanses av en
fordran förenad med enligt kap. 16 gällerär 7 Dettapanträttsom a

föreningen inte skulle ha någon sådan fordran.även om

9 kap. Bestämmelser föreningenom m.m.
5§

Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange
föreningens finna,

2. den i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,ort
ändamålet föreningensmed verksamhet och verksamhetens art,

upplâtelseavgift,4. upplåtelseavgiftöver- 4. ochom om
låtelseavgift och pantsättnings- överlåtelseavgift kan tas ut,
avgift kan tas ut,

de grunder enligt vilka års-5. grunder enligtde vilka
avgift, överlåtelseavgift och årsavgift och överlåtelseavgift
pantsättningsavgzj skall beräk- skall beräknas,

nas,
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i det fall bestämmarätten ersättning för bostadsrätt vidatt över-
låtelse skall inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skallvara
beräknas,

de grunder enligt vilka medel skall för säkerställaavsättas att
underhållet föreningens hus,av

antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revi-
eventuella suppleanter, tiden för deras uppdragsamtsorer samt, om

någon dem skall på i denna lag, hursätt änutses annatav som anges
det skall ske,

inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt
hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,
10. vilka ärenden skall förekomma på ordinarie stämma,som

vilken tid föreningens räkenskapsårll. skall omfatta, samt
12. grunderna för fördelning föreningens vinst hur skallsamtav man
förfara med föreningens behållna tillgångar föreningen upplöses.när

Bestämmelserna i första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresen-
har enligt lagen 1987: 1245 styrelserepresenta-tanter utsettssom om

tion för de privatanställda.

lO§

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrym-

men,
dagen för regist-Patent- och dagen för Patent- och regist-

reringsverkets registrering reringsverkets registreringav av
den ekonomiska plan ligger den ekonomiska plan liggersom som
till grund för upplåtelsen, till grund för upplåtelsen, samt

bostadsrättshavarens namn,
samt

insatsen för bostadsrätten. insatsen för bostadsrätten.
Uppgifterna skall föras in i förteckningen lägenhetnärgenast en

upplåts med bostadsrätt.
ÄndrasUnderrättas föreningen något förhållandeom

bostadsrätt eller det finns uppgift i för-att pantsattsen som om
ändras någon uppgift i förteck- teckningen, skall detta genast
ningen, skall detta antecknas. Vid överlåtelsegenast av
antecknas. Vid överlåtelse bostadsrätt skall kopiaav en av
bostadsrätt skall kopia överlåtelseavtalet fogas tillen av

förteckningen på lämpligt sätt.
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tillöverlåtelseavtalet fogas
förteckningen på lämpligt sätt.

för anteckningen skallDagen anges.

16§

beslut i frågaFör i denna paragraf skallatt ett en som anges vara
giltigt krävs det har fattats på föreningsstämma följandeochatt atten
bestämmelser har iakttagits.

innebär ändringOm beslutet någon insats och medför rubbningav
förhållandet mellandet inbördes insatserna, skall samtliga bo-av

stadsrättshavare berörs ändringen gått med på beslutet. Omhasom av
enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt minst två tredjedelarom

berörda bostadsrättshavarna på beslutet och detde har gått medav
har godkänts hyresnänmden.dessutom av

Om beslutet innebär lägenhet upplåtits med bostadsrätt2. att en som
förändras eller i sin i anspråkkommer helhet behöva tasatt av

skallföreningen med anledning eller tillbyggnad, bo-av en om-
gått med bostadsrättshavaren intestadsrättshavaren ha beslutet. Om
ändringen, giltigt minst tvåsitt samtycke till blir beslutet ändå omger

röstande gått det dessutomtredjedelar de har med beslutet ochav
hyresnänmden.godkäntshar av

utvidgning skallbeslutet innebär föreningens verksamhet,Om av
tvâ tredjedelar de gått med beslutet.minst röstande haav

beslutet innebär överlåtelse tillhör föreningen,4. Om husettav som
eller flera medi vilket det finns lägenheter upplåtnaären som

fattatsbostadsrätt, skall beslutet ha gäller för beslutdet sätt som
likvidation enligt kap. § ekonomiska11 1 lagen 1987:667 omom

tredjedelarföreningar. Minst tvâ bostadsrättshavama i det hus somav
överlåtas dock alltidskall skall ha gått med beslutet.

finns beslutOm det i stadgarna ytterligare något villkor för5. att ett
giltigt,enligt 4 skall gäller det.1 ävenvara-

Föreningen skall Föreningen skallgenast genast un-un-
har i bo- derrätta inteckningshavare i bo-derrätta den pantsom

känd för enligtstadsrätten och stadsrätten beslutär ettsom om
första stycket 2 eller 4.föreningen beslut enligtettom

ellerförsta stycket 2 4.

lag träder i kraft denDenna 1 januari 2001.
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skett föreI fråga förvärv ikraftträdandet gäller 2 kap. §2. 1om som
i sin äldre lydelse.

iBestämmelserna 6 kap. 4 § tredje stycket och 4 § skalla
endast i fråga överlåtelser har skett efter ikraftträ-tillämpas om som

dandet.

upplåtitshar före ikraftträdandet upphör gällaEn panträtt attsom
år 2005, inteborgenärer vid utgångenpantsättarensmot senast av om

enligtpanthavaren dessförinnan har registrerats inteclmingshavaresom
eller13 § första stycket ansökan, enligt andra stycket, har6 kap.

registrering i bostadsrättsregistretgjorts pantnotering.om
får punkt har företrädepantnotering enligt 5En göras panträttenom

framför på grund bostadsrättsinteckning. Ansökanpanträtten av om
skall panthavaren före utgången årpantnotering göras senastav av

2005.
skriftligen bostads-ansökan enligt andra stycket skall hosEn göras

skall införas ansökan harrättsmyndigheten. bostadsrättsregistretI att
stödskall in de handlingar han åberopar tillgjorts. Sökanden ge som

tillfällesin ansökan. berörs skall beredasför Den rätt yttraattvars
§§, § andrasig. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 5 7 11-

bostadsrättsregister.och 13 16 lagen 0000:000stycket om-

besväras flera har upplåtitsOm bostadsrätt panträtteren av som
företrädesordningen efter denår 2001 gäller mellan dessaföre

tidsföljd i vilken föreningen har underrättats pantsättningen.om
företrädesrätt framför säkerhetgäller med medPanträtterna panträtter

bostadsrättsinteckning.i
underrättats pantsättning bostadsrättföreningen harOm om av enen

på i punktfordran och panthavaren, grund bestämmelsernaför en av
framinteckningshavare, har denne till utgångenhar registrerats som

företräde beträffandeår 2005 till det underrättelsenrätt gersomav
aktuella fordran.den

gällande upplåtits ikraft-borgenär med har föreEn panträtt som
fallträdandet har myndighet vid utsökning eller inärrätt att, annaten

fåmedel mellan i bostadsrätten, betalningfördelar rättsägare ur
medlen med den företrädesrätt medför enligt lag.panträttensom

tillhar betalning enligt första stycketBorgenären ävenrätt om
påfordringen har preskriberats eller inte har anmälts efter kallelse

okända borgenärer.
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Om bostadsrätt7. besväras har upplåtitspanträtten som av en som
före utgången år 2000 säljs exekutivt eller tvångsförsäljningav genom
enligt 8 kap., verkanär panträtten det i sakägarförteckningenutan om

fordringsbeloppet inte täcks köpeskillingen eller andraupptagna av
influtna medel.

Fördelas medel finns tillgå vid utsökning bostads-att utan attsom
har sålts,rätten verkan medelär panträtten täckerutan om som

fordringens belopp har utfallit. Detta gäller dock inte panthavarenom
avståtthar från sin till betalning.rätt

Om bostadsrätt besväras har upplåtitspanträtten som av en som
före utgången år 2000 avstâs på grund expropriation ellerav av
liknande tvångsförvärv, verkan i denär inlöstapanträtten utan
bostadsrätten sedan inlösen har fullbordats. Detsamma gäller om
bostadsrätten upphör grund bostadsrättsföreningens fastighetattav
exproprieras eller bostadsrätten upphör eller löses in i enlighetom
med bestämmelser i bostadsrättslagen, sedan ersättning har betalats

i falleller, i 6 kap. 11 föreningsstämma har beslutatnärsom avses
bostadsrätten skall upphöraatt

bostadsrättsföreningEn får före utgången år 2005 för införingav
i bostadsrättsregistret anmäla lägenhetsförteckningen föratt en
bostadsrättslägenhet saknar uppgifter pantsättningar.om

10. Har gällande upplåtits i bostadsrätt före ikraft-panträtten en
trädandet och bostadsrättsföreningen besluta bostadsrättenatt attavser
skall upphöra, tillämpas 6 kap. 11 § andra stycket i sin äldre lydelse.

11. Under tiden fram till utgången år 2005 skall 7 kap. 31 § ochav
9 kap. 16 § sista stycket tillämpas i sina lydelseräldre i fråga om
pantsättning har skett före ikraftträdandet och alltjämt gäller.som som

12. Under tiden fram till utgången år 2005 skall föreningen iav
lägenhetsförteckningen anteckna ändring uppgift pantsättningav om

föreningen har underrättats enligt 9 kap. 10 § sista stycket isom om
dess äldre lydelse. Uppgifter i lägenhetsförteckningen skall bevaras.
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2 Förslag till

bostadsrättsregisterLag om

föreskrivs följande.Härigenom

1 kap. Inledande bestämmelser

§ För de ändamål i 2 skall med hjälp1 § automatisksom anges av
databehandling föras register benämnt bostadsrättsregistret.ett

Registerândamál

till2 § Bostadsrättsregistret har ändamål tillhandahålla uppgifteratt
för

omsättning bostadsrätter eller fastigheter med bostadsrätter,av av
kreditgivning eller liknande information2. verksamhet därannan om

bostadsrätter underlag för prövningar beslut,ellerutgör
förvaltning bostadsrätter och bedrivande bostads-annatav av en

rättsförenings verksamhet, samt
handläggning ärenden tvångsförsäljning enligt4. 8 kap.av om

1991:614 ellerbostadsrättslagen exekutiv försäljning bostads-av
rätter.

får,Bostadsrättsregistret vad i första stycket,utöver sägssom
för registreringaranvändas eller handläggning enligt denna lag.annan

Registerinneháll

Bostadsrättsregistret får3 § omfatta samtliga lägenheter eller,ärsom
enligt § lagen 1991:6155 omregistrering vissa bostadsföre-om av
ningar till bostadsrättsföreningar, upplåtna med bostadsrätt.anses

Bostadsrättsregistret får innehålla uppgifter tillmed hänsynsom
ändamålen adekvata och relevanta ochär avsersom

bostadsrättsförening,en
identifiering bostadsrätt,av en

bostadsrättshavare och dennes förvärv,en
bostadsrättsinteckning eller inteckningshavare, samten

påverkaråtgärder vilka möjligheterna förfoga bo-överatt en.
dsrätt och enligt författning skall i registret.st anges

föreskriverRegeringen uppgifter inne-vilka registret skallnärmare
hålla.
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Personuppgiftsansvar

4 § Lantmäteriverket personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts-är
lagen 1998:204.

2 kap. Allmänt registreringsförfarandetom

Bostadsrättsärenden

§ Ett ärende registrering enligt1 3 eller 4 kap. eller införingom om
eller borttagande andra uppgifter i bostadsrättsregistret på grundav av
bestämmelser i denna lag eller författning bostadsrättsärendeannan
handläggs bostadsrättsmyndighet.av en

Regeringen meddelar föreskrifter bostadsrättsmyndig-nämnare om
heten.

Handläggningen

§ Vid handläggningen bostadsrättsärenden2 skall, inget annatav om
följer denna lag, följande bestämmelser i lagen 1996:242av om
dornstolsärenden tillämpas, nämligen

§ utredning ärendet,12 om av
§ första stycket förfarandet13 skriftligt,ärattom

skriftväxling,16 § om
22 § fâ del uppgifter,rättparts attom av
27 § beslut,om

straff vite,43 § ochom
första tredje44 § och styckena inkommande handlingar,om

46 § delgivning,om
biträde,47 § ombud och samtom

översättning handlingar.48 § om av

Registreringsdag

3 § Ett bostadsrättsärende skall på registreringsdag.tas upp en
Registreringsdag skall alla dagar inte lördagar, söndagarärvara som
eller helgdagar. helgdag midsommarafton, julafton ochSom anses
nyårsafton.
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klockan ansökan kommerRegistreringsdagen avslutas tolv. En som
gjord på-bostadsrättsmyndigheten efter denna tidpunkttillin anses

registreringsdag.följande

eller Högstabostadsrättsärende enligt beslut hovrätten§ Om4 ett av
bostadsrättsmyndig-till handläggning hosskalldomstolen tas upp ny

då uppgiftpå den registreringsdagärendetskallheten, tas omupp
myndigheten.in tillbeslutet kommer

Dagbok och akter

bostadsrätts-föra dagbok deBostadsrättsmyndigheten skall över5 §
den handlägger.ärenden som

handlingarnaibostads-sammanföraBostadsrättsmyndigheten skall6 §
akter.rättsärendena i

uppgiftnågon har lämnateller ärsökandenOm som avenarman
särskilddet har gjortsärendet ellerprövningenbetydelse för av om

i akten. I aktendettaskall anteckningutredning i ärendet, görasomen
beslut inte skallandraförelägganden ochföras inskall även som

bostadsrättsregistret.antecknas i
framgår 13 §i aktenbeslut skall antecknasskälen för vissaAtt av

3och 5 kap.

Ansökan

ochinnehålla uppgifter sökandensskallansökan§ En7 nanmom
organisationsnummer.finns, ellersådantdärpostadress samt, person-

skallställföreträdaresökanden harOmTelefonnummer bör enanges.
denne lämnas.uppgiftermotsvarande om

postadressombudetsombud skallsökanden harOm utsett ett namn,
telefonnummeroch anges.

Avvisning

omedelbart awisasskallansökan§ En8 om
uppställda form-eller kap. 12 §uppfyller i 3 kap. 1 § 4inteden

ellerkrav,
sådantuppenbarligen intesökanden åberopar ärdet förvärv som

bostadsrättsregistret.införas idet kanatt



46 Författningsförslag SOU 1998:80

Uppskov

9 § Om det nödvändigtär för utredningen, får bostadsrättsmyn-
digheten skjuta bostadsrättsärende till vissett registre-upp en senare
ringsdag. Detsamma gäller ansökan inte innehåller de uppgifterom en

i 7 § och den därför inte väsentlig olägenhet kansom anges utan tas
till prövning.upp

Sökanden får föreläggas in den utredning eller deatt uppgifterge
behövs. Följer sökanden inte föreläggandet, kansom ansökan

förklaras förfallen. Det skall i föreläggandet.anges

10 § Bostadsrättsmyndigheten får skjutaäven bostadsrätts-ettupp
ärende med hänsyn till sin eller omfattning inte lämpligenart kansom

Ärendetomedelbart.avgöras skall i så fall till prövningtas senastupp
på femte registreringsdagen efter den registreringsdag då ansökan
gjordes.

Kommunicering

§ll Om det på grund någon särskild omständighet fimrs anledningav
det förvärv sökanden åberoparanta att ogiltigt ellerär inte kansom

gällande ellergöras den sökta åtgärden skulleatt kränkasättannat
någons skall bostadsrättsmyndighetenrätt, den berörsrättge vars
tillfälle sig skriftligen. I sambandatt medyttra detta får sökandenäven
eller tillfälle sådant yttrande.attannan ges avge

Om bostadsrättsmyndigheten finner sökandens tvistig,rättatt är
skall sökanden föreläggas inom viss tid väcka talanatt vid domstol.
Följer sökanden inte föreläggandet, kan ansökan förklaras förfallen.
Det skall i föreläggandet.anges

Vilandeförklaring

12 § En ansökan har förklarats vilande enligt 3 kap. §7 ellersom
4 kap. 4 § skall såprövas detta möjligt. Den fårär dock intesnart
avslås sökanden har beretts tillfälleutan att sig.att yttra

I samband med vilandeförklaring eller i ärende enligt första stycket
får sökanden förläggas visa det hinderatt anledning tillom som var
vilandeförklaringen har undanröjts. Vite får Om föreläg-sättas ut.
gandet inte följs, kan ansökan förklaras förfallen. Det skall ianges
föreläggandet.

Har den ansöker registrering förvärv visat dennesom ettom attav
har ansökt medlemskap i bostadsrättsföreningen, får föreningenom
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efter det frist i 2 kap.viss tid deninomföreläggas attatt angessom
harutvisa medlemskap1991:614 har gåttbostadsrättslagen§l om

sökandeninte följs, skallOm föreläggandetellermedgetts vägrats.
föreläggandet.skall imedlem. Detantagen angessomanses

Beslut

avslås ellervilandeförklaras,ansökan bifalls,§ beslut13 Ett attom en
i bo-skall föras inärendet skjutsförfallen ellerförklaras att upp

antecknas i aktenför beslutet skallSkälenstadsrättsregistret. om
inte bifalls.ansökaninnebärbeslutet att

bostadsrättsregistret meddelasföras in iskallBeslut genomsom
framgår beslutet.det innehållhainförandet och skall avsomanses

tvåtillhandahållas inomskallbevis beslutUnderrättelse eller§14 om
Föreskrifter sådanabeslutet meddelades.från den dagveckor om

myndig-eller denmeddelas regeringenbevisunderrättelser och avav
regeringen bestämmer.het som

sökandengåttbostadsrättsärende haribeslut§ Om15 emotettett
skallärendet,sig ifått tillfälleharnågoneller att yttraannan som

beslutet.underrätta dennebostadsrättsmyndigheten genast om
skallskriftlig.skall Denenligt första stycketunderrättelseEn vara

besluteti akten. Omhar antecknatsför beslutetinnehålla de skäl som
detta.upplysning lämnasskallöverklagas,kan om

registreringverkanOm av

ogiltigt eller interegistreratshuruvida förvärvFråga är16 § ett som
skälnågotregistreringenhuruvidagällande ellerkan annatgöras av

särskildFinnsregistreringen.fårkränker någons prövasrätt, trots en
inom vilkentidregistrering ellerrättsverkanbestämmelse omavom

dock denna.gällerskall väckas,talan

förvärvåtergånghävning ellerväcks§ Om talan17 ett av enavom
skalltill bostadsrätt,bättre rättenbostadsrätt eller genasträtt enom

gällerinföring. Detsammabostadsrättsregistret förtillanmäla detta
upplåtelse bostadsrätt.angårtvist av ensom

skallkraft,vunnit lagabeslut i målet harslutligtdom ellerNär
bostadsrättsregistret.för införing ianmäla dettarätten genast

tvistbeträffandemotsvarandetillämpasAndra stycket sätt annan
i bostadsrättsregistret.registreringangårsom
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Verkstäl ghetsföreskrifter

18 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddelar föreskrifternärmare handläggningen bostadsrättsären-om av
den.

3 kap. Registrering upplåtelse och övergång bostadsrättav av

Ansökan

§1 Den har förvärvat bostadsrätt skall skriftligen ansökasom en om
detta registreras i bostadsrättsregistret inomatt tid i 2som anges

Ett dödsbo behöver inte ansöka registrering förvärvom av av en
bostadsrätt från den döde i fall dödsboet överlåterän närannat
bostadsrätten. En make eller sambo har tillskiftats bostadsrättsom en
vid bodelning behöver inte ansöka registrering förvärveten om av

bostadsrätten förutnär har tillhörtutom den andra maken eller
sambon.

§2 Ansökan registrering förvärvet skall inomgörasom treav
månader från det den handling fångeshandlingen på vilketatt
förvärvet grundas upprättades.

Tiden räknas dock
förvärvetför den vid inte medlem i bostadsrättsföreningen,som var

från det denne antagits medlem,att som
för förvärv2. beror villkor, myndighets tillstånd ellersom av annan

sådan omständighet, från det förvärvet fullbordades,att
för3. dödsbo, i fall i §1 andra stycket, från detsom avses att

bostadsrätten överlåts eller, bouppteckning inte har registrerats då,om
från det registreringen skedde,att
4. för den delägareär i dödsbo, från det boupp-som ensam att
teckningen registrerades eller, han först därefter blivitom ensam
delägare, från det så skedde, dock, boets förvaltning skötsom av en
boutredningsman eller testamentsexekutor eller boet tillär avträttom
konkurs, inte i något fall tidigare från det bostadsrättenän att utgavs
till delägare,
5. för tillagts bostadsrätttestamentstagare i legat, från detsom atten

laga kraft och legatettestamentet eller, bouppteckningutgavsvann om
inte har registrerats då, från det registreringen skedde,att samt
6. talan harnär väckts återgång eller hävande förvärv innanom av
tiden för ansökan registrering gick från det domut,om att en genom
vilken talan ogillades laga kraft.vann
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bostadsrättsföreningenhar övergått tillbostadsrätt attNär utanen
bostads-tiden från deträknasfångeshandling harnågon upprättats, att

föreningen.tillövergickrätten

Vite

tid, fårangivenregistrering inte inomansökan§ Om görs3 om
vitevidförelägga förvärvaren görabostadsrättsmyndigheten att

ansökan.

förvärvtidigareregistreringAnsökan avom

beroende före-förvärvares ansökanbifall tillOm är4 § attav enen
för dennesenligt 2 §registreras och tidenförvärvgående innehavares

registreringfår förvärvaren ansökabörjat löpa, ävenharförvärv om
skyldiginnehavarenföregåendeförvärvet. Den ärföregåendedetav

handlingar hantillhandahålla erforderligaändamålför dettaatt som
innehar.

ellergrund förordnande ipåbostadsrättOm testamente armanaven
ellerkan godställts innehavare,tills vidarerättshandling har utan man

ansökainnehavarenföreträda den blivandehar att omsomannan
innehavarenför räkning. Sedandennesregistrering på bostadsrätten

bostadsrättsregistret.registreras ifår dennehar bestämts,

fångeshandlingIngivande av

skall in fång-registrering förvärvansöker§ Den5 ett geavsom om
för-för styrkahandlingar fordrasde övrigaeshandlingen attsamt som
idelägareeller arvingedödsboOm är ettvärvet. ett som ensamen
frånbostadsrättregistrering förvärvansökerdödsbo ett enav avom

fång-efter denneinregistrerad bouppteckningden döde, somanses en
eshandling.

uppgiftinnehållaskall denfleraGörs ansökan gemensamt, omav
sökande har förvärvat. Ombostadsrätten varjeandelhur stor somav

föreläggandeoch sökandena inte följeruppgift saknassådan attett
huvudtalet.andelarskall denansökan,komplettera avse avanses
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Avslag

6 § En ansökan registrering förvärv skall avslåsettom av om
fångeshandlingen inte har in,getts

2. fângeshandlingen inte uppfyller fonnkraven enligt lag,
förvärvaren slutligt har inträde i bostadsrättsföreningenvägrats eller

samtycke enligt 6 kap. 3 § 1991:614 bostadsrättslagen inte har
erhållits,
4. överlåtelsen strider gällande inskränkning i överlåtarensmot rätten

förfoga bostadsrätten och,över överlåtelsen skedde, överlåtarenatt när
inte registrerad bostadsråttshavare eller, så fallet,var som om var
ärende införing i bostadsrättsregistret inskränkningenom av var

på registreringsdag,upptaget
bostadsrätten tidigare har överlåtits till någon förvärv enligt 6vars

kap. 4 b § bostadsrättslagen har företräde framför sökandens förvärv,
bostadsrätten har sålts exekutivt till sökanden ochänannan

försäljningen enligt 14 kap. 3 § utsökningsbalken har företräde
framför dennes förvärv.

i fall7. i 2 kap. 9 § eller kap. § aktiebolagslagen17 3som avses a
1975:1385, eller 2 kap. 13 a§ eller 18 kap. 3 § försäkringsrö-
relselagen 1982:713 bolagsstämman har beslutat inte godkännaatt
förvärvet eller inte har godkänt förvärvet i tid,rätt

det uppenbart förvärvetär grund ogiltigt eller inteäratt av annan
kan gällande.göras

Vilandeförklaring

7 § Om 6 § inte tillämplig skallär ansökan registrering etten om av
förvärv förklaras vilande, om

fångesmannen, förvärvet skettnär sätt änannat genom upp-
låtelse, inte registrerad bostadsrättshavareär fallochsom som avses
i 8 § inte föreligger,
2. rättegång pågår hävning eller återgång förvärv bo-om av av
stadsrätten eller bättre till denna,rättom

registrering söks på grund eller dom inteännutestamenteav som
har vunnit laga kraft,

vid förvärv4. legat detta inte harännu getts ut,genom
vid förvärv5. exekutiv försäljning köpebrev inte har utfärdats eller

vid expropriation eller liknande tvângsförvärv inlösen inte har
fullbordats,

vid överlåtelse överlåtaren gift och förvärvet enligtär äktenskaps-
balkens bestämmelser beroende denär andre makens samtycke,av
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enligt bestäm-förvärvetöverlåtaren sambo ochöverlåtelsevid är7.
hemsambors är1987:232i lagenmelserna gemensammaom

ärendeendastsamtycke, docksambonsandraberoende den omomav
§ den lagenenligt 2bostadsrättsregistret anmälaniinföring varav

skedde,registreringsdag överlåtelsenpå närupptaget
makar integåva mellansådanskettförvärvet har somgenom en

äktenskapsbalken,16 kap.enligtregistreratshar
tillstånd,beroende myndighetsförvärvet är av

beroende villkor,förvärvet10. är av
samtyckeibostadsrättsföreningen ellermedlemförvärvaren inte är1 l

. eller1991:614 saknas,bostadsrättslagenkap. §enligt 6 3
aktie-3 §§ och 17 kap.i 2 kap. 9i fallförvärvet12. som avses a

försäk-18 kap. 3 §§ och1975:1385 2 kap. 13bolagslagen samt a
god-bolagsstämmansberoende1982:713ringsrörelselagen är av

kännande.

tvângsför-ellerhar sålts exekutivtbostadsrättOm8 § genomen
betalning förtill1991:614bostadsrättslagenenligt 8 kap.säljning

eller påtill följd upplåtelseför vilken den panträttfordran amianav av
få sittden tillhör, har förvärvaren rättgrund attoavsett vemsvarar

förvärv inteinnehavarensden föregåenderegistreratförvärv trots att
förvärvatsbostadsrätt hargällerregistrerat. Detsammaär om en

liknande tvångsförvärv.expropriation eller ettgenom

Registreringssammanträde

inte visaha förvärvat bostadsrättpåstår sigden9 § Kan uppensom
bostads-brister, skallfångeshandlingeneller harfängeshandlingsin

inskrivnings-ärendet tillöverlämnarättsmyndigheten på hans begäran
för utredningsammanträdeskall rättenmyndigheten sätta ut omsom

ske,skall ocksåregistreringssammanträde. Dettatill bostadsrätten
registreringenligt 4 § får begäradendet begärs av ensomavom

visasfángeshandling inte kanoch dennesförvärvares förvärvtidigare
har brister.ellerupp

jor-10 13 §§lagfartsarmnanträde i 20 kap.Bestämmelserna om -
registreringssam-motsvarande beträffandetillämpas pådabalken sätt

manträde.
Ärende inskrivnings-till denförsta stycket skall överlämnasenligt

jordabalken skall3 första stycketmyndighet enligt 19 kap. § tasom
vilken bostadsrätts-beträffande fastighet iinskrivningsärenden denupp

lägenheten ñnns.
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Införing inskränkt förfoganderättav

10 § Om sökandens förvärv förenatär med förbehållett änannat ett
sådant framgår bostadsrättsföreningens stadgar och in-som av som
skränker hans överlåtarätt bostadsrätten, söka bostadsrättsin-att
teckning eller upplåta ellerpanträtt, hans behörighet i sådantom
avseende inskränktär någon nyttja bostadsrättenrätt attgenom annans
på grund skall inskränkningen förastestamente, in i bostadsrätts-av
registret registrering förvärvetnär begärs eller kännedomnärav om
inskränkningen därefter fås.

Bostadsrätten upphör

11 § Bostadsrättsföreningen skyldigär till bostadsrättsregistretatt
anmäla bostadsrätt harnär upphört på grund föreningens besluten av
enligt 6 kap. 11 § eller 9 kap. 16 § bostadsrättslagen 1991:614 eller
föreningens beslut överlåta det hus där bostadsrätten finns.att

Amnälan skall inomgöras månad från det bostadsrättenatten
upphörde. Om anmälan inte inom denna tid fårgörs bostadsrättsmyn-
digheten förelägga föreningen vid vite amnälan.göraatt

4 kap. Bostadsrättsinteckning

Ansökan

§1 Som bostadsrättshavare i detta kapitel den harsenastanses som
ansökt registreras bostadsrättshavare.attom som

2 § En ansökan bostadsrättsinteckning skall bostadsrätts-görasom av
havaren. Ansökan skall innehålla uppgift det belopp i svenskaom
kronor inteckningen skall lyda på. Den skall också vilkensom ange
bostadsrätt som avses.

Sökanden skall in de handlingar han åberopar till stöd förge som
sin ansökan.

Avslag

3 § En ansökan bostadsrättsinteckning skall avslås,om om
den inte uppfyller kraven i 2 §

grund registrering i bostadsrättsregistret inteckning inte fårav
beviljas i bostadsrätten,
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försälj-frångått sökanden grund exekutivhar påbostadsrätten3. av
1991:614tvångförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagenning eller

eller liknande tvångsförvärv,expropriationeller genom
dag inteckningförsätts i konkurs deni konkurs ellersökanden4. är

till konkursboet, ellerbostadsrätten hörsöks och
be-tagits i anspråkhar ellerdel bostadsrätten utmätts5. genomen av

meddenna har belagtsbostadrätten eller deltalningssäkring eller aven
har tagitsinföring åtgärdenkvarstad och ärende senastett uppom av

ansökan harinteckningen söks, interegistreringsdagdenpå om
kronofogdemyndigheten.medgetts av

förbostadsrättregistrering förvärvärendeOm ettett enav avom
skall be-registreringsdag,uppskjutits tillsökanden har en senare
dag.uppskjutas tillansökan inteckninghandlingen sammaomav

Vilandeförklaring

bostadsrätts-ansökantillämplig, skallinte§ Om 3 §4 är omen
vilande,förklarasinteckning om

vilandeför-sökandenregistrering förvärv för äransökan avom
deninte medgettsinteckningsansökan har ärochklarad somav

bostadsrättshavare,registrerad som
bos-förvärvhävande eller återgångpågårrättegång avavom

till denna,bättretadsrätten eller rättom
myndighetsdomstols ellerberoendeenligt lagansökan är annanav

beslut.

bostadsrättsinteckningBeviljande av

bostadsrättsin-§ skallhinder enligt 3 eller 4inte finns§ Om det5
beviljas.teckning

bostadsrättslagenkap. 20 §bostadsrättsinteckning enligt 66 § En som
bostads-medföra lika företrädesrättskulle1991:614 en annansom

andraefter denförklaras gällavid registreringenrättsinteckning skall
eftergällersådan inteckningsökanden begär det. Eninteckningen, om

denna,eller bättrebostadsrättsinteckning med ävenrätt änsammaen
beslutet.idet inte angesom
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Inteckningsâtgärder

7 § En bostadsrättsinteckning får pâ ansökan bostadsrättshavarenav
och efter medgivande inteckningshavaren delas i två ellerav fleraupp

bostadsrättsinteckningar uppdelning.nya I fråga de bostads-om nya
rättsinteckningamas inbördes företrädesrätt gäller 6

8 § Bostadsrättsinteckningar har inbördes lika ellerrätt gällersom
omedelbart efter varandra får på ansökan bostadsrättshavaren ochav
efter medgivande inteckningshavaren föras till bostads-av samman en
rättsinteckning sammanföring. Denna inteckning skall gälla med den
företrädesrätt tillkommer den de i sarnmanföringen ingåendesom av
bostadsrättsinteckningama har sämsta rätt.som

En bostadsrättsinteckning i första stycket skall förklarassom avses
gälla för lägre belopp detett än de sammanförda inteckningarnasom
sammanlagt uppgår till, sökanden begär det och inteckningsha-om

medger det.varna

9 § En bostadsrättsinteckning får på ansökan bostadsrättshavarenav
och efter medgivande inteckningshavaren ned eftersättasav en annan
bostadsrättsinteclming nedsättning. En bostadsrättsinteckning som

ned eftersätts gäller också efter bostadsrättsinteckningen annan en
med lika ellerrätt bättre denrätt andraän inteckningen,som även om
detta inte i beslutet.anges

10 § En bostadsrättsinteckning får dödas på ansökan bostadsrätts-av
havaren och efter medgivande inteckningshavaren dödning.av

Registrering inteckningshavareav

11 § På ansökan bostadsrättshavaren får fysisk eller juridiskav en
registreras inteckningshavare, någonperson intesom redanom amian

registreradär inteckningshavare.som
En registrering någon inteckningshavare får bort ellerav som tas

ersättas registrering inteckningshavareav en den förreav en ny om
inteckningshavaren ansöker detta eller det inte längre finnsom om
någon för vilkenpanträtt bostadsrättsinteckningen står säkerhet.som
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ansökningsförfarandetNärmare om

12 § Ansökningar enligt detta kapitel skall skriftligen eller medgöras
elektroniskt dokument eller på något med hjälpsättett annat auto-av

matisk databehandling. Med elektroniskt dokumentett avses en
upptagning innehåll och utställare kan verifieras visstettvars genom
tekniskt förfarande.

fått tillståndEndast den har Lantmäteriverket får ansökasom av
hjälp automatisk databehandling.med av

i första ochVad andra styckena tillämpas på motsvarandesägssom
beträffande medgivanden från inteckningshavare.sätt

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter för tekniska förfarandet.det

Vid tillståndprövning enligt Lantmäteri-13 § 12 § andra stycket skall
särskilt beaktaverket

har tillgång till utrustning och densökanden den tekniskaatt
tekniska sakkunskap fordras för bostadsrättsregistrets funktion,som

finns tillfredsställande former betalning avgifter,det för2. att samtav
sökanden i övrigt uppfyller de krav lämplighet börävenatt som

till bostadsrättsregistrets funktion.ställas med hänsyn uppbyggnad och
Tillstånd får återkallas tillståndshavaren inte längre uppfyllerom

första kraven.de i stycket angivna

skadeståndKorrigering, och tillgänglighet5 kap.

Korrigering

bostadsrättsregistret innehåller oriktighet§ Om någon uppenbar1 som
på bostadsrättsmyndighetens eller någon skrivfel ellerberor annans

påliknande förbiseende eller tekniskt fel, skall bostadsrättsmyn-ettett
utplånadigheten eller uppgiften.rätta

till skada in-Om åtgärden kan bli för bostadsrättshavare elleren
berördateckningshavare, skall det inbördes företrädet mellan de

efterförvärven bestämmas vad skäligt.ärsom

utplåning tillfälle sig2 § Innan rättelse eller sker, skall att yttra
myndighetden berörs, denne känd, och denlämnas rätt ärvars om

in, deti Yttrande behöver dock inte hämtas7 äromsom avses
obehövligt.uppenbart

beslut i ärendet inte meddelas dag dettaOm togssom upp,samma
uppgift föras in ärendet bostadsrättsregistret.skall iomen
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3 § Beslut rättelse eller utplåning meddelas åtgärdenom attgenom
utförs i registret med uppgift korrigeringen har skett.att Skälenom
för beslutet skall antecknas i akten.

Om bevis eller handlingett har utfärdats i enlighet med denen
tidigare införingen, skall utfärdas. Den tidigare handlingen skallen ny
fordras in och förstöras. Den innehar beviset eller handlingen ärsom
skyldig in denna. Bostadsrättsmyndighetenatt får föreläggage
innehavaren vid vite in beviset eller handlingen.att ge

Skadestånd

4 § Den lider skada till följd tekniskt fel i bostadrättsregistretsom av
eller i någon anordning hos bostadsrättsmyndigheten anslutenärsom
till registret, har till ersättningrätt staten.av

Ersättningen skall efter skälighet nedsättas eller helt falla bort, om
den skadelidande har medverkat till förlusten skäligatt utangenom
anledning underlåta vidta åtgärd för bevara sinatt ellerrättatt genom

vållande påeget sätt.annat

5 § En rättsägare i 1 § har till ersättningrättsom avses staten,av om
denne lider skada till följd beslut i ärendeett rättelse ellerettav om
utpläning. Ersättning utgår dock inte, den skadelidande medom
hänsyn till felets beskaffenhet eller andra omständigheter borde ha
insett fel förekommit.att

6 § Kommer till följd 6 kap. 4 d§ eller 18§ första stycketav
bostadsrättslagen 1991:614 förvärv där gälla rätteatt motsom avses
bostadsrättshavaren, har denne till ersättningrätt för sinstatenav
förlust. Om den skadelidande har medverkat till förlusten attgenom

skälig anledning underlåtautan vidta åtgärd för bevarandeatt sinav
eller pårätt har medverkatsätt till förlustenannat egetgenom

vållande, skall ersättningen efter skälighet ned eller heltsättas falla
bort.

Även den förvärv till följd 6 kap. 4 § eller 18 § andravars av e
stycket bostadsrättslagen inte skall gälla har tillrätt ersättning enligt
första stycket, denne vid förvärvet varken kände till eller borde haom
känt till överlåtaren eller upplåtaren inteatt bostadsrättshavare.rättvar

7 § Staten företräds i ärenden ersättning enligt 4 6 denom av-
myndighet regeringen bestämmer.som
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8 den enligt 6§ Om 4 §§ berättigad till ersättningär statensom av-
haft kräva beloppethar skadestånd någon träderrätt att som av arman,

in i denne.rättenstaten mot
Ersättning enligt 6 på4 §§ grund domstols dom betalas utav-

domen vunnit laga kraft.sedan har

Om personuppgifter behandlas i9 § strid med kap. 2 eller 3 § eller1
eller 12 § detta kapitel, bestämmelserna i §10,11 48är personupp-

giftslagen 1998:204 tillämpliga.

Sökbegrepp

§ Uppgift inteckningshavare får användas sökbegrepp,10 inteom som
inteckningshavaren juridiskärom en person.

Direktåtkomst

§ Direktâtkomst får inte medges så det möjligt använda11 är attatt
eller del sökbegrepp.nanm, personnummer av personnummer som

Direktâtkornst får medges endast för sökningar på bostadsrätt ien
taget.

Utlämnande på medium för automatisk databehandling

får§ Uppgifter inteckningar eller inte lämnas12 om personnummer
för automatisk databehanding.på mediumut

uppgifter ochInhämtande anmälningar till registretav

i lag författning har ålagts13 § Om myndighet eller atten annan
bostadsrättsregistret uppgifterna medlämna uppgifter till får lämnas

medium för automatisk databehandling.hjälp av
meddelaRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får

föreskrifter det tekniska förfarandet.närmare om

Överklagande6 kap.

beslut i bostadsrättsärende får till hovrätten§ Ett överklagas1 ett av
harden beslutet det gått dennerör, emot.omsom
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Ett beslut rättelse eller utplåning får överklagasom denäven av
myndighet i 5 kap. 7som avses

2 § Beträffande överklagande beslut i bostadsrättsärende inteav som
slutliga skallär 37 § lagen 1996:242 domstolsärenden tillämpas.om

Ett beslut förklara ansökan vilandeatt får dock alltidom överklagasen
särskilt.

3 § Den vill överklaga beslut i bostadsrättsärendeettsom skallett
detta skriftligen.göra Skrivelsen skall in till bostadsrättsmyndig-ges

heten.
Om överklagandet slutligt beslut ellerett beslutavser ett attom

förklara ansökan vilande, skall skrivelsen ha kommit inen till
bostadsrättsmyndigheten inom veckor från den dagtre underrättelse
eller bevis beslutet tillhandahölls sökanden. Skrivelsen fâr dockom
alltid in inom fyra veckor från den registreringsdag då beslutetges
meddelades.

I fråga andra beslut kan överklagas särskilt gäller be-om som
stämmelserna klagotid i 38 § andra stycket lagen 1996:242om om
dornstolsärenden.

Vid överklagande beslut i bostadsrättsärenden tillämpas i övrigtav
bestämmelserna i 7 första8 § stycket, 9 och 10 §§ 38 fjärde§samt
stycket lagen domstolsärenden.om

4 § Om det överklagade beslutet har förts in i bostadsrättsregistret,
skall uppgift överklagandet föras in i registret. När det finnsom ett
lagakraftvunnet beslut med anledning överklagandet, skall beslutetsav
slutliga innehåll föras in i registret.

5 § I fråga överklagande hovrätts beslut i bostadsrättsärendeom ettav
särskilda rättsmedel gällersamt 40 och 42 §§ lagen 1996:242 om

dornstolsärenden.

6 § I 22 § förvaltningslagen 1986:223 ñmis bestämmelsera om
överklagande hos allmän förvaltningsdornstol. Den bestämmelsen skall
tillämpas beträffande beslut Lantmäteriverket har meddelat medsom
stöd denna lag eller föreskrifter regeringen har meddelat tillav som
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

En bostadsrättsförening skyldigär lämna de uppgifteratt som
behövs för uppläggningen bostadsrättsregistret och inte kanav som
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inhämtas på Regeringen meddelarsätt. föreskrifternärmareannat om
uppgiftsskyldigheten.

Om bostadsrättsförening sådan anmälan igören en som anges
punkt 9 Övergångsbestämmelserna till lagen 0000:000 ändring iom
bostadsrättslagen 1991:614 skall uppgiften föras in i bostadsrätts-
registret. Uppgiften skall bort från registret efter utgången årtas av
2005.

Vid4. pantnotering i bostadsrättsregistret enligt punkt 4 övergångs-
bestämmelserna till lagen 0000:000 ändring i bostadsrättslagenom
1991:614 skall med det företrädepanträtten den harnoteras som
enligt punkt i bestämmelser.5 samma
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3 Förslag till
Lag ändring i föräldrabalkenom

Härigenom föreskrivs 13 kap. 10 § och 14 kap. 11 § föräldrabal-att
ken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning

10 §

denFör omyndiges räkning får föräldrar endast med Överförmyn-
darens samtycke

köp, byte eller gåva förvärva fast egendom ellergenom nytt-
janderätt till sådan egendom, det inte gäller Övertagandeom av
hyresrätt till bostadslägenhet,en

ingå avtal nyttjanderätt till någon fasta egendom, detom annans om
inte gäller hyra bostadslägenhet eller tillfällig upplåtelseav en en av
ringa ekonomisk betydelse,

sälja eller byta fastbort sälja eller byta bort fast
egendom eller nyttjanderätt till egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom, det inte sådan egendom, det inteom om
gäller byte bostadslägen- gäller byte bostadslägen-av en aven
het, eller het,

4. låta inteckna, hyra eller 4. låta intecknaut fast egen-
på något med nyttjan-sätt dom,annat eller bostadsrätt,tomträtt
derätt upplåta fast egendom eller
eller tomträtt. hyra eller på någotut

med nyttjanderättsättannat
upplåta fast egendom eller
tomträtt.

Samtycke till åtgärd i första stycket 1 eller 2 skallen som avses
länmas, inte förvärvet eller avtalet kan olämpligt medom anses
hänsyn till egendomens den omyndiges ålder och framtidanatur,
behov eller andra omständigheter.

Samtycke till åtgärd Samtycke till åtgärden som en som
i första stycket 3 eller 4 i första stycket 4 elleravses avses

fâr lämnas endast åtgärden får5 lämnas endast åtgär-om om
lämplig med hänsyn tillär den lämplig med hänsyn tillär

egendomens dennatur egendomenssamt dennatur samt o-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

omyndiges ålder, framtida myndiges ålder, framtida behov
behov och samlade tillgångar. och samlade tillgångar.

Bestämmelserna nyttjanderätt gäller i fråga servitut ochävenom om
till elektrisk kraft, rättigheten har upplåtitsrätt avtal.om genom

Samtycke enligt denna paragraf gäller under månader från detsex
samtycket lämnades.att

14 Förordnade förmyndares,kap. förvaltares vårdgode ochmäns
egendomav

l1§

den enskildes räkning får förordnadFör förmyndare, god elleren man
förvaltare med överförmyndarensendast samtycke

köp, byte eller gåva förvärva fast egendom ellergenom
nyttjanderätt till sådan egendom, det inte gäller Övertagandeom av

till bostadslägenhet,hyresrätt en
ingå nyttjanderättavtal till någon fasta egendom,om annans om

inte gäller bostadslägenhetdet hyra eller tillfällig upplåtelseav en en
ringa ekonomisk betydelse,av

sälja byta fasteller bort sälja eller byta fastbort
egendom eller nyttjanderätt till egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom, det inte sådan egendom, det inteom om
gäller byte bostadslägen- gäller byte bostadslägen-av en av en

eller het,het,
låta inteckna, hyra eller låta inteckna fast4.ut egen-

på något med dom, eller bostadsrätt,sätt nytt- tomträttannat
janderätt upplåta fast egendom eller
eller hyra eller på någottomträtt. ut

med nyttjanderättsättannat
upplåta fast egendom eller tom-
trätt.

Samtycke till åtgärd i första stycket eller 2 skalllsomen avses
länmas, inte förvärvet eller avtalet kan olämpligt medom anses

till ellerhänsyn egendomens andra omständigheter.natur
Samtycke till åtgärd Samtycke till åtgärden som somen

i första 3 ellerstycket 4 i första stycket 4 elleravses avses
åtgärdenfår lämnas endast får lämnas endast åtgär-5om om

lämplig med hänsyn till lämplig tillden med hänsynär är
egendomens den egendomens dennatur samt natur samt
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enskildes behov och samlade enskildes behov och samlade
tillgångar. tillgångar.

Bestämmelserna nyttjanderätt gäller i frågaäven servitut ochom om
till elektrisk kraft,rätt rättigheten har upplåtits avtal.om genom

samtycke enligt denna paragraf gäller under månader från detsex
samtycke lämnades.att

lagDenna träder i kraft den januari1 2001.
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4 Förslag till

Lag ändring i utsökningsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga utsökningsbalkenom
dels 4 kap. 18, 27 och 30 §§, 6 kap. 3 8 kap. 8 9 kap. §att 1
och 14 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels det i balken skall införas sju paragrafer, 9 kap.att 17 23nya -
§§, och före 9 kap. 17 §närmast rubrik följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. Utmätning
5 §

Registrerat skepp, registrerat Registrerat skepp, registrerat
luftfartyg, intecknade reservde- luftfartyg, intecknade reservde-
lar till luftfartyg eller fast lar till luftfartyg, fast egendomegen-
dom får endast sökanden eller bostadsrätt får endastom om
begär det för fordranutmätas sökanden begär det förutmätas

förenad med särskildär fordran inte förenadärsom som
förmånsrätt i egendomen. med särskild förmånsrätt i

egendomen.

18§

Gäldenären till lös egendom han har i sinägareanses vara som
besittning, det framgår egendomen tillhörattom annan.

frågaI registrerat skepp eller registrerat luftfartyg gäller dockom
egendomen tillhöra gäldenären, denne inskrivenatt äranses om som

och det framgår egendomenägare tillhöratt annan.
fråga bostadsrätt gällerom

egendomen skallatt anses
tillhöra gäldenären, denneom

registrerad bostadsrätts-är som
havare och det framgårinte att

tillhöregendomen annan.
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Har domstol eller kronofogde- Har domstol eller kronofogde-
myndighet fastställt förfallen myndighet fastställt förfallenatt att
fordran skall utgå med särskild fordran skall utgå med särskild
förmånsrätt i registrerat skepp, förmånsrätt i registrerat skepp,
registrerat luftfartyg, intecknade registrerat luftfartyg, intecknade
reservdelar till luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, fast
fast egendom egendomen egendom eller bostadsrättanses anses
omedelbart utmätt. egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, inte försäljning begärs hos kronofogde-om
myndigheten inom två månader från det beslutet eller utslagetatt varm
laga kraft. Utmätningsverkan förfaller dessutom borgenären hosom
kronofogdemyndigheten anmäler han inte kommer begäraatt att
försäljning.

Begäran försäljning försäljninggörs Begäran görsom om
hos kronofogdemyndighet hos kronofogdemyndigheten en

enligt behörig8§ enligtär 8 § behörigäratt attsom som
frågan utrnätning.pröva frågan utrnätning.prövaom om

Försäljning fast egendom Försäljning fast egendomav av
skall dock begäras hos kronofo- eller bostadsrätt skall dock
gdemyndigheten i den region begäras hos kronofogdemyn-
där egendomen finns. Denna digheten i den region där egen-
myndighet skall överlämna domen finns. Denna myndighet
målet till kronofogdemy- skall överlämna målet tillannan annan
ndighet, det behövs för kronofogdemyndighet, detattom om
samordna verkställigheten behövs för samordna verk-mot att
gäldenären. ställigheten gäldenären.mot

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, följerannatom
andra eller fjärde stycket eller 7 kap. 13av

Utmätning här i riket regi- Utmätning här i riket regi-av av
skepp luftfartyg,eller skepp eller luftfartyg, in-strerat strerat

intecknade reservdelar till så- tecknade reservdelar till sådant
dant luftfartyg fasteller egendo- luftfartyg, fast egendom eller

medför förmånsrätt förrän bostadsrätt medför för-intem
ärende angående anteckning månsrätt förrän ärendeom an-
utmätningen på inskriv- gående anteckningtas utmät-upp om
ningsdag. Upptas på ningen på inskriv-tassamma upp
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inskrivningsdag än ningsdag eller, såvitt gällerettmer
sådant ärende skall den bostadsrätt,utmät- registreringsdag.
ning skedde först ha före- Upptas pâ inskriv-som samma
träde. ningsdag eller registreringsdag

sådant ärende skallän ettmer
den utmätning skedde förstsom
ha företräde.

Utmätning fast egendom medför företräde framför rättighet iav
egendomen, ärendet angående anteckning utmätningenom tasom upp

på den inskrivningsdag då inskrivning rättigheten söks.senast av
Utmätning rättighet registrerad enligt aktiekontolagenärav en som

1989:827 medför förmånsrätt registrering utmätningengenom av
enligt den lagen. Utmäts rättighet förvaltas enligt 8 kap. i sist-en som
nämnda lag inträder fönnånsrätten i stället underrättelse tillgenom
förvaltaren utmätningen. Detsamma gäller utmätningenom om avser

i rättighet förvaltaspanträtt enligt sistnämnda kap.en en som

6 Säkerställandekap. utmätningav
3 §

Utmäts fordran eller rättighet i 2 skall sekun-änannan som avses
dogäldenären eller förpliktad meddelas förbud fullgöra sinattannan
förpliktelse till kronofogdemyndighetenän eller denannan som myn-
digheten anvisar.

Vid utmätning rättighet Vid utmätning rättighetav av
i 7 kap. jordabalken i 7 kap. jordabalkensom avses som avses

eller byggnad på ofri grund eller byggnad på ofri grundav av
skall fastighetens under- skall fastighetensägare under-ägare

Om utmätning bo-rättas. rättas.av
stadsrätt underrättas bostads-
rättsföreningen.

8 kap. Allmänna bestämmelser exekutiv försäljningom m.m.

Har utmätning skett andel i Har utmätning skett andel iav av
viss egendom tillhör två viss egendom tillhör tvåsom som
eller flera och lagen eller fleraär och lagenär
1904:48 sarnäganderätt 1904:48 samäganderättom om

SOU3 1998:80
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tillämplig, kan kronofogdemyn- tillämplig, kan kronofogdemyn-
digheten på yrkande sökan- digheten yrkande sökan-av av
de, gäldenären eller de, gäldenären ellerannan annan

förordnadelägare hela delägare förordna helaatt attegen- egen-
domen skall säljas. någonNär domen skall säljas. någonNär

nämnda sakägare har fram- nänmda sakägare har fram-av av
ställt sådant yrkande, skall de ställt sådant yrkande, skall de
övriga beredas tillfälle övriga beredas tillfälleatt yttra att yttra
sig yrkandet. frågaI sigöver yrkandet. I frågaöverom om
hinder försäljningen gäller hinder försäljningen gällermot mot
6 och 7 §§ lagen 6 och lagen7samäg- samäg-om om
anderätt. anderätt. Vad sagtssom nu

gäller utmätning andeläven av
i bostadsrätt.

Första stycket gälleruej andel i fordran, andelen olägenhetutanom
kan drivas in för sig. så fallet,Ar gäller första stycket i fråga om
såväl indrivning försäljning hela fordringen.som av

9 Försäljningkap. lös egendom i allmänhet och indrivningav av
fordranutmätt m.m.

Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion eller under hand. För
försäljning under hand gäller särskilda förutsättningar enligt 8

Kronofogdemyndigheten får uppdraga hålla auktion.attannan
kapitelDetta gäller sådan kapitel gäller sådanDetta inte

lös egendom i 10 lös egendom i 10som avses som avses
eller 11 kap. eller kap. För bostadsrätter11

gäller bestämmelserna i 17-
23 §§.
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Försäljning bostadsrättav

1 7 §

Vid försäljning bostadsrättav
gäller tillämpligai delar, be-
stämmelserna försäljningom av
fast egendom i 12 kap. §3
första och tredje styckena, 4 9

,
12, 18 24, 26, 29 och- -

30 § 31 32 §§, 34 § första-
stycket 1 och 2 andrasamt
stycket, 35 36 § första och
andra styckena, 37 38, 40- -
44 §§, 46 §första stycket, 48
56 första§ och tredje styckena

57- 69 §§.samt

18§

I fråga bostadsrättsinteck-om
ning gäller i bostadsrättensom
skall kronofogdemyndigheten

bostadsrättsmyndig-begära att
heten beslutar någonatt ny
inteckningshavare inte får regi-

i bostadsrättsregistret.streras
När sådant beslut har med-ett
delats får bostadsrättsinteck-
ningen inte pantförskrivas utan
kronofogdemyndighetens till-
stånd.

19§

borgenär, fordranEn ärvars
förenad med förmånsrätt i
bostadsrätten enligt 5 a§ 1
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förmånsrättslagen 1970:979,
begära bostadsrättenkan att
för hans fordran, hanssäljs om

ostridigtill betalningrätt är
styrks. bostadsrätteneller Hör

konkursbo, hartill ävenett en
fordran för-borgenär, ärvars

enad med bostads-ipanträtt
sådan befogenhet.rätten

Vill borgenär ansluta sigen
första stycket, skall hanenligt

det hos kronofogde-anmäla
två veckormyndigheten senast

bevakningsssammanträdet.före
iOm borgenär avsesen som

första stycket har begärt att
hansbostadsrätten säljs för

får förfarandet intefordran,
ned därför fråganläggas att om

försäljning för borgenärsannan
räkning för-eller konkursboets

faller.
fråga lösaI rätt utattom

enligthar anslutit sigden som
tilläm-första eller andra stycket

bestämmelserna i 12 kap.pas
12

20§

skallsakägarförteckningenI
exekutionsfordringenförutom

tas upp
utgå medfordran skallsom

för-förmánsrätt enligt 5 § 1a
1970:979 ochmänsrättslagen

betalningförfaller tillsom
den tillträdesdagsenast som

kap. 3612ianges
förenad medfordran ärsom

bostadsrätten,ipanträtt
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förrättningskostnaderna,
sådana fordringar enligtsom
kap. § andra8 5 stycket bo-

stadsrättslagen 1991 .61 4 med-
för till betalning bo-rätt ur
stadsrätten.

bostadsrättenOm hör till ett
konkursbo, arvodeäventas upp
och kostnad för bostads-annan

förvaltning under kon-rättens
kursen.

21§

Fordran skall med dettas upp
belopp den beräknas uppgåsom
till på tillträdesdagen, dock med
den begränsning kan följasom

fårinte åtnjutaspanträttattav
för bostadsrättsinteck-änmer
ningens belopp jämte tillägg

6 kap. 14 § bostadsrätts-enligt
1991:614.lagen

bostadsrättsinteck-Gäller en
bostadsrätten och råderning i

det ovisshet ifall finnsdetom
någon fordran för vilken inteck-

säkerhet ellerningen utgör om
inteckningshavare,ärvem som
bostadsrättsinteck-skall tas upp

belopp och till tioningens ett
detta belopp beräk-procent av

tillägg.nat
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22§

Sedan bostadsrätten har sålts
den förinte fordransvarar som

i 20 § första stycketavses
En borgenär anteck-ärsom

nad innehavare bostads-som av
rättsinteckning kan inte efter
bostadsrättens försäljning mot
köparen gällandegöra panträtt
i bostadsrätten för ford-större

har påavräknatsänran som
köpeskillingen jämte utfäst ränta
på denna från tillträdesdagen

framtida skadestånd ochsamt
kostnad föranleds ford-som av
ringsförhällandet.

Köparen blir personligen
betalningsskyldig för vad som
enligt överenskommelse har av-
räknats pa den kontanta köpe-
skillingen och den förre bo-
stadsrättshavaren blir fri från

för detta. I fallansvar som
i 12 kap. 44§ andraavses

stycket blir den haräven som
gjort inropet betalningsskyldig.

23§

Ett sådant beslut kronofog-av
demyndigheten fortsattom
inteckningsansvar i 6som avses
kap. 2 § bostadsrättslagen
1991: 614 får påmeddelas
begäran köparen.av
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14 Verkankap. försäljningexekutivav
3 §

Har exekutiv försäljning registrerat skepp vunnit laga kraft ochav
köpeskillingen erlagts skall, gäldenären köparensrätt ägare,om var
förvärv dock gälla, såvida gäldenärens åtkomst inskriven närvar
försäljningen ägde rum.

När exekutiv försäljning fast egendom har vunnit laga kraft ochav
köpeskillingen har erlagts, har den åberopar förvärvannatsom av
egendomen från gäldenären eller någon hans företrädare, förlorat sin

Ävenköparen. den åberoparrätt gäldenärens eller någonmot attsom
hans företrädares åtkomst ogiltig eller skäl gälldeannat motvar av

har förlorat sin köparen, lagfarträtte ägaren beviljadrätt mot om var
för gäldenären den exekutiva försäljningen ägdenär rum.

Har exekutiv försäljningen
eller tvångsförsäüning enligt 8
kap. bostadsrättslagen 1991:
614 bostadsrätt vunnit lagaav
kraft och har köpeskillingen
erlagts, skall andra stycket

Vadtillämpas. andraisägssom
stycket andra meningen gäller

gäldenären registreradom var
i bostadsrättsregistret som
bostadsrättshavare dennär ex-
ekutiva försäljningen ägde rum.

Denna ilag träder kraft den januari1 2001.

Ärenden2. bostadsrätterrörande anhängiga hos kronofog-ärsom
demyndigheten vid ikraftträdandet skall handläggas enligt äldre
bestämmelser.

Bestämmelserna i 9 kap. 19 § gäller för borgenär,även en vars
fordran förenad med förmånsrätt enligtär punkt 2 i Övergångsbe-
stämmelserna till lagen 0000:000 ändring i fönnårtsrättslagenom
1970:979.

4. Bestämmelserna i 9 kap. 20 § första stycket omfattar1 även
fordran gäller med förmånsrätt enligt punkt i Övergångsbestäm-2som
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melserna till lagen 0000:000 ändring i förmånsrättslagenom
1970:979.

Vad i §5. 9 kap. 22 andra stycket borgenärsägs ärsom om som
registrerad inteckningshavare bostadsrättsinteckning skallsom av en
under tiden fram till utgången år 2005 borgenäräven ärav avse som

föreningensantecknad panthavare i lägenhetsregister. Efter dennasom
tidpunkt skall vad i stället gälla innehavare sådansagtssom nu av
pantnotering i bostadsrättsregistret i punkt 4 Övergångsbe-som anges
stämmelserna till lagen 0000:000 ändring bostadsrättslageniom
1991:614.
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till5 Förslag
ändringLag i äktenskapsbalkenom

Härigenom föreskrivs 7 kap. 9 § äktenskapsbalken skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. Makars egendom
9 §

Om make eller dödsboet efter avliden make erforderligtutanen en
samtycke eller tillstånd har avhänt sig eller till nackdel för den andra

upplåtitmaken nyttjanderätt till egendom, skall domstolen på talan av
denne förklara rättshandlingen ogiltig och egendomen skalläratt att
återgå. Detsamma gäller make eller dödsboet efter avlidenom en en
make erforderligt samtycke eller tillstånd har makarnasutan pantsatt

Överlåtelsebohag. eller pantsättning bohag skall dockgemensamma av
inte förklaras ogiltig, den innehavaren har fått egendomen iom nya
sin besittning i god tro.

Talan enligt första stycket Talan enligt första stycket
skall väckas hos domstolen skall väckas hos domstolen
inom månader från det inom månader från dettre att tre att
den andra maken fick kärme- den andra maken fick känne-
dom förfogandet dom förfogandetöver överom egen- om egen-
domen. När det gäller bohag domen. När det gäller bohag
räknas dock tiden från det räknas dock tiden från detatt att
maken fick kännedom maken fick kännedomöver- över-om om
lärnnandet. Har lagfart eller lämnandet. Har lagfart eller
inskrivning beviljats med anled- inskrivning beviljats med anled-
ning överlåtelse fast ning överlåtelse fastav av av av
egendom eller fårtomträtt, egendom eller fârtomträtt,
talan inte väckas. talan inte väckas. Detsamma

gäller förvärvettom av en
bostadsrätt på grund över-av
låtelse har registrerats bo-i
stadsrâttsregistret.

talanFörs avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd medom
flyttningen.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
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6 tillFörslag
Lag ändring i förmånsrättslagenom

1970:979

Härigenom föreskrivs det i förmånsrättslagen 1970:979 skallatt
införas paragraf, 5 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Förslagen lydelse

5a §

Förmánsrätt i bostadsrätt följer
med

fordran enligt kap. 167som
bostadsrättslagen§ 1991:a

614 förenad med för-är
nránsrätt,

bostadsrättsinteckning.

lag träder i kraft denDenna januari 2001.1

2. Vad i § bostadsrättsinteclcning5 skall under tidensägssom a om
fram till utgången år 2005 gälla sådan haräven panträttav som
upplâtits före utgången år 2000.av

Om i första stycket i bostadsrätts-panträtt noterassom anges
registret punkt övergångsbestämmelsernaenligt 4 till lagen 0000:000

ändring i bostadsrättslagen 1991:614, skall vad i §5sägsom som a
bostadsrättsinteclcning gälla den noteradeäven panträtten.om
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7 Förslag till
Lag ändring i lagen 1987:232om om

sambors hemgemensamma

Härigenom föreskrivs 2 och 19 §§ lagen 1987:232 samborsatt om
hem skall ha följande lydelse.gemensamma

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Med sambors bostad i denna lag, integemensamma annatavses om
följer 4av

fast egendom samborna eller någon dem eller inneharägersom av
med det finns byggnadtomträtt, på egendomen avseddärom en som

sambomas hem och egendomen innehas huvudsak-som gemensamma
ligen för detta ändamål,

fast2. egendom samborna eller någon dem innehar medsom av
nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen sambornasom
eller någon dem byggnadenäger, avseddär sarnbomasav om som

hem och egendomen innehas huvudsakligen för dettagemensamma
ändamål,

byggnad eller del byggnad samborna eller någon demav som av
innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller liknande bygg-rätt,annan om
naden eller byggnadsdelen avseddär sambornassom gemensamma
hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål,

byggnad4. eller del byggnad samborna eller någon demav som av
har framdeles förvärvarätt med bostadsrätt enligt förhandsavtalatt

i kap.5 bostadsrättslagensägs 1991:614, gällerrättensom om en
lägenhet avtalet träffadesnär avsedd bli sambornasattsom var gemen-

hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.attsamma
samborna får i dem samborna får i demen av en av

båda undertecknad handling båda undertecknad handling
anmäla till inskrivningsmyn- anmäla till inskrivningsmyn-
digheten fastighet dighetenär fastighetatt äratten som en som
lagfaren för dem eller lagfaren för dem elleren av en en av en

för vilkentomträtt dem för vilkenär demtomträtt ären av en av
inskriven innehavare inskrivenär innehavare ärsom som

bostad för dem båda. bostad för båda.demgemensam gemensam
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får på till bo-De sättsamma
stadsrättsregistretanmäla att en
bostadsrätt för vilken demen av

registrerad bostadsrätts-är som
bostad förhavare är gemensam

dem båda.

erforderligtefter sambosambo eller dödsboet avlidenOm utanenen
för den andratillstånd avhänt sig eller till nackdelsamtycke eller har

på talantill egendom, skall domstolenupplåtit nyttjanderättsambon av
egendomen skallrättshandlingen ogiltig ochförklaradenne är attatt

avlideneftergäller sambo eller dödsboetåtergå. Detsamma enom en
sambornaserforderligt samtycke eller tillstånd harsambo pantsattutan

Överlåtelse förklaraspantsättning bohag skall dock inteellerbohag. av
i sin besittninginnehavaren har fått egendomendenogiltig, nyaom

i god tro.
enligt första stycketstycket TalanTalan enligt första

domstolenväckas hosdomstolen skallväckas hosskall
från detmånaderfrån det inommånaderinom attatt tretre

kän-sambon fickfick kän- den andrasambonden andra
förfogandetförfogandet nedom övernedom över omom
överlämnandetbostaden ellereller överlämnandetbostaden avav

in-lagfart ellereller in- bohaget. Harlagfartbohaget. Har
anled-beviljats medanled- skrivningbeviljats medskrivning

överlåtelse fastningöverlåtelse fastning egen-avav egen- avav
intefår talaninte dom ellerfår talandom eller tomträtt,tomträtt,

gällerväckas. Detsammaväckas. ettom
påbostadsrättförvärv av en

regi-överlåtelse hargrund av
bostadsrättsregistret.istrerats

medskäligt anståndfår medgeavhysning, domstolentalanFörs om
flyttningen.

i kraft den januari 2001.träder llagDenna
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till8 Förslag
ändring i 1987:672konkurslagenLag om

föreskrivs 8 kap. 8 § konkurs1agen1987:672 skall haHärigenom att
följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

8 Försäljning egendomkap. av

8 §

infört eller motsvarandefartyg inte i skeppsregistretNär ärett som
i fartygregister, luftfartyg inte registrerat, godsutländska ärett som

säljas, får egendomen finnsgods i luftfartyg skall förvaltaren,eller om
den säljsinom landet, begära exekutivt.att

fråga sälja skepp, registreratUppkommer registreratatt ett ettom
luftfartyg och finnsluftfartyg eller intecknade reservdelar till egen-

styckena.tillämpas 6 § första och andradomen inom landet,
hanstill andel i inteckning belastarSkall gäldenärens rätt som
företill luftfartyg säljas, skall förvaltarenluftfartyg eller reservdelar

skaffa särskild inteckrmgshandling på det beloppförsäljningen somen
Skallinte finns hinder det.gäldenären, det lagatillkommer mot enom

för haninteclcningshandling innehas och vilkengäldenären ärsom av
skyldig intepersonligen ansvarig säljas förvaltarenär att, om

handlingen bibehållen ansvarig-medger får säljas medgäldenären att
frånhandlingen med påskrift befriar gäldenärenförsehet, en som

Något medgivande gäldenären krävs dock inte,ansvarighet. omav
eller på något håller sig undan.denne har avvikit sättannat

likställs i denna lag byggnad. VadMed fartyg fartyg underett som
skeppsregistret skall då i gälla skeppsbyggnadsregistret.ställetsägs om

finns bostadsrättOm det en
tillämpas 6i boet

lag träder i kraft den januariDenna l 2001.
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9 Förslag till
Lag ändring i lagen 1991:615om om

omregistrering vissa bostadsföreningarav

till bostadsrättsföreningar

Härigenom föreskrivs det i lagen 1991:615 omregistreringaratt om
vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar, skall införasav tre

paragrafer, 6-8 §§, följande lydelse.nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Vid omregistrering bostads-av
förening till bostadsrättsfören-
ing skall följande gälla.

Föreningen skall efter omre-
gistrering underrätta bostads-
rättsmyndigheten om namn, per-

eller organisationsnummer,son-
där sådant finns, adresssamt
för de bostadsrättshavare som
föreningen skyldig utfärdaär att
bevis bostadsrätten till.om

Föreningen skall i samband
med ansökan omregistre-en om
ring till Patent- och registre-
ringsverket anmäla pantsätt-
ningar föreningen harsom
underrättats om.
En har upplåtitspanträtt som

före ikraftträdandet upphör att
gälla borge-pantsättarensmot

fem år efter dennärer senast
dag beslutet omregi-som om
strering laga kraft,vann om
inte panthavaren dessförinnan
har registrerats inteck-som
ningshavare enligt 6 kap. §13
första stycket bostadsrättslagen
1991:614 eller inoterats
bostadsrättsregistretpå sätt som
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punkteni 4 andra stycketanges
övergångsbestämmelserna till
lagen 0000:000 ändring iom
bostadsrättslagen 1991 .-614.

Ett beslut omregistreringom
skall publiceras i Post- och

Tidningar. ochInrikes Patent-
registreringsverket skall lämna

till deunderrättelse beslutetom
panthavare verket på dettasom

har fått kännedomsätt om.

7§

Om upplåtitspanträtten som
beslutet omregistre-innan om

kraft före-ring laga harvann
framförträde enligt 8 § en

bostads-på grundpanträtt av
rättsinteckning, skall panträtten,

utgångendetta begärs föreom
den i 6 § första stycket 2 an-av

tiden, bostads-givna inoteras
med den företrä-rättsregistret

den har.desrätt som
ansökan enligt andraEn

stycket skall skriftligengöras
bostadsrättsmyndigheten.hos I

skall in-bostadsrättsregistret
föras ansökan har gjorts.att
Sökanden skall in de hand-ge

tillhan åberoparlingar som
ansökan.stöd för sin Den vars

tillfälleberörs skall beredasrätt
sig. I övrigt tillämpasatt yttra

bestämmelserna i 2 kap. 5 -
andra stycket och 137 §§, 11 §

lagen 0000:00016 §§ om-
bostadsrättsregister.
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8§

Om lägenhet variten som upp-
låten med sådan rätt som anges

punkti 4 eller Övergångsbe-7
stämmelserna till bostadsrättsla-

1991:614 ochgen som anses
upplåten med bostadsrätt enligt

första5 § stycket besväras av
flera skall företrä-panträtter,
desordningen mellan dessa rät-
tigheter bestämmas efter den
tidsföljd i vilken föreningen har
underrättats pantsättningenom
respektive bostadsrättsinteck-
ningen har sökts.

Denna lag träder krafti den januari1 2001.
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tillFörslag10

expropriations-ändring iFörordning om

1972:727kungörelsen

1972:expropriationskungörelsenoch 9 §§förskrivs 8Härigenom att
lydelse.följandeskall ha727

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8§

utfärdas istämningutfärdas i NärstämningNär ex-ex-
fastighets-skallpropriationsmålskall fastighets-propriationsmål
underrättaskriftligendomstolenunderrättaskriftligendomstolen

inskrivningsmyndigheteninskrivningsmyndigheten omom
fastig-anteckning iförfastig- måletianteckningmålet för

tomträttsboken.hetsboken ellertomträttsboken.ellerhetsboken
expropriationsmâlOm rör

fastighetsdom-skallbostadsrätt
motsvarandepå sättstolen

bostadsrättsmyndig-underrätta
heten.

9§

delvishelt ellerAvskrivesdelvisellerAvskrives helt ex-ex-
vilketpropriationsmål,vilketpropriationsmål, omom

enligt 8 §lämnatsunderrättelseenligt 8 §underrättelse lämnats
kraft,lagabeslutetkraft, och vinnerbeslutet lagavinneroch

underrät-domstolenskallunderrät-skall domstolen genastgenast
inskrivningsmyndigheteninskrivningsmyndigheten ta omta om

fas-anteckning ibeslutet föri fas-anteckningbeslutet för
tomträttsbo-ellertighetsbokentomträttsbo-tighetsboken eller

ken.ken.
i 8 §målOm ett avsessom

delvis,stycket, helt ellerandra
slutligt och vinnerhar avgiorts

kraft skalllagaavgörandet
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domstolen underrättagenast
bostadsrättsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den januari1 2001.
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tillFörslag11

förordningenändring iFörordning om

ochför domstolskyldighet1981:967 om

kronofogdemyndighet underrät-lämnaatt

exekutiv bety-vissa besluttelser avom

delse

skyldighet1981:967det i förordningenföreskrivsHärigenom att om
underrättelse vissakronofogdemyndighet lämnadomstol ochför att om

ochparagrafer, 3införas tvåbetydelse skallexekutivbeslut anyaav
lydelse.följande6 §§, ava

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3 §a

kronofog-domstol ellerHar
demyndighet fastställt att en

utgå medfordran skallförfallen
bostads-särskild förmånsrätt i

sådantupphävtellerrätt ett
domstolenförordnande, skall

kronofogdemyndigheteneller
kopiadag sända avensamma

bostadsrättsmyndig-tillbeslutet
heten.

skallbeslutetkopiaEn av
kronofogde-sändas tillockså

därmyndigheten i den region
tidenfinns. Sedanbostadsrätten

haröverklagande beslutetför av
ifrågavarandeskallgått ut,

underrät-kronofogdemyndighet
beslutet harhuruvidatas om

överklagats eller inte.

6a§

domstol beslutatHar om
ellerkvarstod på bostadsrätt
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upphävt sådant beslut, skall
domstolen underrättagenast
bostadsrättsmyndigheten. I un-
derrättelsen skall den for-anges
dran för vilken kvarstad har
beslutats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
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tillFörslag12

iändringFörordning om

:9811981utsökningsförordningen

1981:981utsökningsförordningenfrågaföreskrivs iHärigenom om
och 21 §§kap. 201327 9 kap. 16 kap.kap.dels 4 latt

följande lydelse,skall hakap. 7 §15samt
paragrafer, 6 kap.införasskallförordningendet idels att nyasex

615 kap.§ och§§, 13 kap. 2023 259 kap. samt21 aaa -
lydelse.följanderubrik§kap. 20före 13närmast ava en ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

underrättelsebestämmelserGemensamma4 kap. om
1§

registreratSkallregistrerat ägarenSkall ägaren avav
registrerat skepps-ellerskeppskepps-registreratellerskepp

egendomfastellerbyggeegendomfastellerbygge avav
skalleller kallas,skall underrättaskallas,ellerunderrättas

kallelsenunderrättelsen ellerkallelsenellerunderrättelsen
in-för vilkentill denin- sändasvilkenförsändas till den

harlagfartellerskrivningharlagfart senastskrivning eller senast
Är sökts. Omellerbeviljatsdet käntsökts.beviljats eller en

under-skallbostadsrättshavareförvärvatharnågonatt annan
hand-skallkallas,egendom- elleranspråk påeller rättasgör

till densändasunderrättas lingenskall denneäven somen,
ellerregistreratsöverlåtel-kallas. Beroreller senast somen

registreradblivillkor, ansöktegendomen attomse av
Är detbostadsrättshavare.eller kallel-underrättelsenskall som

för-haröverlåtaren någonsåväl käntsändas till att annansen
påanspråkellerförvärvaren. görvärvatsom

denneskallegendomen, även
eller kallas. Berorunderrättas

påegendomenöverlåtelse aven
underrättelsenskallvillkor,

såvälsändas tillkallelseneller
förvärvaren.överlåtaren som

huvudredaren,underrättas eller kallaspartredare kanEn omgenom
finns.någon sådan
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6 kap. Utmätning

21 §a

Kronofogdemyndigheten skall
underrätta bostadsrätts-genast

myndigheten, när
bostadsrätt har utmätts,en

2. konkursförvaltare haren
begärt bostadsrätt skallatt en
säljas exekutivt eller

beslut avses 8kap. 9 §som
första stycket utsökningsbalken
har meddelats i fråga bo-om
stadsrätt.

I underrättelse enligten
första stycket 1 eller 3 skall

den fordran för vilkenanges
utmätning har skett och i vad
män fordringen förenadär med
särskild förmänsrätt i egendo-
men.

Har utmätning bostadsrättav
upphävts eller frågan om ex-
ekutiv försäljning sådanav
egendom förfallit skäl,annatav
skall kronofogdemyndigheten

underrätta bostadsrätts-genast
myndigheten.

Har domstol eller kronofog-
demyndighet fastställt att en
förfallen fordran skall utgå med
särskild förmänsrätt i bostads-

skall kronofogdemyndighe-rätt,
underrätta bostadsrättsmyn-ten

digheten, försäljning inteom
har begärts inom två månader
från det beslutet eller utsla-att

laga kraft eller sökan-get vann
den skriftligen till kronofogde-
myndigheten har anmält för-att
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kommer begä-säljning inte att
ras.

utmätning egendomegendom HarutmätningHar somsom avav
eller 23 §efter i 19 21 §§eller 23 §i 19 21 avses aavses --

överklagande upphävtsdom- efteröverklagande upphävts avav
skyldighetunder- domstol, skallskall skyldighetstol, attatt
eller demyndigheter underrätta deneller dedenrätta myn-

där fullgö-digheterdär fullgöras angesav somangessom
domstolen.domstolen. ras av

lös i allmänhetFörsäljning egendom9 kap. m.m.av

egendomkapitel gäller löslös egendom Dettakapitel gällerDetta
sådanmed undantagundantag sådanmed egen-avegen-av

i 10 och lloch domi 10 11dom avsessomsom avses
utsökningsbalken. Förutsökningsbalken. kap.kap.

bestämmel-gällerbostadsrätter
25 §§.i 23serna -

23§

bostadsrättVid försäljning av
be-tillämpliga delargäller i

försäljningstämmelserna avom
egendom i kap. 2fast 12 -

16 2014,9 10, 13 samt---
§§.23 32-
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24§

I protokollet vid förrättningen
för beskrivning skall, vadutöver

föreskrivs i 3 kap. IJsom
anges

bostadsrättsföreningen, regi-
strerad bostadsrättshavare och
de upplysningar i övrigtsom
finns innehavet bostads-om av
rätten,

lägenhetens beteckning och
huvudsakliga beskajfenhet,

upplysningar inhämtatssom
enligt 12 kap. 4 Handlingar

överlämnas eller företessom
skall förtecknas i protokollet.

25§

Utöver vad föreskrivs i 12som
kap. 20 § utsökningsbalken
skall kungörelsen auktionom en
innehålla upplysningar rörande
bostadsrätten kan antassom

betydelse, såsomvara av upp-
lysningar lägenhetens be-om
lägenhet och skick, det värde
bostadsrätten äsatts vid vär-
deringen den plats därsamt
beskrivningen hålls tillgänglig.

I kungörelsen skall attanges
den lägenhet bostadsrättensom

säljs i det skick denavser som
befinner sig vid auktionstillfäl-
let.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

fördelning mål13 Redovisning och i utmätningkap. om
20 §

fastighet kraftförsäljningen har vunnit laga ochNär sam-av en
kronofog-manträde för fördelning köpeskillingen har hållits, skallav

inskrivningsmyndigheten kopiademyndigheten till sändagenast en av
fördelningssammanträdet sakägarförteckningen.protokollet vid och av

fastigheten sålts under hand fördelningssammanträdeOm har och om
inskriv-hållits, skall Kronofogdemyndigheten tillinte har genast

sända kopia sakägarförteckningen ochningsmyndigheten en avav
influtnafördelningen medel.beslutet om av

finnsdet i fastighetenOm en
följdbostadsrätt till 7som av

bostads-kap. §första stycket33
1991:614 upphör,rättslagen

kronofogdemyndighetenskall
underrätta bostadsrätts-genast

myndigheten.
fördelning i fall i 13 kap. 12§Har vid ut-en som avses

belopp, skallbetalning utfallit pantbrevssökningsbalken ett
kraftså fördelningen har vunnit lagakronofogdemyndigheten snart

tillprotokollet från fördelningssammanträdetsända kopia aven
funnitsinskrivningsmyndigheten. Om sakägarförteckningen har

fogas till kopiantillgänglig fördelningen, skall kopia dennavid en av
protokollet.av

fördelningen har vunnit laga kraft skall kronofogdemyn-När
fordringardigheten underrätta tidigare hur deägaren ärsomom

i fastigheten försäljningen.förenade med har påverkatspanträtt av

beträf-Särskilda bestämmelser
fande bostadsrätt

20a§

Bestämmelsernai 18 19 § 1-
3 och 20 § skall tilläm-5 samt

beträjfande bostads-ävenpas
medföljande avvikelser.rätter
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Vad i de förstasägs isom
stycket angivna paragraferna

fastighet skall i stället gällaom
bostadsrätt.

Vad i 20§sägssom om
inskrivningsmyndigheten, pant-
brev och skall i ställetägare
gälla bostadsrättsmyndigheten,
bostadsrättsinteckning och
bostadsrättshavare.

När betalning har utfallit på fordran skall Kronofogdemyndigheten,en
fordringen grundas handling företeende villkorutgörom en vars

för kräva betalning,rätt anteckning betalningengöra påatt om
handlingen. Detsamma gäller skriftligt fordringsbevisnär ett annat
företes. Handlingen skall lämnas till gäldenären, fordringen harom
infriats helt, eller i fall till borgenären.annat

Har överenskommelse Har överenskommelseen om en om
avräkning på köpeskillingen för avräkning på köpeskillingen för
egendomen i 10 eller egendomen i eller10som avses som avses
11 kap. utsökningsbalken eller kap. utsökningsbalken11 eller
för fastighet träffats mellan för fastighet eller bostadsrätt
köparen och borgenär, skall träffats mellan köparen ochen en
kronofogdemyndigheten göra borgenär, skall kronofogdemyn-
anteckning överenskom- digheten anteckninggöraom om
melsen på sådan handling överenskommelsen på sådansom

i första stycket. I fråga handling förstaiavses som avses
fastighet skall också i stycket. I fråga fastighetom anges om

vad mån avräkningen enligt 12 och bostadsrätt skall också
kap. 45 § tredje stycket utsök- i vad mån avräkningenanges
ningsbalken har medfört änd- enligt kap.9 21 § tredje stycket
ring i fråga betalnings- respektive 12 kap. 45 § tredjeom
skyldigheten. stycket utsökningsbalken har

medfört ändring i fråga om
betalningsskyldigheten.
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15 kap. Verkställighet kvarstadav

6a§

Har bostadsrätt belagts meden
kvarstad, skall kronofogdemyn-
digheten underrättagenast
bostadsrättsmyndigheten. I un-
derrättelsen skall den for-anges
dran för vilken kvarstad har
verkställts.

Har kvarstad pá bostads-en
upphävts, skall kronofogde-rätt

myndigheten underrättagenast
bostadsrättsmyndigheten.

7§

Har kvarstad egendom Har kvarstad på egendomsom som
i 4 6 efter i 4 6 §§ efteröver- över-avses avses a- -

klagande upphävts dom- klagande upphävts dom-av en av en
stol, skall skyldigheten stol, skall skyldighetenatt att
underrätta den eller de denunderrätta eller demyn- myn-
digheter där fullgö- digheter där fullgö-som anges som anges

domstolen. domstolen.ras av ras av

förordningDenna träder i kraft den 1 januari 2001.
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13 tillFörslag
ändringFörordning i konkursförord-om

ningen 1987:916

Härigenom föreskrivs 12 och konkursförordningen35 1987:att
916 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

kopiaskall skicka kungörelsen konkursbeslutetRätten genast en omav
till

förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
kronofogdemyndigheten, Skattemyndigheten och åklagarmyn-2.

digheten,
förinskrivningsmyndigheten företagsinteckning,

registermyndigheten, gäldenären registrerad juridisk4. ärom person
eller enskild näringsidkare införd i handelsregistret,ärsom

tillståndsmyndigheten, det upplyst gäldenären har tillståndär attom
och tillståndet enligteller förestâ viss näringsverksamhetutövaatt en

lag eller författning kan komma upphöra grundatt avannan
konkursen,

gäldenären auktoriserad eller godkändRevisorsnänmden, ärom
revisor,

det upplyst gäldenären förmyndare,Överförmyndaren, är ärattom
§eller sådan förvaltare förordnats enligt kap. 7god 11somman

föräldrarbalken,
inskrivningsmyndigheten, inskrivningsmyndigheten,8

i i boetdet upplyst det boet det upplyst detärär att attomom
finns fast eller ñmis fast egendom elleregendom tomt-tomt-

bostadsrättsmyndig-ochrätträtt,
det upplyst detheten, är attom

bostadsrätti boet.finns en
i boet finns registre-registerrnyndigheten, det upplyst detär attom

Villkorligskeppsbygge, andel i sådan egendom ellerskepp ellerrat
sådan egendom eller andel däri,äganderätt till

upplystoch registermyndigheterna, det10. inskrivnings- är är attom
luftfartyg i intecknadedet i finns registrerat eller andel ellerboet

luftfartyg,till sådantreservdelar
elleradvokatsamfund, gäldenären advokatSveriges11. ärom

advokatbyrå,biträdande jurist
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sveriges riksbank och Finansinspektionen,12. gäldenären ärom
kreditinstitut,

Fastighetsmäklarnämnden,13. gäldenären fastighetsmäklare.ärom
stycket tillämpas ocksåFörsta 9 egendomen registreradärom

utomlands.
underrättaRätten skall kronofogdemyndighet hargenast en som

verkställt beslut kvarstad enligt 2 kap. 11§ konkurslagenom
1987:672, inte myndigheten har öm konkursen enligtunderrättatsom
första stycket 2.

35 §

fallOm konkurs i något i kap. konkurs-2 25 §änannaten som avses
lagen 1987:672 har upphört försäljning följandeägtutan att rum av
egendom, skall detta antecknas i angivna register.

Egendom Register

Inskriv-1 Fast egendom Fastighetsboken resp.
ningsregistret

i Sverige registrerat Skeppsregistret2 Här
eller i sådant skeppskepp andel

Sverige registrerat3 Här i Inskrivningsboken för luftfartyg
luftfartyg eller andel i eller

till så-intecknade reservdelar
dant luftfartyg

Bostadsrätt4 Bostadsrättsregistret
Förvaltaren skall anmäla förhållandet till de myndigheter harsom

underrättats konkursen.om

förordning i kraftDenna träder den januari 2001.1
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14 tillFörslag
förordning bostadsrättsregisterom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1§ Denna förordning innehåller bestämmelser bostadsrätts-om
registret, förs med stöd lagen 0000:000 bostadsrätts-som av om
register.

Allmänt bostadsrättsregistrets innehållom

§ bostadsrättsregistret2 I skall de i 3 §§ angivna förhållandena11-
redovisas särskilt för varje bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen

§ Uppgifter bostadsrättsföreningen3 skall föreningensom avse namn
och organisationsnummer.

bostadsföreningOm omregistreras till bostadsrättsföreningen
enligt lagen 1991:615 omregistrering vissa bostadsföreningarom av
till bostadsrättsföreningar skall detta tillsammans med uppgiftanges

datum då beslutet omregistrering laga kraft.om om vann

Bostadsrätten

4 § Uppgifter för identifiering bostadsrätten skallav avse
den aktuella fastighetens registerbeteckning från inskrivningsre-

gistret,
lägenhetens adress, samt
lägenhetens beteckning.

Bostadsrättshavaren

§ Uppgifter5 registrering förvärv bostadsrätt skallom av av en avse
bostadsrättshavarens organisationsnummer,eller därnamn, person-

sådant finns, och, beträffande fysiska civilstånd,personer,
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2. datum för ansökan registrering bostadrättshavarens förvärvom av
och aktnummer,

beslut innefattar bifall till ansökan registrering, dagensom om om
för bifall inte densammaär ansökningsdagen,som
4. förvärvet andel,när uppgift den andel registre-avser en om som
ringen avser,
5. uppgift fångets och, förvärvet intenär delart,om avser en enav
bostadsrätt och sådan uppgift förekommer, uppgift pris insatsellerom
och upplåtelseavgift,
6. beslut inte innefattar bifall till ansökan och, ansökan intesom om

hela bostadsrätten, uppgift den del ansökanavser om som avser,
7. uppgift från förvaltare enligt kap.11 7 § föräldrabalken dennesatt
förordnande bostadsrätten, samtavser

uppgift förhållanden i 2 kap. 3 kap.17 10 § ochom som avses
5 kap. 2 och lagen7 0000:000 bostadsrättsregister samtom

§2 andra stycket lagen 1987:232 sambors hem.om gemensamma
Förs uppgift enligt första stycket 4 in förvärvatt ettom avser

endast del bostadsrätt, skall uppgift den motsvarandeen av en om
inskränkningen fångesmarmensi innehav också föras in.

Om uppgift finns eller organisationsnummer skallom person-
uppgift också finnas vederbörandes postadress.om

Bostadsrättsinteclmingar

6 § Uppgifter bostadsrättsinteckningar skallom avse
inteckningsbeloppet med siffror,
datum2. för ansökan jämte aktnurnmer,
beslut innefattar bifall till ansökan, dagen för bifall inte ärsom om

densamma dagen för ansökan,som
beslut4. inte innefattar bifall till ansökan,som

5. uppgift inteckningsåtgärder enligt 4 kap. 10 §§ lagen7om -
0000:000 bostadsrättsregister, samtom
6. uppgift förhållanden i 2 kap. § tredje17 stycketom som avses

kap.5 2 och 7 §§ lagen bostadsrättsregister.samt om
Införingen skall ske så företrädesordningen framgår. Gälleratt

bostadsrättsinteckningar med lika skall detta framgå. Kan företrä-rätt
desordningen inte med säkerhet klarläggas, skall detta anmärkas.

Det sammanlagda belopp för vilket bostadsrätten på grundsvarar
inteckningar skall särskilt.av anges
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Inteckningshavare

Uppgifter inteckningshavare dennes7 § skallom avse nanm, person-
organisationsnummer,eller sådant finns, adress.samtom

kreditinstitutOm eller försäkringsbolag, står underett som
tillsynFinansinspektionens och registrerat inteckningsha-ärsom som

byter eller adress, får Lantmäteriverket föra in denvare, nanm nya
bostadsrättsregistret.uppgiften i Därvid skall det det Lant-ärattanges

mäteriverket har gjort ändringen.som

Pantnoteringar

Uppgifter pantnoteringar8 § skallom avse
datum för ansökan jämte aktnummer,

innefattar bifall2. beslut till ansökan,som
innefattar bifallbeslut inte till ansökan,som

uppgift dag bostadsrättsföreningen underrättades eller får4. denom
ha underrättats panträtten, samtomanses

sådantpanthavarens eller organisationsnummer,nanm, person- om
ñmis, och adress.

Införingar

bostadsrättsregistret skall föras in uppgifter9 § I om
bostadsrättshavares konkurs,

begäran försäljning bostadsrätt,2. konkursförvaltares om av
exekutiv försäljning,utmåtning och

tvångsförsäljning,4.
kvarstad,5.

6. betalningsfastställelse,
lagen samborsanmälan enligt 2 § 1987:2327 gemensammaom.

1987:813 homosexuella samborhe eller lagen om
tvist rörande hävning återgång förvärvväckt talan i eller avav

bostadsrätt,eller bättre tillrätt
vitesföreläggande,9.
likvidation,10.
fusion,11. samt
expropriation.12.

Uppgifter införingar skall10 § om avse
författning skalluppgift förhållanden enligt lag ellersom annanom

bostadsrättsregistret,föras in i
ochdatum för införingen aktnummer,2. samt
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uppgift förhållanden i 5 kap. § och1 6 kap. och1om som avses
2 §§ lagen 0000:000 bostadsrättsregister.om

Borttagande införingarav

§ När bostadsrättsmyndigheten11 underrättelse eller på ettgenom en
får kännedom tidigare infört förhållande harsättannat att ettom

införingenupphört eller skäl uppenbarligen inte längre ärannatom av
betydelse, skall myndigheten bort införingen.taav

Uppgifter förhållandenäldreom

§ Uppgifter förhållanden12 äldre skall lämnas så den aktattom som
hänförlig till borttagandet uppgiften kan fram.är tasav
När hänvisning enligt första stycket har förts in skall den gamlaen

uppgiften bort från bostadsrättsregistret. Lantmäteriverket be-tas
i samråd med Riksarkivet i vilken utsträckning och på vilketstämmer

medium uppgifter skall bevaras har tagits bort från bostadsrätts-som
registret.

Underrättelser

§ registreringsverket13 Patent- och skall underrätta Lantmäteriverket
de uppgifter från föreningsregistret behövs för bostads-attom som

rättsregistret skall kunna tillföras uppgifter enligt 3
Underrättelse enligt första stycket lämnas vid tidpunkt som av

Patent- och registreringsverket och Lantmäteriverket bestämmer i
samråd.

14 § Uppgifter enligt 4 § och1 2 skall föras till bostadsrätts-över
registret från lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndig-
heternas informationssystem enligt fastighetsdatakungörelsen
1974:1058.

15 § Riksskatteverket skall underrätta Lantmäteriverket deom
uppgifter från aviseringsregistret enligt lagen 1995:743 avise-om
ringsregister och det centrala skatteregistret behövs för attsom
bostadsrättsregistret skall kunna tillföras uppgifter enligt § tredje5
stycket.

SOU4 1998:80
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Underrättelse enligt första stycket lämnas vid tidpunkt bestämssom
Riksskatteverket efter samråd med Lantmäteriverket.av

Denna förordning träder i kraft den januari1 2001.

2. Vid uppläggningen bostadsrättsregistret skall uppgifter enligt §4av
föras3 frånöver lägenhetsregistret.

Uppgifter enligt 5 § 5 skall endast förvärv har skett efteravse som
ikraftträdandet.
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A Inledning och allmänna

överväganden

1 Inledning

Direktivenl

Utredningens uppdrag enligtär regeringens direktiv från 19den
december 1996 Dir. 1996:108 förvärvfrågor ochövervägaatt om
pantsättning bostadsrätter föreslå hur offentligt registersamt att ettav

bostadsrätter skall utfonnas.över framgårDirektiven i sin helhet av
bilaga

Regeringen i tilläggsdirektiv septemberfrån den 25 1997gav
utredningen i uppdrag ytterligare frågor beträffandeöveratt se
bostadsrätter Dir. 1997:116. tilläggsdirektivenI regeringenangav
också förslagen beträffande de ursprungliga uppgifterna deatt om-
förvärv och pantsättning bostadsrättsregister skullesamt ett presente--

i delbetänkande. Det således förslag frågor vii dessaärettras som
lägger fram i förevarande delbetänkande. tilläggsdirektiven flyttadeI
regeringen också fram tidpunkten för de ursprungliga uppgifternanär
skall redovisas till den 30 juni 1998.senast

1.2 Utredningsarbetet

särskildeDen utredaren och sekretariatet har diskuterat olika frågor
företrädaremed för antal organisationer. Sammanträffanden har ägtett
med för Handelsbanken, Nordbanken, SBAB,represesentanterrum

SE-Banken, Sparbanken Sverige, Spintab, Stadshypotek, Försäkrings-
förbundet, Länsförsäkringsbolagens Aktiebolag, Svenska Brand, Wasa,
Aktiebolaget Adeförvaltning, Fastighetsmäklarförbundet, Mäldarsam-
fundet, Riksskatteverket och Kronofogdemyndigheten i Malmö.

Kontakter har också hållits med Patent- registreringsverket.och
företrädareEn för Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,

affärsområde fondhandel/juridik, har informerat utredningen om
aktiekontosystemet.
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Utredaren sekreteraren har Lantmäteriverketoch besökt ledettsom
följautredningens uppgift den försöksverksamhet med bostads-i att ett

rättsregister bedrivs där och för informera sig detattsom om
under haftlägenhetsregister uppbyggnad. sekretariatet harärsom

kontakter med hovrättsrådet har haftLena Bång i uppdrag attsom
Justitiedepartementet vissa möjligheterbiträda med utredaatt att

rationalisera inskrivningsverksarnheten. Utredningen har tagit del av
förslag ihennes Ds 1997:84 Elektroniskt ansöknings-presenteratssom

förfarande i inskrivningsärenden sekretariatet har slutligen haftm.m.
kontakt med 1997 års hyreslagstiftningsutredning Ju 1997:09.

från antal inhämtat materialUtredningen har europeiska länderett
beträffande boendeformer företer likheter medutländsk rättom som

bostadsrätt. Bedömningen har dock gjorts materialet inte har ettatt
skäl finns förevarande betänkande redovisasådant intresse iatt att

detta.
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Allmänna överväganden2

pantsättningkring förvärv och2.1 Problemen

direktiven det sakrättsligauppdrag enligtVårt är över systemetatt se
pantsättning föreslå hurbostadsrätterför förvärv och ettsamt attav

enligtbostadsrätter skall utformas. Syftetoffentligt register är,över
undanröja de olägenheter finns med det nuvarandedirektiven, att som

förbättra bostadsrätternas kreditvärde.och attsystemet
finns då med det nuvarande systemetVilka svagheter

bostadsrättsföreningbostadsrätt uppkommerEn attgenom en
förvärvare. bostads-lägenhet med bostadsrätt till Närupplåter enen
Övergång bostadsrätt.innehavare talarsedan byterrätten avman om

formformen övergång köp, i sinvanligasteDen ärär tur enav som
överlåtelseavtalet. DeFormkrav finns i föröverlåtelse. BRLav

vid överlåtelse inte alls iBRL. Pantsätt-frågorna reglerassakrättsliga
inte Både vid överlåtelse ochbostadsrätt regleras heller.ning av

bostadsrätt i enlighet med analogi medpantsättning gäller, enav en
skyddför enkla skuldebrev, sakrättsligt erhållsreglerna attatt genom

denuntiation, bostadsrättsföreningen.underrättelse, lämnas tillenen
direktiven del brister med det nuvarande EttI systemettas upp.en

dolda Sådana uppstårförsta problem närnämns är panträtter.som
bostadsrättsföreningen får underrättelse pantsättning menen om en
underlåter föra in denna i lägenhetsförteckningen. Pantsättningenatt

då sakrättsligt skydd inte synlig föråtnjuter är t.ex.men en ny
bekräftats denkreditgivare. Förekomsten dolda harpanträtterav av

initiativ bedriver medförsöksverksamhet Lantmäteriverket egetsom
bilagabostadsrättsregister se 3.ett

i osäkert iEn olägenhet direktiven detär ärtas attannan som upp
denvilken utsträckning tilläggskrediter ornlagda krediter frånoch

långivare panthavare har den ursprungliga kreditenbeviljatsom
underrättelse till föreningen skydd.fordrar för sakrättsligt Dettaen ny

bostadsrätten flera krediter.har betydelse bl.a. säkerhet förnär utgör
huruvida förstahandspanthavare behåller bästaFrågan dåär t.ex. en

vid omläggning lån, han inte underrättar föreningen.rätt etten av om
Våra sammanträffanden med aktörer på kreditrnarknaden har gett en
bild det finns oklarheter uppfattningaroch olika i dessa frågor.attav
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Det osäkert hur börär och problem har dykt be-man agera upp
träffande förmänsrättsordningen.t.ex.

Även Lantmäteriverkets försöksverksamhet har erfarenhetergett
visar med denuntiationer inte fungerar tillfredsstäl-att systemetsom

lande. datumDet intressantär den dag då föreningenär under-som
rättades. Försöksverksamheten har emellertid visat olika brister i
lägenhetsförteckningarna dateringar saknas, pantsättnings-att attsom
datum datum för bankens utskriftangetts, att angetts osv.

nämndaDe bristerna i sin risk för fel eller oklarheterturger en
beträffande förmånsrätten vid exekutivt förfarande. Både dessaett
problem och problemen med dolda panthavare har bekräftats av
företrädare för exekutionsväsendet.

ytterligareEn olägenhet i direktiven inaktuellaomnämns är attsom
noteringar pantsättningar står kvar i lägenhetsförteckningarna.om
Detta kan framstå trivialt, kan ha negativa effekter.som men
Exempelvis kan detta problem för bostadsrättshavare villge en som
använda sin bostadsrätt säkerhet för lån.ett nyttsom

Våra kontakter med olika aktörer och intressenter har lett till tvåatt
starka önskemål har utkristalliserats beträffande för pantsätt-systemet
ning. Man önskar säkrare införs vad gäller det sakrättsli-att ett system

och förmånsrättsordningen får fastare reglering.momentet attga en
har funnitsDäremot det inte någon bestämd uppfattning huruvidaom

detta löses bäst införandet inteckningssystem ellerettgenom av genom
noterande pantsättningar i offentligt bostadsrättsregister.ettav

När det gäller överlåtelser har särskilt mäklare tryckt på det i våra
direktiv uppmärksammade problemet pantförskrivning iatt en
samband med förvärv ofta sker vid tidpunkt då förvärvarenett ännuen
inte medlem i den aktuella bostadsrättsföreningen.är medlemskapOm

blir pantförskrivningen ogiltig.vägras Ett problem påtalatsannat som,
olika aktörer de olika i överlåtelse oftaär inteatt momentenav en

Överlåtelseavtaletsker i följd. undertecknasrätt och tillträdesdagen
bestäms, det dags för tillträdenär är och betalning med-ärmen
lemskapsfrågan inte löst. Om medlemskap därefter befinnervägras,
sig i svår situation. Förvärvaren har kanske redanparterna t.ex.en
betalat och tillträtt bostadsrättslägenheten.

Vi det viktigt kommer till med de nuvaranderättaattanser man
olägenheterna. När det gäller pantsättning bör problematiken med
dolda lösas. Förmånsrättsfrågorna bör fåpanträtter fastare regleringen
och för sakrättsligt skydd bör ändras. I samband med detsystemet att
sakrättsliga för överlåtelse bostadsrätt närmaresystemet övervägsav

viktig utgångspunkt ordningär bör bättre förut-atten en ny ge
sättningar för de olika vid förvärv, oftaatt momenten ett som
dessutom förenat med pantsättning, kan ske i Hitär ordning. hörrätt
behovet regelsystem frågan medlemskap, igörett att vartav som om
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fall avklarad innannormalt, den avtalade tiden inne för tillträdeär är
respektive betalning.

för förvärvNär och pantsättning bostadsrättersystemett nytt av
bostadsrättsregister vissa möjligheter till säkrareövervägs ett ettger

bör till kan jämföraMan med registrering-tassystem t.ex.som vara.
förvärv och pantsåttningsförhållanden för fastigheter. Det ären av

givetvis också viktigt studera och dra förhållanden ochatt nytta av
fastighetererfarenheter det gäller och andra egendomsslag. Denär

bristerna i lägenhetsförteckningarnanuvarande och det förhållandet att
bostadsrätter inte tidigare har registrerats i offentligt register skaparett
givetvis hel del svårigheter. också vissa möjligheter.Men deten ger
Redan införandet register möjligheter introducera heltett att ettav ger

det viktigtVi försöka dessa möjlig-nytt system. att utnyttaser som
rationaliseringarheter, vad gäller och utformning medgert.ex. en som

fortsatt utveckling det hållet. för-Möjligheter till elektroniskaen
skriftligafaranden i stället för bör utredas och överväger ettom man-

inteckningssystem alternativ till pantbrev undersökas.t.ex.-
det sakrättsliga skall uppfattasFör säkrare krävsatt systemet som

kännergivetvis aktörerna de kan lita på registret. Samtidigt äratt att
viktigt meddet rationalitet och låga kostnader. gällerDetsagtssom

därför hitta lämpliga avvägningar beträffande vilken verkanatt en
registrering bör ha och vilka prövningar bör införgörassom en

Hit också frågan förregistrering. hör vilka konsekvenserna bör vara
förlitat sig på uppgifter Därförden har i registret. bör ocksåsom

in möjligheter bör finnas till godtrosförvärv och, vilket kanvägas om
spegelbilden vilket bördetta, skadeståndansvarsägas av somvara

finnas i dessa situationer.
Systemet bör klart och enkelt. Frågor användningvara om av

säkerhet intresse för kreditinstitutbostadsrätter inte endastärsom av
Ävenprofessionellt inteoch andra hanterar dessa frågor. andra,som

och bostadsrättsföre-minst bostadsrättshavare styrelseledamöter i
i olika till sådananingar, har i dag sammanhang ställningatt ta

spörsmål. Kravet på enkelhet viktigt också för inteär att systemet
upphov till onödiga kostnader, drabbarskall i slutändange som

bostadsrättshavaren.
nuvarande lägger på bostadsrätts-Det systemet ett stort ansvar

Denuntiationerföreningen. pantsättning skall lämnas till före-om
ningen. Och straffsanktionerad skyldighet finns föra lägenhets-atten
förteckningar, vilka skall bl.a. underrättelser pantsättningar.ta omupp
Vi flera skäl för försöka minska bostadsrättsföreningens arbeteattser

Styrelseledamötema har ofta begränsad tid till sittoch ansvar.
förfogande för styrelsearbetet. erfarenhet inte sällanDeras är
begränsad. Samtidigt kan värden stå spel. Detstoranumera

därnuvarande mäklare och långivare måste ha delsystemet en
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för medförkontakter med styrelsen upplysningar bostadsrättenom
vidare onödiga tidsutdrältter. Det kan svårt få ordföran-att tagvara

måsteden i föreningen, skickas, mindre rationellaDettapapper osv.
torde också innebära fördyringar för bostadsrättshavaren. Ettsystem

rationellt bör kunna inverka positivt framför alltsystemmer
lån bostadsrätterkostnaden för där används säkerhet.som

Utformningen2.2 bostadsrättsregistretav

utformasbostadsrättsregistret det viktigt komma ihåg denNär är att
övergripande målsättningen förbättra kredit-bostadsrätternaatt som
objekt. Utformningen registret bör detta. Endast uppgifterstyrasav av

kostnadsskältjänar detta syfte bör med. Både integritets- ochsom vara
talar för denna inriktning.

Redan här kan också vi någon möjlighet låtaintenämnas att attser
omfatta endast Uppgift behövs allaregistret bostadsrätter.pantsatta om

för pantsättnings-bostadsrättshavare. Det själva grundenär göraatt
säkrare. registret skall innehålla denna uppgift förutsättsAttsystemet

våra direktiv. bl.a. det skälet mindre hälftendessutom i Men änattav
torde viktigtalla bostadsrätter avsnitt 21.1 detse ärpantsattaav vara

möjligt.registreringen förvärv blir så rationell och billigatt av som
registret integritetsaspektema helaVid utformningen vi attav menar

tiden måste beaktas. Detta kan i och för sig följa redan densägas av
för personuppgifter.reglering finns till skydd ADB-behandladesom

integritetsskyddetVi emellertid angeläget utifrånäven merser som
förallmärma synpunkter. Givetvis skall registret kunna användas

därigenomangelägna ändamål och bidra till rationaliseraatt om-
bådesättningen bostadsrätter. Men det viktigt begränsaär attav

möjlig användning uppgifterna ändamål.innehåll och till dessaav
beträffandeHuvudprincipen uppgifterna i registret bör vara

offentlighet. krävs starka offentlighet inte skall gällaDet skäl för att
för uppgifter in i finnasregistret. En sak det kanärtas attsom annan
integritetsskäl förtalar begränsa möjligheterna till vissaattsom

måstebehandlingar. Det därför begränsningar börövervägas om
beträffandeställas sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnandet.ex.upp

på ADB-medium.
Inom datarätten det brytningstid. Den nuvarande datalagenär en

1973:289 föråldrad. Dessutom skall Europaparlamentets ochär
rådets direktiv 95/46/EG skydd för enskilda medom personer

behandlingavseende personuppgifter och det fria flödetav om av
sådana uppgifter EG-direktivet genomföras. Regeringen har i prop.
1997/98:44 lämnat förslag till personuppgiftslag. Förslagetett en

den april16 1998 riksdagen. Personuppgiftslagenantogs av
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1998:204 skall träda i kraft den 24 oktober 1998. dåDen ersätter
datalagen. Vårt förslagden nuvarande har efteranpassats personupp-

giftslagen.
Tekniken utvecklas hela tiden. Vår ambition därför så långtär att

möjligt regleringen såutforma vidareutveckling möjlig.äratt en
Författningsregleringen bör i möjliga utsträckningstörstat.ex. vara
teknikoberoende. viss utsträckningI det emellertid omöjligtär attnog

frångå hänvisningar tillhelt dagens teknik. I dag finns olika tekniska
for uppkopplinglösningar, line kan påkalla särskildat.ex. on som

begränsningar beträffande användningen. ocksåMan måste öppenvara
för i fall ingående ändringar förutsättningarna kanatt vart mer av ge

författningsändringar. sådanabehov Detta inte bara negativt. Iärav
sammanhang kan det aktuellt med överväganden beträffandevara nya
integritetsproblematiken.
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B ochFörvärv pantsättning
bostadsrätterav

3 Bakgrund

I denna avdelning i betänkandet behandlar vi förvärv och pantsättning
bostadsrätter. Här bestämmer vi utformningen försystemetav av

förvärv och pantsättning bostadsrätter och utformar detta närmare.av
Vi tillställning hur sakrättsligt skydd skall uppnås och till frågortar

godtrosförvärv o.d. Vi bestämmer för vilken verkan registre-om oss
ringen bör ha och vilka prövningar bör ansökan. Närgörassom av en
det gäller sistnämndaden frågan bör redan här påpekas över-att
väganden måste det gäller alla förvärv. Slutligengöras när typer av
behandlar vi medlemskap och därmed sammanhängande frågor. Allt
detta sker i kapitel 4 -

förevarande kapitel finnsI bakgrundsbeskrivning. innehållerDenen
för det första redogörelse för gällande beträffande förvärv ochrätten
pantsättning bostadsrätter. Redogörelsen ganska fyllig ochärav
belyser bl.a. den i avsnitt 2.1 påtalade osäkerhet det nuvarandesom

i olika hänseenden behäftat med. Både gällerdetärsystemet när
registrering förvärv och pantsättning direktiven i JBsystemetav anger

alternativ. När det gäller valet modell för pantsättningettsom av
uppmärksammar direktiven också inskrivning nyttjanderättav m.m.
enligt 23 kap. JB och aktiekontosystemet. redogör därför förHär vi
detta i relevanta delar. En redogörelse finns slutligen för företags-
inteckningar det gäller den utformningen delarnär vissanärmare av

detta inteclmingssystem. Denna reglering intressant bl.a.ärav
eftersom den den i JB.är ännyare

Slutligen finns historisk exposé beträffande förvärv och pantsätt-en
ning bostadsrätter.av

3.1 Bostadsrätter

Förvärv bostadsrätt kan ske dels upplåtelseav en genom aven en
bostadsrätt, dels övergång bostadsrätt. När lägenhet dvs.en av en en -
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bostadslägenhet eller lokal upplåts med bostadsrätt för förstaen -
gången för upplåtelse Innehavarföränd-kallas detta bostadsrätt.av

efter upplåtelsen övergång bostadsrätt. Bostads-ringar benämns av
övergår från till övergångdå bostadsrättshavare Enrätten en en annan.

gåva.ske överlåtelse. Härmed köp, byte ellerkan genom en avses
också fråga familjerättsligt fång,Men det kan t.ex.ettvara om

bodelning eller eller associationsrättsligt fång.arv,
ide innehavargrupper enligt direktiven skallEn angesav som

bostadsrättsregistret alltså de efter upplåtelse bostadsrätts-ärär som
därför upplåtelse bostadsrätt.havare. Närmast skall något sägas avom

Upplåtelse3. 1

Upplåtelse lägenhet med bostadsrätt bostadsrätts-görsav en av en
upplåtelse vissa förutsätt-förening. För skall få ske krävsatt atten

får ske till denningar uppfyllda. Bl.a. gäller upplåtelse endastär att
ochmedlem i den aktuella bostadsrättsföreningenär att ensom

ekonomisk plan skall finnas.
skriftligt avtal,Upplåtelsen skall enligt huvudregeln ske ettgenom

Sådana benämnas bostads-4 kap. § första stycket BRL. avtal brukar5
skriftlighetskravet. Vissa bo-rättsavtal. undantag finns frånEtt

enligtbostadsrättsföreningarstadsföreningar kan omregistreras till
tillvissa bostadsföreningarlagen 1991:615 omregistreringom av

vunnitbostadsrättsföreningar. beslut omregistrering harNär ett om
nyttjande-upplåtna med visslaga kraft, skall de lägenheter varitsom

bostads-bostadsföreningen upplåtna medeller andelsrätträtt ansesav
utfärdaskallStyrelsen för den bostadsrättsföreningenrätt. genastnya

bevisbostadsrättshavarna Ett sådantbevis till bostadsrätterna.om
upplåtelseavtal.ersätter

den lägenhetupplåtelseavtal skallEtt parternasange namn,
upplåtelsen skall betalas insats ochde beloppsamtavser somsom

skallårsavgift, stycket förekommande fall4 kap 5 § andra BRL. I
upplåtelseavgift Något krav på organisationsnummer,även attanges.

hellereller adress finns alltså inte.skall Intetaspersonnummer upp
undertecknas.behöver avtalet

kap. två fall upplåtelse bostadsrättI 4 7 § BRL näranges en av en
kap.ogiltig. upplåtelse ogiltig ekonomisk plan enligt 3Enär är om en

Brister i forrnkravet§ BRL inte har upplåtelsen sker.1 upprättats när
ogiltigtenligt 4 kap. 5 § BRL medför också ogiltighet. När avtal ärett

bostadsrättsföreningen skyldig betala tillbaka allt denär att som
upplåtelsen.tilltänkte bostadsrättshavaren har betalat med anledning av

sistnämnde har, tillDen enligt 4 kap. § BRL, dessutom7 rätt
ersättning för skada. Ogiltigheten begränsning i tiden. Talanhar en
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dagår från dentvåogiltighet måste väckas inomupplåtelsensom
förlorad.sådan talanfall tillskedde. Iupplåtelsen är rättenannat

fallför detbestämmelserandra stycket BRL finns§4 kap. 7I en
bostadsrätt.upplåtits medupplåten med hyresrätt harlägenhet ärsom

harbostadsrättenogiltig.Bostadsrättsupplåtelsen då Denär som
upplåtelseavgift hanfå tillbaka insats ochupplåtits till har rätt att som

skadestånd.tillocksåi god har hanOm han rätthar betalat. tro,var
medupplåtitslägenhet harföreliggerliknande situationEn om en

finns i 4för dettasig. Reglerförtill flerabostadsrätt personer var
hartidsföljd i vilken deUpplåtelsema gäller efter den10 § BRL.kap.
detsamtidiga ellerså upplåtelsemakanDet är attägt attvararum.

fall fårsåIi vilken tidföljd de harfastställainte går ägtatt rum.
mellan med hänsynvadföreträdet dem efterdomstol besluta somom

skäligt.omständigheternatill är
möjlighetharbostadsrättshavareAvslutningvis bör attnämnas att en

missvisan-ekonomisk planbefintligfrånträda bostadsrätten varom en
betydelseväsentliginträffarnågotupplåtelsen. När ärde vid avsom

skyldigverksamhet, denna upprättabostadsrättsföreningensför är att
bostadsrätts-har alltsåinte harOm detta skett,ekonomisk plan.nyen

Förutsättningenfrånträda bostadsrätten.viss tidinomhavaren rätt att
Bostadsrättshavarenskedde.upplåtelseni godhan närär troatt var

ersättning förtillochersättning för bostadsrättenskäligtillhar rätt
skada.

Övergång3.1.2

efterinnehavarförändringaravsnittet benämnsi det förraSom nämndes
Det kanövergång bostadsrätt.upplåtelsenursprungligaden varaav
associations-fång ellerfamiljerättsligtöverlåtelse,fråga ettettenom

ellertvångsförsäljningkan det sigSlutligenrättsligt fång. röra om
försäljning.exekutiv

Överlåtelse bostadsrättav

Normalt gällerbyte eller gåva.köp,Med överlåtelse att enavses
tillbostadsrättshavarenöverlåtitsharbostadsrätt nyenavsom
ellerhanden sistnämnde endastfår ärinnehavare utövas antasomav

stycket BRL.förstabostadsrättsföreningen, 6 kap. §i 1till medlem
förstaogiltig, 6 kap. 5 §överlåtelsenmedlemskapOm vägras, är

bostadsrättöverlåtelseandra ord skerMedstycket BRL. enaven
medlem.förbehållet föreningen godtar förvärvarenalltid med att som

antagitshan harförvärvaren innanpantförskrivningEn gör somsom
Bostadsrätts-Julius, mil.,ogiltig, medlemskapmedlem vägrasär om

1992, 132.lagen, s.
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I 6 kap. §1 andra stycket BRL finns undantag från kravet påett
medlemskap för få bostadsrätten.utöva Detatt sikte på juridiskatar

har i bostadsrätten.panträtt En sådan juridiskpersoner som person
behöver inte medlem för bostadsrätten,utöva denne harattvara om
förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller tvångs-en en
försäljning enligt BRL. Möjligheten bostadsrättenutöva dettaatt

dock tidsbegränsad.sätt är Tre år efter förvärvet får föreningen
den juridiska inom månader visa någonuppmana attpersonen attsex

inte får inträde i föreningenvägras har förvärvat bostadsrättensom
och sökt medlemsskap. Om detta inte visas, har föreningen rätt att
tvångsförsälja bostadsrätten för den juridiska räkning.personens
Föreningen kan dock i sina stadgar medge juridiska personer en mer
vidsträckt rätt.

En särskild begränsningsregel finns för juridiska ärpersoner som
medlemmar i bostadsrättsförening, 6 kap. 3 § BRL. Utan samtyckeen
från styrelsen får sådan juridisk normalt inte förvärvaen person en
bostadsrätt till bostadslägenhet i den förening den juridiskaen som

medlem Syftetär med bestämmelsen föreningenär skallpersonen att
ha inflytande förvärvöver juridiska vilka redansamma ärav personer
medlemmar förvärvöver andra juridiska jfr 2 kap.som av personer,
4 § BRL prop. 1990/91:92 191. Vissa undantag ñmis, bl.a.s.
omfattas inte kommuner och landsting begränsningsregeln.av

I 6 kap. 4 § BRL finns bestämmelser för avtal överlåtelse. Ettom
köpeavtal beträffande bostadsrätt skall skriftligen.upprättas Deten
skall undertecknas både sälj och köparen. Köpehandlingen skallav aren
innehålla uppgift den lägenhet överlåtelsen och priset.om som avser
Motsvarande gäller vid byte och gåva.

Om forrnföreskrifterna inte uppfylls, överlåtelsen ogiltig,är 6 kap.
5 § tredje stycket BRL. Liksom vid upplåtelse finns preskriptionstiden
beträffande ogiltigheten. Talan måste väckas inom två år från den dag
överlåtelsen skedde. Tidigare utgjorde det förhållandet oriktigatt en
köpeskilling hade sådan brist i formkravet köpeavtaletangetts atten

ogiltigt. Sedan den januari1 1996 gäller emellertid för köpvar att, om
säljaren och köparen har kommit överens pris detänett annatom som

i köpehandlingen, den överenskommelsen ogiltig. Mellanäranges
köparen och säljaren gäller alltså i stället priset i köpehandlingen.
Förebild för regleringen den finns i 4 kap. § beträffande1 JBvar som
fast egendom, avsnitt 3.2.1.se

Det bör bestämmelsernämnas finns i andra författningaratt BRLän
kan leda till överlåtelse ogiltig. Bl.a.att är gäller makesom en att en

eller sambo inte får avhända sig bostadsrätt utgören som gemensam
bostad för dem den andres samtycke, kap.7 5 § äktenskapsbalkenutan
och 17 § lagen 1987:232 sambors hem. Detsammaom gemensamma
gäller för dem registrerat sitt partnerskap och för homosexuellasom
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kap. § lagen 1994: registrerat partnerskap ochsambor, 3 1 1117 om
§ första stycket 1 lagen 1987:813 homosexuella sambor. Om1 om
överlåtelse har skett erforderligt samtycke, finns möjlighet förutanen

väcka talan vid domstol ogiltighetsförklaring.den andre att om

Familjerättsliga och associationsrâttsliga förvärv

ochbestämmelser finns i BRL det gäller familjerättsligaVissa när
förvärv.associationsrättsliga Ett dödsbo efter avliden bostadsrätts-en

får bostadsrätten dödsboet inte medlem ihavare utöva ärtrots att
finns Efterföreningen, 6 kap. § BRL. En tidsbegränsning dock.l a

dödsfallet får föreningen dödsboet inomår från atttre uppmana sex
visa ingått i bodelningmånader från uppmaningen bostadsrätten haratt

anledning någon inte fåreller arvskifte med dödsfallet eller attav som
föreningen har och söktinträde i förvärvat bostadsrättenvägras

fall får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvär-medlemskap. I annat
tillåtet i föreningens stadgar haräkning. Det är att mervarens
angivna.regler degenerösa än nu

finns bestämmelser för det fall bostadsrätt har6 kap. 2 § BRLI en
bodelning, bolagskifte eller liknandeövergått testamente,arv,genom

förvärvaren inte har antagits medlem.förvärv och Förvärvarensom
fårfår då inom viss tid visa någon inte vägrasatt att somuppmanas

medlemskap. Ominträde har förvärvat bostadsrätten och sökt
får tvångsförsäljas för förvär-uppmaningen inte följs, bostadsrätten

räkning.varens

Särskilt tvångsförsäljning och exekutiv försäljningom

tvångsförsäljning aktualiserastidigare kan enligt BRLSom närnämnts
Tvângsför-eller dödsbo innehar bostadsrätt.juridisk ettperson enen

Olikaockså aktualiseras bostadsrätt förverkad.säljning kan ärnär en
tillmisskötsamhet kan, enligt kap. 18 § BRL, ledaformer 7 attav

förver-bostadsrätten förverkad. Det vanligaste fallet medförär som
kande bostadsrättshavaren inte betalar de avgifter,är t.ex.att

skyldig bostadsrättsföreningen.årsavgiften, han betala tillär attsom
omständigheter BRL kanAndra exempel på enligt 7 kap. 18 §som

vanvårdandrahandsuthyming tillstånd ochleda till förverkande är utan
ibostadsrättslägenheten. Tvângsförsäljning behandlas nännareav

avsnitt 20.1.1.
denvill ha betalt för sin fordranEn panthavare att tagenomsom

anspråk utmätning ochbostadsrätten i får använda sigpantsatta av
både tvångs-exekutiv försäljning. Det kan naturligtvis bli så att

exekutiv försäljning Huvudregeln dåförsäljning och aktualiseras. är
tvångsförsäljning har företräde, det exekutiva8 kap. 8 § BRL. Omatt
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förfarandet redan har inletts och nått visst stadium, skall emellertidett
detta förfarande fortsätta.

3.1.3 Bostadsrättsföreningens förvärvegna

En bostadsrätt kan innehas bostadsrättsföreningen själv. Olika skälav
kan finnas till detta. Det kan fråga förvärv för slåett attvara om

två bostadsrättslägenheter för upplåtelse bostadsrätt.samman av en ny
En bostadsrättshavare har, i avsnitt 3.1.1, rätt attsom angavs
frånträda bostadsrätten den ekonomiska planen missvisande närom var
bostadsrätten upplåts till honom, 4 kap. 8 § BRL. Bostadsrätten
övergår då till bostadsrättsföreningen. bostadsrättshavareEn har,
enligt 4 kap. ll § BRL rätt sig bostadsrätten.avsäga Detta får skeatt
tidigast två år från det lägenheten upplåts bostadsrätt.med Ett skälatt
till avsägelse kan bostadsrättshavaren vill inte lyckas säljaattvara men
bostadsrätten. En bostadsrätt kan övergå till föreningen när en
upplåtelse ogiltig, 6 kap. 5 §är BRL. detNär gäller lokaler finns
möjlighet för föreningen skriva in lösa bostadsrätten tillrättatt atten
lokalen, 6 kap. 9 § BRL. En bostadsrätt kan olika skäl, t.ex.av
grund väsentlig avgiftshöjning eller förverkande, Dåsägasav upp.
övergår bostadsrätten till föreningen, kap.7 29 § BRL. Slutligen
övergår den till bostadsrättsföreningen tvångsförsäljning miss-när en
lyckas.

Bostadsrättsföreningen har inte behålla lägenheträtt haratt en som
övergått till Tvådenna. alternativ finns enligt 6 kap. § BRL.ll
Föreningen skyldig antingen överlåta bostadsrättenär så dettaatt snart
kan ske förlust eller besluta bostadsrätten skall upphöra. Detutan att
sistnämnda alternativet står dock inte alltid bostadsrättenöppet, ärom

I sådant fall får beslut upphörande meddelas endastpantsatt. om om
panthavaren har medgett detta eller bostadsrätten saknar värde förom
panthavaren.

3.1.4 Sakrättsliga spörsmål vid förvärv bostadsrättav

BRL reglerar i huvudsak endast förhållandet mellan bostadsrätts-
föreningen och bostadsrättshavaren. Sakrättsliga frågor härmed avses-
rättsskyddet tredje behandlas därför i princip inte i lagen.mot man -

När det gäller upplåtelse regleras situation i BRL brukaren som
hänföras till de sakrättsliga spörsmålen nämligen bostadsrättenatt
upplåts till flera för sig. Denna fråga har behandlats i avsnittvar
3.1.1, varför det hänvisas dit.

Beträffande övergång bostadsrätt har antal betydelsefullaettav
principer slagits fast i rättspraxis och doktrin. Något skall här sägas

dessa principer.om
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1971:479. Ibostadsrättslagenföregicksgällande BRLDen avnu
departe-106 uttalade1971:12lagen prop.till denförarbetena s.

bostadsrättshavarenförhållandet mellangällerdetmentschefen näratt
bestämmelsernaanalogisk tillämpningoftatordetredjeoch avenman

ifråga.skuldebrev kommai lagen 1936:8lskuldebrevenkla omom
fortfarande.princip gällerDenna

66 fast sakrätts-rättsfallet 1971slog i NJAdomstolenHögsta atts.
bostads-uppkommervid överlåtelse närskydd för förvärvarenligt en

NJAöverlåtelsen sehar underrättats ävenrättsföreningen t.ex.om
Imålet1994 668.beträffande gåva och56019931988 257, s.s.s.

till in-överlåtitsbostadsrätten hadeaktuelladenpåstods att nya
förreske för dendärför inte kundeutmätningochnehavare att

uttalade:domstolenskulder. Högstabostadsrättshavarens

överlåtelsedenhar underrättatsBostadsrättsföreningen avom
Redanmå ha skett...och Gunhildfrån Ingvarbostadsrätten som
skett,såsomförelegathinder ickehärtill har...med hänsyn att,

för Ingvars gäld.bostadsrättenutmäta

underrättelsen. Menmeduppstår alltså i ochskyddetsakrättsligaDet
bostadsrättsföreningenmedlemskap i ärbeviljasinteförvärvarenom

någotinte haförvärvareså fallogiltig. Iöverlåtelsen anses en
skulderöverlâtarensförbostadsrättenskyddsakrättsligt utmätsattmot

avseende lösSakrättHåstad,konkurs Torgny,i denneseller dras in
f..1996, 265uppl.,egendom, 6 s.

godtrosförvärv.exstinktivaföremål förkan inteBostadsrätter vara
alltså denkan rättetill bostadsrätten,saknaröverlåtare rättOm en

Detfrån förvärvaren.återframgång kräva bostadsrättenmedägaren
skuldebrevför enklaprincip gällerdenutslag attsagda är ett somav

denfå bättre den änkan rätte ägareninteförvärvare rätt motenen
mfl., Bostadsrätts-Julius1992 6 ochhade NJAöverlâtaren t.ex.s.

119.1992,lagen, s.
analogiskstället torderegleras inte i BRL. IDubbelöverlåtelse en

i dennabli aktuellskuldebrev§ lagen äventilllämpning 31 omav
föreöverlåtelse gällertidigareHuvudregelnsituation. är att enen

denemellertid betydelse. OmDenuntiation har senaresenare.
hanföreningen först, haroch underrättari godförvärvaren trovar

mfl.,Juliusförste förvärvaren seframför denföreträde t.ex.
avseende lösHåstad, Sakrätt1992, 119, Torgny,Bostadsrättslagen, s.

Kreditsäkerhet iHelander, Bo,1996, 85 ochegendom, 6 uppl., s.
448.1984,lös egendom, s.
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3.1.5 Pantsättning

Allmänt pantsättningom

Några bestämmelser berör pantsättning bostadsrätt finns isom av
BRL. Exempelvis bostadsrättsföreningen,är enligt 9 kap. 10 § tredje
stycket BRL, skyldig anteckna pantsättning i lägenhetsförteck-att en
ningen den underrättasnär sådan. De obligationsrättsliga ochom en
sakrättsliga frågorna emellertid inteär reglerade i BRL. Gällande rätt
i dessa frågor har i stället utmejslats rättspraxis och doktrin.genom

Några särskilda formföreskrifter för pantsättning bostadsrättav en
finns således inte i BRL. De flesta pantsättningar dock skriftlig-görs

I förhållandet mellan uppkommer giltigparterna pantsättningen. en
redan överenskommelsen.genom

För gifta och sambor gäller krav samtycke från denett andra
maken eller sambon i vissa situationer. En make får inte denutan
andra makens samtycke bostadsrättpantsätta makarnasutgören som

bostad, 7 kap. 5 § äktenskapsbalken. Motsvarande gällergemensamma
homosexuellaäven har registrerat sitt partnerskap, 3 kap. l §som

lagen 1994:1117 registrerat partnerskap. Samtycke krävs frånom
den andra sambon sambo vill bostadsrättpantsättaom en en som, om
bodelning kommer till stånd mellan dem, skall ingå i bodelning eller

det sådanär bostad sambon har vidom rätt övertaen attsom en
bodelning 17 § lagen 1987:232 sambors hem ochom gemensamma

§ första1 stycket lagen1 1987:8l3 homosexuella sambor. Detom
bör tillnämnas skillnad från vad gäller vidatt, avhändandesom av
egendom, vid pantsättning finns ingen möjlighet väcka talanatt om
ogiltighet.

När det gäller skyddet bostadsrättshavarens borgenärergentemot -
det sakrättsliga skyddet detär allmänt dettaaccepteratnumera att-
skydd uppstår underrättelse till bostadsrättsföreningengenom t.ex.se
NJA 1971 66, 1995/96:17 28 och Melz m.fl., Bostadsrätt,s. prop. s.
3 uppl., 1996, s.50. Underrättelse torde kunna lämnas såvälav
bostadsrättshavaren panthavaren. På sätt detnärsom samma som
gäller överlåtelse bostadsrätt det sig alltsårör analogav om en
tillämpning reglerna i lagen 1936:81 skuldebrev. Närav om
bostadsrättsföreningen underrättas pantsättning den skyldigärom en

anteckna pantsättningen i den lägenhetsförteckningatt skall förassom
hos varje bostadsrättsförening, 9 kap. 10 § tredje stycket BRL. Den

inte fullgör denna skyldighet kan dömas till böter enligt 10 kap.som
3 § BRL. Om det i stadgarna, har bostadsrättsföreningen rättanges att

pantsättningsavgift, kap.ta ut 7 14 § första stycket BRL.en
Vid frivillig försäljning lös egendom principenär panträttav att

gäller i egendomen efteräven överlåtelsen. Om den lösa egendomen
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kanföremål exstinktivt godtrosförvärv,förden kansådanär att vara
Isådant förvärv sker.gällaupphöraemellertid närpanträtten att ett

förblirbli föremål för sådant förvärvkan panträttenegendom intesom
god Så falletförvärvaren i ärgällande,däremot även tro.om var
fortsätterförsäljningVid exekutiv panträttbeträffande bostadsrätt. en

harintegälla. Om skälet tillbeaktats panträtteninte har attattsom
styrelsen bliförsmnlighet, kanbostadsrättsföreningensbeaktats är

391995/96:och 17NJA 1992 6skadeståndsskyldig. Se s.s. prop.
f.

kanuppmärksamhetsärskiltinte ärfrågaEn rönt stor vem somsom
upphört. En meningpantsättningen harunderrättelselämna att somom

denna möjlighet,bostadsrättshavaren inte bör haframhar förts är att
påsakrättsliga ställning bygger pantsättareneftersom panträttens att

Detförfogafrån sina möjligheteravskuren överblivithar panten.att
skulle hatanken,illa med den rättrimma pantsättarenskulle attom

kontroll hosstryks,hos föreningenanteckningenkräva utan attatt
och denuntiationer,Ulf, BostadsrätterJensen,sker. Sepanthavaren
f.mfl., 37Hillert 1997,värde,i Bostadsrättens s.

legalaBostadsrättsföreningens panträtt

till§ BRLenligt 7 kap. 16har legalbostadsrättsförening panträttEn a
betalaskyldigmedlemavgifterde ärsäkerhet för vissa attsom enav

omfattar denavgifter den legala ärföreningen. De panträttentill som
till honom,upplåtsskall betala bostadsrättmedlemmeninsats närsom

pantsättningsav-överlåtelseavgift ochupplåtelseavgift,årsavgift samt
sistnämndadeförutsättning förbörgift. Det trenämnas attatt en

finns stöd i stadgarnadetskall omfattasavgifterna panträtten är attav
dem.för att ta ut

§ BRLkap. 16huvudregeln i 7har enligtlegalaDen panträtten a
underrät-emellertid vissBostadsrättsföreningen harbästa rätt. en

försummasdennaochtill kända panthavaretelseskyldighet om
försäljningexekutivfå betalning vidpåverkas möjligheterna att ut en

skall31 § BRLenligt Enligt 7 kap.tvångsförsäljning BRL.eller
bostadsrätt ärhar underrättatsföreningsåledes att enomsomen

bostadsrättshavarendröjsmål underrätta panthavarenpantsatt, utan om
vadöverstigerbelopptill föreningen tillavgifterobetaldahar ett som

bostadsrättshavarenochpå månadårsavgiften belöper enavsom
Ifrån förfallodagen.två veckorbetalningendröjer med annatänmer

vidpanthavaregodtroendebättre andraintefall har föreningen rätt än
i frågaenligt BRLtvångsförsäljningförsäljning ellerexekutiv omen

förfallitharavgiftsbeloppgäller dels deDetavgiftsbelopp.vissa som
dendelsförsummelseföreningensunder den tidbetalningtill varat,

efter detförfallit betalninghar tillårsavgiften närmastdel attsomav
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underrättelse gjorts. Företrädesrätten kvarstår dock beträffandeen
avgiftsbelopp har förfallit till betalning under den tid panthavarensom
haft kännedom bostadsrättshavarens betalningsförsummelse.om

När det gäller fordringar bostadsrättsförening kan hasom en som
inte omfattas den legala finns särskildpanträtten regel i kap.8av en
5 § BRL. gällerDen endast vid tvångsförsäljning enligt BRL. Vid
sådan försäljning har dessa fordringar företrädesrätt efter allanärmast
prioriterade fordringar. Det sagda förutsätter dock föreningenatt
iakttar vissa bestämmelser anmälningsskyldighet till kronofogde-om
myndigheten beträffande dessa fordringar.

3.1.6 Vissa sakrättsliga spörsmål beträffande pantsättning

Vad det pantsättsär som

I litteraturen har diskussioner förts vad det egentligenärom som
Relativt enighetpantsätts. förefaller ha rått bostadsrättstor attom en

enhetligtutgör bostadsrättshavarensett netto rätt gentemotav
föreningen och föreningens bostadsrättshavaren.rätt Följdengentemot
skulle bli bostadsrätt panthavarens omfattarpantsätts,att, rättom en
endast det angivna Och bostadsrättshavaren försummarnettot. attom
betala avgifter till föreningen, minskar i värde allteftersompanten
obetalda avgiftsbelopp ackumuleras Håstad, Torgny, Om försäljning

bostadsrätt, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887pantsattav -
1987, 1987, 261, Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, 1985, 373s. s.
och Melz m.fl., Bostadsrätt, 3 uppl., 1996. 52 ff..s.

Dessa slutsatser drogs alltså innan bestämmelserna bostadsrätts-om
föreningens legala hade införts.panträtt En konsekvens slutsatsernaav

föreningens fordringar på bostadsrättshavaren i principatt skullevar
ha företräde framför pantfordran. Tanken med den legala panträtten

föreningen fortfarandeär skall ha sådant företräde föratt de fordringar
den legala omfattar.panträtten Knut Rodhe menade detsom att

angivna kom till uttryck i årssynsättet 1971 bostadsrättslag attgenom
förvärvaren bostadsrätt i lagens 15 § ålades förettav en ansvar
överlåtarens förpliktelser "såsom innehavare bostadsrätten".av
Bestämmelsen fördes sakligt oförändrad till BRL den infördesöver när
år 1991. Frågan kan ställas införandet den legala årpanträttenom av
1996 innebär någon skillnad det gällernär på vad pantsätt-synen en
ning bostadsrätt innebär. Samtidigt slopades nämligen förvär-av en

för den tidigare bostadsrättshavarens förpliktelservarens ansvar
föreningen vid överlåtelsergentemot eller tvångsförsäljningar enligt

ÅBRL. andra sidan består det grundläggande förhållandet att
bostadsrättsföreningen har bästa för, åtminstone vissarätt sinaav,
fordringar.
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denuntiationerpåKrav

denuntia-ställas påbörvilka kravdiskuteratsharlitteraturenI ensom
och164 ff.ff. och1581991,Panträtt,Walin, Gösta,tion se t.ex. s.

diskussionerDessa äruppl. 1996, 51.3Bostadsrätt,m.fl.,Melz s.
Denuntiationen kanbostadsrätter.påinriktadesärskiltinte vara

det objektdenuntiationenWalin måsteGöstamuntlig. Enligt somange
intepanthavarenshanDäremotpantsättningen att namnmenaravser.

ellerförrdennetillräckligtdet ärbehöver attatt senareutananges,
jämförelseefterbl.a.ståndpunkt intar hanidentifieras. Dennakan en

Helander haröverlåtelse. Bodenuntiation vidförgällervadmed som
lösiKreditsäkerhetståndpunkt Helander, Bo,intagit samma

Knutemellertid olikafinns synsätt.Här474.1984,egendom, s.
innehållamåstetroligendenuntiationgällandehar gjortRodhe att en
HandbokRodhe, Knut,skettöverlåtelse harvilkentillpå dennamnet

HelandersWalins ochmedproblemdelEn57.1985,i sakrätt, s.
någon änställtsFrågan haruppmärksammats.har annansynsätt om

panthavarenpantsättningenavnotering närbegärakanpantsättaren av
möjlighetenharinte skullefall dettadetFör accepterasär anonym.

verkligedenlåta någon änförpåpekats pantsättaren att arman
möjlighetharföreningennotering attbegärapanthavaren attutan
BostadsrätterUlf,Jensen,panthavarenverkligedenmedkontrollera

30.m.fl. 1997.Hillertvärde,Bostadsrättensidenuntiationer,och s., alin,Wstorlekskuldensinte hellerbehöverWalinEnligt Gösta anges
168.1991,Gösta, Panträtt, s.

tillställningdomstolenhade Högsta6681994 att taNJAI s.
tydligsåbostadsrättsföreningentill attunderrättelsehuruvida varen

haskullepantsättningbestod ellergällande panträtt ansesom en nyen
tillinnehavarnatidigareföljande. DeBakgrundenskett. envar

hoslånsäkerhet förtillpantförskrivit dennahade ettbostadsrätt
underrättad.BostadsrättsföreningenAB.FastighetskreditSvensk var

Finanslån hosförpantförskrev bostadsrätten ett nyttDen ägarennye
Föreningenförvärvades.lägenhetendagNyckelnAB somsamma

denpantförskrevpantsättningen. Därefter ägarenunderrättades nyeom
Fastighetskredit,Svenskför lån hossäkerhettillbostadsrätten ett

underrättadesföreningenvilket om.
såvittbostadsrättsföreningen,konstateradedomstolenHögsta att

Svensk Fas-före de kontakterinteutredningen,framgick somav
hadeunderrättelsensistnämndamed densambanditighetskredit tog

haskulleFastighetskreditsSvensk panträttanledninghaft anta att
kredit-denunderrättelse ägarendennaupphört. I att varnyeangavs

sinhadedenneFastighetskredit ochSvensk pantsatthos atttagare
pantsättningmeddelandetFastighetskredit. ISvenskhosbostadsrätt om

lånet.uppgifterdomstolen, ingalämnades, enligt Högsta närmare om
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Och det sades ingenting det frågaatt Övertagandeom var om ettav
tidigare lån. Högsta domstolen menade denuntiationen därföratt var
ägnad inge föreningen den uppfattningenatt det frågaatt var om en ny
pantsättning.

Ett följebrev uppmärksammades också. Domstolen konstaterade att
där Svensk Fastighetskreditatt hade "medgivitangavs Övertagande"

lån med visst angivet kreditnummerett ettav säkerhet denmot av nye
låntagarens bostadsrätt. Det emellertid inte det frågaangavs att var om

Övertagande den tidigareett lån.ägarens Enligt Högsta domstolenav
såvitt framkommit, inte heller kreditnurnret någongav, upplysning på

den punkten.
Högsta domstolen menade bostadsrättsföreningenatt inte hade

kunnat dra några säkra slutsatser det gälldenär detavgöraatt om var
fråga pantsättning eller inte. omständigheternaom hade,en enligtny
Högsta domstolen, emellertid närmast pekat det frågaatt var om en

pantförskrivning. Domstolen slog fast det inteny kunde haatt anses
âlegat bostadsrättsföreningen förvissa sig denatt innebördenrättaom

denuntiationen. Följden blev Finans ABav Nyckelnatt ansågs ha
bättre förmånsrätt Svenskän Fastighetskredit. Det bör närrmas att en
ledamot i Högsta domstolen skiljaktig. Han menade föreningenvar att
måste ha insett frågaantas endastatt byte gäldenär ochettvar om av

den redan gällandeatt bestod.panträtten

Pantförskrivning framtida fordringarav

En fråga detär denuntiation möjligtannan är pantför-om genom att
skriva framtida fordran, s.k. generellt.ex. pantförskriv-en genom en
ning, och vilka effekter detta i så fall fâr. En mängd olika problem
och situationer aktualiseras i dessa fall. Här skall bara några av
problemen kortfattat redovisas.

Bo Helander har fört fram åsikten denuntiation i förvägatt en
avseende uppkommande fordringar med sin grund isenare visst
rättsförhållande kan panthavaren skydd borgenä-pantsättarensge mot

beträffande alla fordringar fram till konkursutbrott.rer Konse-ett
kvensen detta skulle enligt honom det sakrättsligaav skyddetattvara
uppkommer samtidigt fordringen har intjänats Helander, Bo,som
Kreditsäkerhet i lös egendom, 1984, 529.s.

Högsta domstolen har i NJA 1973 635 prövat verkans. av en
säkerhetsrätt åkeriägare upplät till bilförsäljningsbolag.som en ett
Säkerhetsrätten bestod i bl.a. vad kunde tillkomma åkeriägarensom
enligt transportavtal han hadeett ingått med skogsägarefören-som en
ing. Högsta domstolen konstaterade säkerhetsöverlåtelse ñckatt anses
följa regler pantsättning. Av intresse isamma förevarandesom en
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gjorde idomstolenföljande uttalanden Högstasammanhang är som
domskälen.

panträttsupplâtelsen innanskogsägareföreningen underrättatsAtt om
medförfullo intjänattillgodohavandet blivit tillavseddadet därmed

i fråga någonskall frånkärmas betydelseunderrättelsenej, att om
med giltighetVerkan pantsättningtillgodohavandet.del motavav

efterförränha inträttemellertidkanövriga borgenärer anses
intjänats.tillgodohavandethand som

hadedenuntiationgällde således dendomstolenEnligt Högsta som
blimåsteuppkom. Konsekvensentillgodohavandetinnangjorts att en

tillgodohavandetbehöverdenuntiation inte närsådan göras om
återgivnainnebär den andraHelander har hävdatuppstår. Liksom Bo

tillgodohavandet harskydd uppstår förstsakrättsligtmeningen näratt
intjänats.

fråganbeträffande bostadsrätterharhovrätt prövatSvea nyom en
1988:61. Ilåneskuld utökas RHbehöverunderrättelse närges en

pantförskrevstill belopppenninglân visstsamband med ettett en
Bostadsrättsföreningenför låneskulden.säkerhetbostadsrätt till

storlek.skuldensintepantförskrivningen,underrättades ommenom
inteunderrättadesBostadsrättsföreningenlåneskulden.utökadesSenare

påkravställaskäl saknadesmenadedetta. Hovrätten ettattatt uppom
skydd. Dettasakrättsligtföreningen förtillunderrättelseen ny

underrättelsedenredan på grundmotiverades med att somav
rådighetföreningensfått överhadebostadsrättsföreningen var

avskuren.helhetbostadsrätten i dess
huvudre-pantsättningaranfört generellaHästad harTorgny att som

Hästad, Torgny,sakrättsligt giltigaobligationsrättsligt ochgel bådeär
betyder1996, 324. Dettaegendom, 6 uppl.,avseende lösSakrätt s.
för allaåtminstonefår utnyttjaborgenärenenligt honom pantenatt

ellerutmätningbliruppkomma innan dethunnitfordringar som
särskiltintetordeDettahoskonkurs synsättpantsättaren. vara

kontroversiellt.

Andrahandspantsättning

medhängerframtida fordringarpantsättningFrågan sammanavom
dvs.andrahandspantsättningar,spörsmåletgenerella attdet ommer

två ellerhossäkerhetkreditobjektanvänderpantsättaren somsamma
skyddsakrättsligtinledningsvis fråga sig hurkanlångivare. Manfler
fråganharuppstår. litteraturenandrahandspantsättning Iför en

Åsikterna går isär. Ettenkla fordringar.gällerdetdiskuterats när
fordringenssekundogäldenären denbåde pantsattasynsätt är att
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gäldenär och förstahandspanthavaren måste underrättas andra-om
handspantsättningen. En åsikt förstahandspanthavarenär inteattamian
behöver formellt denuntieras, det tillräckligtutan är han iatt äratt
ond andrahandspantsättningen.tro Se Håstad,om Torgny,t.ex.
Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., 1996, 304 ff., Walin,s.
Gösta, Panträtt, 1991, 179 och Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt,s.
1985, 399 ff.. När det gäller just bostadsrätter har Anders Victorins.

vid andrahandspantsättningangett att bör, i den mån detta möjligt,är
denuntiation till såväl bostadsrättsföreningen förstahandspant-ges som
havaren Melz m.fl., Bostadsrätt, 3 uppl., 1996, 57. Slutsatsen atts.
underrättelse inte behöver lämnas till någon föreningenänannan men

förstahandspanthavaren försiktighetsskälatt också bör underrättasav
har dragits i publikationen Bostadsrätter och denuntiationer Jensen,
Ulf, Bostadsrätter och denuntiationer, i Bostadsrättens värde, Hillert
mil., 1997, 44s.

Vilken förmånsrätt fordringar till förstahandpanthavaren har denär
har uppkommit efter andrahandspantsättningen framstår relativtsom
osäkert. I litteraturen förs kring olika situationer.resonemang
Pantförskrivningen beträffande den primära kanpanträtten vara
utformad på olika Det kansätt. finnas beloppsgränst.ex. övreen som
vid checkräkningskredit eller byggnadskredit. Ett exempelen annaten

någon begränsningär inte finns,att alltså pantförskrivning för allaen
framtida fordringar. En faktor i litteraturen kunna haannan som anges
betydelse för förmånsrättsordningen hur pantförskrivningenär till
andrahandspanthavaren och vilka underrättelser primärpant-utser
havaren har fått. Viss enighet förefaller råda primärpanthavarenattom
alltid får förmånsrätt enligt generalklausul hannär skyldigären att ge

eller utvidgad kredit. Betydligt osäkerhetstörre rådany näranges
denna skyldighet inte föreligger. Torgny Hâstad för också ett

där han ifrågasätter inte andrahandspantsättningresonemang ärom en
i motsvarande omfattning ogiltig andrahandspanthavarennär måste
finna sig i pantsättaren belastaratt med ytterligare skulder tillpanten
primärpanthavaren, primärpantkreditenoavsett expanderas ellerom
inte. Se Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl.,
1996, 324 och 330 ff., Walin, Gösta, Panträtt, 1991, 40 ff.s. s.
Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, 473 ff. och Hillert, Bostads-s.
rättshavarens och kreditgivarens rättsliga ställning, i Bostadsrättens
värde, Hillert mil., 1997, 58 f.s.
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egendom3.2 Fast

3.2.1 Förvärv

Formkrav, m.m.

gällerdetmed Liksomförvärvas äganderätt. näregendom kanFast
frågakanske på olikaförvärvet Detbostadsrätter kan sätt. t.ex. vara

fâng.associationsrättsligafamiljerättsliga elleröverlåtelse ellerom
kap.enligt 4fonnkravfast egendom gäller vissaöverlåtelseFör av

köpehandlingupprättandeegendom slutsfastJB. Köp av engenomav
§ JB.4 kap. 1säljaren och köparen,underskall skrivas avsom

förklaringochvidare köpeskillingenKöpehandlingen skall avenange
uppfyllerinteöverlåts på köparen. Köpegendomensäljaren att som

sidanvidogiltiga. Det förhållandetföreskrifterdessa är att parterna
överenskommelseträffatköpehandlingen har annanom enav

medför dock intei köpehandlingenköpeskilling den attän angessom
ogiltig.sidoöverenskommelsenstället det ärogiltigt. Iköpet ärär som

gäller bestäm-gåvafinns dock. byte ochjämkningsmöjlighet FörEn
tillämpliga delar.beträffande köp imelserna

allrai defast egendomhar förvärvatmed äganderätt ärDen som
skall,§ JB. Dettaansöka lagfart, 20 kap. 1skyldigflesta fall att om

aktuelladet denmånader fråninomhuvudregeln,enligt göras atttre
ellerbeviljaslagfart kanupprättades. ansökanEnfångeshandlingen om

bedömsansökanlagfartvilande meddelasavslås. Beslut när enom
finns ocksåMöjligheterkompletteringsedan skett.kunna beviljas att

slutligtfattamedunder tiden avvaktautredning ochviss ettattgöra
beslut.

frågorSakrättsliga

betydelse-utvecklas, fleraskallBeviljandet lagfart har, snartsomav
utgångspunktenbör dock slås fast ärrättsverkningar. Förstfulla attatt

16 § JB19 kap.det materiella rättsläget. Ibestämmerlagfarten inte
inskrivninggrund förförvärv ligger tillfråga, huruvidaatt somanges

inskrivningenhuruvidagällande ellereller inte kanogiltigt görasär av
inskriv-får hindernågonsskäl kränker rätt, prövas utanannat av

föreskriftsärskildocksåemellertid ärningen. Där att om enanges
vilkentid inomrättsverkan inskrivning ellermeddelad .rörande omav

alltsåinnebärså gäller denna. sagdaskall väckas Dettalan att
rättsläget endastbetydelse för det materiellainskrivningen har när en

bestämmelse finns detta.särskild om
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Vid köp får köparen i princip skyddt.ex. säljarens borgenärermot
i och med köpeavtalet har ingåtts. När det gälleratt förhållandett.ex.
till utmätningsborgenärer kan emellertid lagfarten ha bevisverkan.
Utgångspunkten enligt 4 kap. 24 § utsökningsbalken fastär att
egendom får det framgårutmätas, egendomen tillhör gäldenär-attom

Möjligheterna blir dockutmäta enligt lagrumatten. störresamma om
gäldenären har lagfart. När så fallet fårär utmätning ske, det inteom
framgår egendomen tillhör någon Lagfartenatt innebär såledesarman.

presumtion för gäldenären fastigheten.äger Seatt Grauers, Folke,en
Fastighetsköp, 13 uppl., 1994, 297 ff. och Hellner, Jan, Speciells.
avtalsrätt H Kontraktsrätt, 1 häftet, 3 uppl., 1996, 80.s.

Men tidigare kan lagfartennämnts ha rättsverkningar, nämligensom
särskilda bestämmelsernär detta finns. Om make eller samboom en

har överlåtit fast egendom erforderligt tillstånd, har den andreutan
maken eller sambon normalt väckarätt talan överlåtelsenatt ärattom
ogiltig. Sådan talan får emellertid inte väckas lagfart har meddelatsnär
på grund överlåtelsen 7 kap. 9 § andra stycket äktenskapsbalken,av
19 § andra stycket lagen 1987:232 sambors hem,om gemensamma
1 § första stycket lagen1 19872813 homosexuella sambor och 3om
kap. l § lagen 1994:11l7 registrerat partnerskap. Vissaom
tillståndpliktiga förvärv skulle ha varit ogiltiga kan läkassom annars

lagfart har meddelats 13 § andra stycket jordförvärvslagenom
1979:230, 5 § andra stycket lagen 1975:1132 förvärvom av
hyresfastighet och 7 § andra stycket lagen 1992:1386m.m. om
tillstånd till vissa förvärv fast egendom. Slutligen har lagfartenav
rättsverkningar det gäller hävd,när dubbelöverlåtelser och godtrosför-

Närmast skall någotvärv. dessasägas situationer. Endastom
huvuddragen redovisas.

Hävd kan innebära densägas innehar fast egendom,att som men
egentligen inte denär pårätte ägaren, grund den rätte ägarensav
passivitet med tiden blir Två formerrätt hävdägare.att anse som av
finns enligt 16 kap. §1 JB; tioårig och tjugoårig hävd. bådaFör
formerna hävd lagfartär förutsättning.av en

Dubbelöverlåtelse innebär den till fasträtte ägaren egendomatt
överlåter egendomen till fler än Huvudregeln för dennaen person.
situation det förvärv har företrädeär för vilket lagfart först söks,att
17 kap. §1 JB. Ett undantag finns i 17 kap. 2 § första stycket JB. Om
den förvärvaren i ond vid förvärvet, får hans förvärvtrosenare var
inte företräde han ansökte lagfart först. Sedan finns i sintrots att om

undantag från denna regel, bl.a. dentur förvärvaren harnär senare
överlåtit egendomen vidare till godtroende förvärvare. Bestäm-en
melser, där lagfarten har betydelse, finns också hur situationenom
skall lösas familjerättsligtnär fång konkurrerar medett överlåtelse,en
17 kap. 11 § JB.
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Lagfarten förhar betydelse huruvida godtrosförvärv skall kunna
Godtrosförvärv innebärske. det möjligt giltigtär göraatt att ett

förvärv fast egendom den överlåter inteegendomentrots attav som
benämningenSom antyder grundförutsättning förrätt ägare.är är en

förvärvaren skall kunna godtrosförvärv han i godgöraatt ett att var
förvärvet. ytterligarevid En förutsättning överlåtaren hadeärtro att

lagfart egendomen vid överlåtelsen, 18 kap. § bör1 JB. Det
angivna förutsättningarnade inte alltid medförnämnas att att ettnu

giltigt förvärv har gjorts. 18I kap. 3 § finns vissa s.k. kvalificera-JB
de ogiltighetsgrunder, bl.a. överlåtelsehandlingen förfalskad ochäratt

överlåtaren i konkurs han utfärdade överlâtelsehandlingen.näratt var
Även de andra förutsättningarna uppfyllda kan alltså denär rätteom

få tillbaka sin egendom någon kvalificerade ogil-deägaren om av
tighetsgrunderna föreligger.

Pantsättning3.2.2

Allmänt

fastighetsägareOm vill använda sin fastighet försäkerheten som en
fordran kan han hos inskrivningsmyndigheten 6begära inteckning,en
kap. § Med inteckning inskrivning fastigheten visst1 JB. i ettavses av

inteckningenpenningbelopp. Med följer viss företrädesrätt tillen
fastigheten,betalning 17 kap. 6 § JB. inteckning harNärur en

beviljats skrivs den in inskrivningsmyndigheten i inskrivningsregist-av
Undantag gäller för det fåtal fastigheter inte med iännu ärret. som

inskrivningsregistret. dessa inskrivningar i fastighetsbok ellerFör görs
Från distinktion följande.tomträttsbok. denna bortses emellertid i det

utfärdasOm inteckning beviljas, bevis pantsättningen.ett om
skriftligaBeviset kallas pantbrev. Det fimis två pantbrev,sorters

Pantbrevet ellerpantbrev och datapantbrev. inte något värdepapperär
förmögenhetsobjekt jfr 1970:20 del B 299.prop. s.

innehar pantbrev kan antecknasDen begära hans innehavett attsom
inskrivningsregistret, kap. kallasi 22 12 § sådan anteckningJB. En

innehavsanteckning.

Upplåtelse panträttav

upplåtsi fast egendom fastighetens överläin-Panträtt ägareattgenom
för fordringen, giltigpantbrevet 6 kap. 2 § JB. Förpantnar som en

pantsättning krävs med andra ord först främst pantbrevoch att ett
finns bevis för beviljad inteckning. Enbart fastighetsägarensom en
kan upplåta Här bortses från godtrosförvärv behandlaspanträtt. som

fordran eller åtminstoneEn Villkorlig sådan skall finnassenare. en- -
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pantbrevet för. En pantsättning skall delsske. Det innebärsvararsom
pantförskri vning skall dels pantbrevet skall överlämnasgöras,att atten

till Se Olivecrona,borgenären. Karl, Fastighetspant, 3 uppl.,t.ex.
ff. och Ulf, i1987 71 Jensen, Panträtt fast egendom, 3 uppl., 1991,s.

ff..47s.
obligationsrättsliga förekomsten fordrings-De ärmomenten ettav

förhållande och pantförskrivningen. Det sakrättsliga bestårmomentet
i överlämnandet pantbrevet prop. 1993/94: 197 30. Sakrättsligtav s.

alltsåskydd uppkommer överlämnandet. Datapantbrev kan integenom
särskildöverlämnas i vanlig mening. För datapantbrev finns därför en

regel i 6 kap. § JB. sådant pantbrev skall ha överlämnats2 Ett anses
till borgenären, denne eller någon företräder harhonomnär som

pantbrevshavareregistrerats i pantbrevsregistret. Mera omsom
pantbrevsregistret och datapantbrev i det följande.

formligt överlämnande skriftliga tillKravet pantbrevett av
förutsättning för framståpanthavaren giltig pantsättning kansom en

Så emellertid inte fallet. pantsättningundantagslöst. En giltigärsom
lagenpantbrev kan ske överlänmande, den sker enligtutanett omav

pantsättning lös egendom innehaves tredje1936:88 om av som av
tredje innehar pantbrevet kan överlämnandet enligtOmman. man

med underrättelse, hurlagen denuntiation. I lagenersättas en anges
denuntiation skall ske. Den typiska situationen för användning av

andrahandspantsättning. sådan pantsättningdenuntiation Meraär om
senare.

skyddlitteraturen har förts fram denuntiation för sakrättsligtI äratt
förstahandsförhållanden.möjlig också i Ett exempel ärangetts attsom

borgenären privatperson och han föredrar pantbrevetär att atten
bank Westerlind, jordabalkenförvaras hos Peter, Kommentar tillen

6 kap., 1997, 234 och Ulf, i fast egendom, 3Jensen, Panträtts.
uppl., 52 f. Förarbetena till lagen 1994:448 pantbrevs-1991, s. om
register torde på detta jfr 1993/942197 30.bygga synsätt prop. s.

pantbrev har lämnats för detNär säkerhet skuld ärett som en
vanligt handskulden efter blir mindre. Skulden blir alltså mindreatt

inteckningsbeloppet. Det uppstår outnyttjat intervall, s.k.än ettett
föröverhypotek. Fastighetsägaren kan använda överhypoteket att

fastigheten säkerhet borgenär. Dettapantsätta gentemotsom en ny
kallas andrahandspantsättning. tidigareSom uppnås sakrätts-nämnts
ligt skydd denuntiation.genom

I rättspraxis har också förtidavad brukar benämnasaccepteras som
pantförskrivning. benämningenSom antyder innebär detta pantför-att
skrivningen föregår inteckningsförfarandet. kreditlivetInom dettaär

vanligt förfaringssätt. brukarDet gå till så inteckningsansökan,ett att
pantförskrivning och skuldebrev iordningsställs i sammanhang.ett
Långivaren ombesörjer sedan pantbrev I 1981 507NJAatt tas ut. s.
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inteckning ihade ansökan fastighet undertecknatsom en aven
fastighetsägaren och försetts med anteckning blivande pantbrevattom

lângivaren.pantförskrevs till Inskrivningsmyndigheten meddelade
inteckning. Högsta domstolen ansåg upplåtenbeslut panträttattom var

långivarens fordran kl. aktuella inskriv-till säkerhet för 12 den
Avgörandet bör jämföras detningsdagen. med NJA 1983 671. Is.

fallet pantförskrivning skett före ingivandet uppgift dettahade ommen
ansökningen. Däremot fanns begäran innehavsan-saknades i omen

teckning för långivaren. Högsta domstolen ansåg fullbordadatt en
uppkommit.inte hadepanträtt

rättsfallet konstaterade ocksåI det sistnämnda Högsta domstolen att
innehavsanteckning inte kan förtillmätas avgörande betydelseen

sakrättsligt skyddadfrågan har uppkommit. Dettapanträttenom
med den har innehavare intemotiverades antecknatsatt som som

nödvändigtvis behöver borgenär till vilken panträttsupplâtelsevara en
Syftet med innehavsanteckningar i inskrivningsregistrethar skett. är

för-skall få underrättelse vissainnehavaren garanteras attatt om
pantbrevet eller ochfaranden berör fastigheten ärsom avsom

övrigt har sådana anteckningar inte någrabetydelse för hans Irätt.
rättsverkningar prop. 1993/942197 19.särskilda s.

Särskilt datapantbrevom

frågornaförhåller sig då datapantbrev till de behandlade KanHur nu
denuntiationförtida pantförskrivning ske Kan upplåtaspanträtt genom

innehavsanteckningenligt 1936 års lag Vilken betydelse har en
respektive registrering pantbrevshavaresom

Som tidigare datapantbrev överlämnatnämnts närett pant-anses
registrerats. Registreringen substitut för dethavaren har är ett

alltsåsakrättsliga i pantsättningen skriftliga pantbrev,momentet av
övrigt gäller föröverlämnandet. I krav för datapantbrevsamma som

skriftliga pantbrev. För giltig skall uppkomma krävspanträttatt en
obligationsrättsligasåledes de uppfylldaäven äratt momenten -

förekomsten fordran och giltig pantförskrivning prop.av en en
1993/94:197 75.s.

frågorna diskuterasInnan de ställda skall något allmänt sägas om
hur förhåller sig tilldatapantbrev skriftliga pantbrev. Införandet av
datapantbrev innebär ingen ändring principenden grundläggandeav

inteckningdet för varje skall finnas pantbrev. det gällerNäratt ett
datapantbrev det registreringen i pantbrevsregistretär utgörsom
"pantbrevet"

.
inteckning skall få förasFör in i pantbrevsregistret fordrasatt atten

inteckningen införd i inskrivningsregistret och begäranär att omen
registrering i pantbrevsregistret har framställts, § lagen5 om
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pantbrevsregister. Vidare gäller inteckningen får registreras endastatt
den förenas med uppgift pantbrevshavare.ärom en om vem som

Härmed den "som har råda registreringen".rätt över Förattavses att
kunna registreras pantbrevshavare krävs tillstånd. Normalt detärsom
kreditinstitut får sådant tillstånd. Pantbrevshavaren har, enligtsom
16 § lagen pantbrevsregister, rättigheter och skyldigheterom samma

innehavare skriftligt pantbrev. Pantbrevshavaren behöverettsom en av
inte nödvändigtvis ha i fastigheten.panträtt När ansökanen om
inteckning har den ingörs, ansökan möjlighet begäraatt attsom ger
pantbrevet utfärdas registrering i pantbrevsregistret, §5 lagengenom

pantbrevsregister. Ingivaren kan begära han självänom att en annan
registreras pantbrevshavare. Tidigare beviljade inteckningar försom
vilka skriftligt pantbrev har utfärdats kan begäran innehavarenav
konverteras till datapantbrev. Det också möjligtärett ersättaatt ett
datapantbrev med skriftligt.ett

Att det fråga datapantbrev innebärär inget hinder in-ett motom en
nehavsanteckning i inskrivningsregistret. En sak sådanär attannan en
anteckning inte fyller någon direkt funktion och detta i princip inteatt
förekommer i praktiken.

Den obligationsrättsliga och sakrättsliga utformningen medför att
förtida pantsättning möjligär det sigsätt när rörsamma som om
skriftliga pantbrev jfr 1993/94: 197 76. I de fall ansökanprop. s. en

inteckning in och förutsättningarna enligt NJA 1981 för507om ges s.
sådan pantsättning uppfyllda det ingen skillnadär ingivarengör att
samtidigt begär datapantbrev. Panträtten uppkommer i enlighetett
med rättsfallet vid inskrivningsdagens slut sedan inskrivningsmyn-
digheten har beviljat inteckningen.

Enligt förarbetena till lagen pantbrevsregister syftar bestäm-om
melserna datapantbrev inte till någon förändring formerna förom av
andrahandspantsättning prop. 1993/942197 69. Sådan pantsättnings.
skall, enligt propositionen, forsättningsvis fullbordasäven genom
denuntiation. 16 § iAv lagen följa underrättelsen skallattanges
lämnas till pantbrevshavaren. Som tidigare kan pantsättningnämnts
enligt 1936 års lag aktuell någon tidigare pantsättningävenvara om
inte har gjorts. Frågan huruvida detta möjligt besvaras inte iär
propositionen. Resonemangen andrahandspantsättning föregås dockom

redovisning fullbordande pantsättning enligt 1936 års lag.av en av av
Och pantbrevshavaren behöver, tidigare inteangetts,som vara
panthavare. därförDet svårt någraär inskränkningar i dettaatt attse
hänseende skulle gälla för datapantbrev.
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3.2.3 Närmare ägarhypotekom

Vad med ägarhypotek beträffande fast iegendomsom avses anges
6 kap. 9 § JB. Där anges:

pantbrev icke överlämnats för fordran, fastighetensOm ärpantsom
berättigad vid sådan fördelning i 3 § med denägare att som avses

företrädesrätt inteckningen medför lag erhålla tilldelningenligt ur
medlen pantbrevets belopp.med Har pantbrev överlänmats som

för fordran understiger fordringen pantbrevets belopp, ärpant men
fastighetsägaren berättigad medlen erhålla skillnaden.att ur

Ägarhypotek alltså enkelt överhypotekinnebär uttryckt uppkomnaatt
fastighetsägaren.primärt tillkommer pantbrev harNär ärett pantsatt

till tillägg, förslårborgenären själva pantbrevets belopp interätt ett om
fordringsbeloppet, 6 eventuelltför täcka kap. 3 § JB. I ägar-att ett

ingår emellertid inte tillägget.hypotek
Både benämningen ägarhypotek och vad i densägs nusom

återgivna paragrafen kan sken ägarhypoteket skulleattge geav
fastighetsägaren fördel borgenärernas bekostnad. praktikenIen

mellanreglerar emellertid ägarhypoteket bara företrädesordningen
olika borgenärer. inte så fastighetsägaren kan ställa sig i köDet är att

och få betalt framför vissa dem. Ombland pantborgenärerna av
fastigheten kanfastighetsägaren innehar pantbrev,när utmäts ett en

på detborgenär utmätning för detta pantbrev eller överhypoteket
Ävenutsökningsbalken. möjlighet4 kap. 2 § andra stycket dennaom

inte utnyttjas borgenär förhindra fastighetsägaren kommerkan atten
efteri åtnjutande ägarhypoteket. kan inom månadBorgenärenav en

försäljningen begära utmätning fastighetsägarens tillgodohavande.av
ochTillgodohavandet betalas nämligen förrän auktioneninte ut

köpeskillingsfördelningen har vunnit laga inte säkerhet ställskraft, om
utsökningsbalken. fastighetsägaren i konkurs,4 kap. 14 § 4 Om är

detingår ägarhypoteket i boets allmänna tillgångar. betyder förDet
lönefor-med allmän förmånsrätt för ochborgenärer skatte-mesta att

Ulf,dringar de drar ägarhypoteken. Se Jensen,är nyttasom av
i fast egendom, 3 uppl., 1991, 112.Panträtt s.

kreditgivare inte får försäkraEn pantbrev med bästa kanrättsom
framför-sig i anspråk eventuella ägarhypotek pårätt att taom en

sker då andrahandspantsättningvarande pantbrev. Det ettgenom av
eller flera framförvarande pantbrev. ibland för koppling.Detta kallas

regelfinns också något benämns blockbildning. särskildDet Ensom
det finns i 6 kap. 3 § andra flera pantbrev harstycket JB. Omom

för fordran inteckningarna haröverlänmats ochpant sammasom en
företrädesrätt eller gäller omedelbart pantbrevensefter varandra, skall
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tilläggetbelopp slås och beräknas på det sammanlagdasamman
Blockbildningen minskarbeloppet. uppkomsten ägarhypotekav

Jensen, Ulf, 117.a. a., s.
exempel visar blockbildningens funktion.Följande En borgenär har

för fordran på tvåsäkerhet 150 000 kr pantbrev gäller iensom som
företrädesordning omedelbart efter varandra. Varje pantbrev är

exemplet100 000 kr. I kan tillägget kan uppgå till 25antas att
blockbildningsregeln slåsMed pantbrevens beloppprocent. samman.

för täcka borgenärens fordran fastighetsägaren fårDe räcker då ochatt
utdelning ägarhypotek 50 000 kr 100 100 000000ett +omen -

blockregeln skulle sin150 000. Utan borgenären kunna bevaka
fordran pantbreven i och ordning. Tillägg skulle då på detutgåturur

Återståendepantbrevet med 25 000 kr.första del fordringen, dvs.av
det25 000 kr, skulle andra pantbrevet. detta skulleUrtas ur

kunna tillgodogörafastighetsägaren sig ägarhypotek på 000 kr75ett
000 000.100 25-

inteckningar3.2.4 Gemensamma och inteckningsåtgärder

inteckningarGemensamma

inteckning får inte del fastighet, 22 kap.En ansökan om avse en av en
2 § andra stycket JB. Däremot kan flera fastigheter intecknas

emellertid uppfyllda.Detta kräver vissa kriterier ärgemensamt. att
fastigheter skall ha skall inomSamtliga De belägnaägare.samma vara

inskrivningsmyndighets område. Slutligen finns s.k.ettsamma
kongruenskrav. Enkelt uttryckt kan detta innebära in-sägas att
teckningsbilden måste i samtliga ingående fastigheter.stämma överens
Exempelvis kan flera fastigheter inte intecknas gemensamt om en av

redan exempeldem belastad med beviljad inteckning. Ettär annaten
inteckning finns i flera fastigheter, det inteär när äratt, en gemensam

därefter inteckna demmöjligt att separat.en av
intecknaMöjligheten fastigheter har funnits länge.att gemensamt

utredningsarbete föregick jordabalken vilkenUnder det densom nya
kraft år 1970 diskuterades möjligheten förbjudaträdde i att gemensam-

inteckningar. Lagberedningen föreslog bildamöjlighetatt attma en en
Remiss-särskild gemenskap, registrerad bruksenhet, skulle införas.

instanserna överlag avvisande till denna idé. blev heller ingetDetvar
förarbetenadetta förslag. I sammanfattades Synpunkternaav

följande 1970:20 delprop. B 10sätt s.

Systemet med inteckningar medför visserligengemensamma
komplikationer olika slag vid tillämpningen fyllerdetav men en
funktion väsentlig betydelse det gäller utnyttja fastnär attav
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egendom underlag för kredit. Ett komplex tvâ eller flersom av
fastigheter, i produktivt hänseende beroendeär varandra,som av

högre pantvärde än värdena pårepresenterar ett varjesumman av
enskild fastighet i komplexet.

fördelarDessa jämfördes med Lagberedningens förslag. Slutsatsen
blev detta förslag kompliceratännu ochatt det dessutomattvar mer
skulle upphov till övergångsproblem och kostnader.ge

finnsDet bestämmelser under vilka omständigheter fastigheterom
kan genomgå förändringar, uppdelning fastighet till flera.t.ex. av en
Någon motsvarighet till detta finns inte för bostadsrätter. Men
fastighetsbildningsåtgärderna har visst samband med möjlighetenett

intecknaatt gemensamt.
Här skall endast huvuddragen redovisas beträffande de aktuella

fastighetbildningsâtgärderna. En fastighet kan avstyckas, klyvas eller
sarnrnanläggas. Avstyckning innebär del marken i fastighetatt en av en
eller samfállighet avskiljs för bli enhet. Detta alltsåatt ärseparaten
det vanliga någon harnär säljer bit förmarkstor tomtsom en av en
nybyggnation. Klyvning ovanligt.är Det kan ske bl.a.mer om en
fastighet innehas flera med samäganderätt skall delas isom av upp
lotter kan bilda fastigheter för sig. Sammanläggning innebärsom att
flera fastigheter läggs tillsamman en.

Huvudprincipen det gäller konsekvensernär för inteckningar är att
de inteckningar fanns i de gamla fastigheterna också gäller i desom

Vid avstyckning eller klyvning blir således befintlignya. en en
inteckning i den gamla och den fastigheten. Vidgemensam nya
avstyckning finns särskilda regler fördelningen 6 kap.ansvaret,om av
ll § andra stycket VidJB. samrnanläggning flera fastigheter tillen av

fortsätter gamla inteckningar gälla i hela den nybildadeatten,
fastigheten. Om olika inteckningar finns i de ingående fastigheterna,
gäller vissa bestämmelser samtycke från panthavare och upprät-om
tande företrädesordning 12 kap. 5 och ll §§ fastighetsbildningsla-av

1970:988.gen

Inteckningsátgärder

Som tidigare kan olika åtgärdernämnts vidtas med inteckningar. De
åtgärder kan vidtas i 22 kap. JB. Gemensamt för åt-som anges
gärderna det i regel krävsär fastighetsägaren skallatt ansökaatt om
åtgärden och pantbrevsinnehavaren skall medge den.att

Med utsträckning inteckning utsträcks tillattavses atten avse
ytterligare eller flera fastigheter den eller deän inteckningenen som
ursprungligen beviljades Vid utsträckning gäller reglerna om
inteckning i flera fastigheter. Med andra ord ställs bl.a. kongruenskrav

SOU5 1998:80



1998:80Bakgrund SOU130

fleraUtsträckning utslag möjligheten intecknaär ett attavupp.
fastigheter gemensamt.

pantbrev byts två eller fleraUtbyte innebär att motett ut nya
alltsåinnebär till beloppet pantbrev bytspantbrev. Utbyte störreatt ett

alltså ivardera lyder på mindre belopp.antal Det ärut mot ett som
till andrahandspantsättning ägarhypotekviss mån alternativ när ettett

uppstått.har
tillgäller i endast fastighet kan slåsInteckningar sammansom en
förförfarande sammanföring. kravenkallas Ettinteckning. Detta aven

har lika ellerskall få inteckningarnaSammanföring göras är rättattatt
Sammanföring karaktäriserasefter varandra. kangäller motsatsensom

penning-samrnanföring kan bli aktuellttill utbyte. begäraAtt när
antal inteckningar. Dethar gjort det finnsutvecklingen att ett stort

intressant beträffande skriftliga pantbrev. Samman-speciellttorde vara
arkiveringen kreditgivaren.underlättar bl.a. förföringen

inteckning-finns ändra företrädesordningen mellanmöjlighetEn att
Även medgernedsättning. nedsättning endastinstitutet omarna genom

någon eller några andra, kaninteckning sämre rätt änatt gesen
fastighetsägaren vill viss inteckning bättreskäletgivetvis att ge envara

förned. Relativt komplicerade regler finnsden sättsrätt än som
inteckningar.nedsättning gemensammaav

Någoninteckningen måste dödas.inteckning kan dödas. HelaEn
inom för detta institut.deldödning inteform ramenrymsav

intecknamöjlighetenåtgärd utslagandraDen är attettsom av
relativttillgripsrelaxation. åtgärdfastigheter Dennaärgemensamt

Relaxationkrångliga.relativtsällan och tillhör de som anses vara
någon eller någrainteckning lyfts fråninnebär att avaven gemensam

förutsättningar ställtsintecknade fastigheterna. Ett antal harde upp
relaxation skall få ske.krav för attsom

nyttjanderätt enligtInskrivning3.3 m.m.av
23 kap. JB

nyttjanderät-bestämmelser inskrivning andrakap. finnsI 23 JB om av
Inskriv-servitut elektrisk kraft.och tillrättän tomträtt samtter av

vissainskrivningsmyndigheten. Endastningsärendena handläggs av
in.angivna nyttjanderätter kan skrivasnärmare m.m.

deninskrivning skall enligt huvudregelnTill ansökan omen
inskriv-rättigheten in tillhandling på vilken grundas ges

§ Liksom det gäller ansökanningsmyndigheten, 23 kap. 1 JB. när om
förklaraslagfart ansökan inskrivning rättighet avslås ellerkan om av

vilande.
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De aktuella rättigheterna blir sakrättsligt giltiga redan genom upp-
låtelsen. Inskrivning således inteär nödvändig för rättighetens
uppkomst och i princip inte heller för dess bestånd Westerlind, Peter,
Kommentar till Jordabalken kap.,7 1984, 239. Inskrivningen hars.
dock betydelse i olika sammanhang för rättighetens ställning. Om en
fastighet överlåts, utgångspunktenär i kap.7 §11 JB överlåtarenatt
måste förbehåll förgöra rättighet för denna skall bestå. Dettaatten
gäller emellertid inte bl.a. rättigheten inskriven.ärom

Inskrivning rättighet företräderhar också betydelse för mellanav en
olika förvärv. Huvudregeln är fast egendom har Överlåtitsatt om-
eller nyttjanderätt, servitut eller till elektriskrätt kraft upplåtits i
egendomen till olika förvärvare det förvärv har företräde för vilket-
inskrivning har sökts först, 17 kap. §1 JB. Ett antal undantag fimus.
Reglerna skiljer sig också något beroende det sig endaströrom om
flera rättigheter eller någon överlåtelse också konkurrerar.om
Systematiken dock ungefärär densamma det gäller konkur-närsom

mellan flera överlåtelser, avsnitt 3.2.1.rens se

3.4 Aktiekontosystemet

3.4.1 Aktier

Sedan aktiekontosystemet aktiekontolagen 1989:827 infördesgenom
år 1989 går det klar skiljelinje mellan aktiebolag är avstäm-en som
ningsbolag och andra aktiebolag det gäller omsättningennär aktier.av
Avstämningsbolag bolag förär vilka Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen 1975:1385 skall föra
aktiebok fullgöraoch andra, angivnanärmare uppgifter.

För aktiebolag inte avstämningsbolagär fimis bestämmelsersom om
aktiebrev. Syftet med aktiebrev underlättaär omsättningenatt av
aktier. När det gäller det sakrättsliga skyddet vid överlåtelse och
pantsättning aktiebrev tillämpas 22 § lagen 1936:8l skulde-av om
brev kap.3 6 § aktiebolagslagen. sakrättsligt skydd för förvärvaren
uppstår han har fåttnär aktiebrevet i sin besittning. Om förvärvaren
har köpt aktien bank eller värdepappersinsitut, får han dockettav en
sakrättsligt skydd han lämnaräven kvar aktien för förvaring hosom
säljaren. När aktiebrev inte har utfärdats torde sakrättsligt skydd
uppstå denuntiation till bolaget se Walin, Gösta, Panträtt,genom t.ex.
1991, 100, Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, 1984,s. s.
446 och Rodhe, Knut, Pantsättning lös egendom, Svensk irättav
omvandling, Studier tillägnade Eek m.fl., 1976, s.432. De återgivna
sakrättsliga reglerna har gällt under lång tid.
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sakrättsligtemellertid heltharaktiekontosystemetGenom nyttett
beskrivsföljandeavstänmingsbolag. I detaktier iinförts försystem

betydelsefullatillerkäntsregistreringen har rätts-därdetta system
aktiekonto-allmäntskall dock någotförst sägasAllraverkningar. om

systemet.

aktiekontosystemetAllmänt3.4.2 om

iregistrerade avstäm-avstämningsbolag skalliAktierna ettett vara
avstämningsbo-varjefinnas förregister skallsådantEttningsregister.

bestårAvstämningsregisteraktiekontolagen.§lag, 2 kap. 1 enav
§ ochi kap. 22aktiekonton i bolagetoch dejournaldaglig avsessom

paragrafernasistnänmdaEnligt de tvåaktiekontolagen.2 §8 kap.
harför förvaltareaktieägare ochför varjefinnasaktiekontonskall som

Iaktier.förvaltareregistreras ettitillstånd systemetatt avsom
identiñeringsnummerochpostadressantecknasskallaktiekonto nanm,

andraantalaktier innehavetantaletför samt ettägaren, avsersom
förbehållaktieslag,beträffande aktierna, bl.a.betydelseuppgifter av

aktiekontolagen.3 §pantsättning, 2 kap.och
Registreringarnaregisteransvarig.Värdepapperscentralen är

kon-tillståndinstitut harombesörjsaktiekonton att varasomav
värdepappersbolag.ochdet sig bankerSom regeltoförande. rör om

Riksgäldskontoretoch rättSveriges riksbank attdessutomlagenI ges
Varje ak-aktiekontolagen.§institut, 3 kap. 1kontoförandevara

skall minstinstitutenkontoförande institut. Avsjälv sittväljertieägare
tillSkäletVärdepapperscentralen.tilldotterbolaghelägtettett vara

neutralttillgång tillböra haplacerare ettdetta ansettsär att en
bankervärdepappersbolag,frånfriståendeinstitutkontoförande ärsom

102.1988/89:152emittenter prop.enskildaoch s.
kontoförandevarjeprincipenregisteringsåtgärderVad gäller är att

elleröverlåtelserbetäffanderegistreringsåtgärder,institut vidtar t.ex.
iskerRegistreringenanmälan aktieägaren.efterpantsättningar, av

registreringinförprövningenBeträffandeaktiekontosystemet. angeren
huvudre-enligtregistreringsätgärdaktiekontolagen8 §4 kap. att en

Undantagregistrering saknas.förförutsättningaravslås,geln skall om
komplice-sådetvilandeförklaras ellerkan ärärendetgäller ettomom
prövning.förVärdepapperscentralenunderställasdet börärenderat att

anteckning påverkställtsregistreringsätgärd har ettNär genomen
allaunderrättadröjsmålVärdepapperscentralenskallaktiekonto utan

de berörskontot,registrerade pårättighetshavare är avomsom
aktiekontolagen.§kap. låtgärden, 5
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3.4.3 registreringRättsverkan av

Betydelsefulla rättsverkningar knyts till registreringen. Registreringen
kan ha den centrala ställningsägas innehavet aktiebrevettsom av
tidigare hade. Enligt 6 kap. § aktiekontolagen1 denär ärsom
antecknad aktiekonto till aktie, med de begräns-ägareett som en
ningar framgår kontot, behörig förfoga aktien. Iöverattsom av
förarbetena följande prop. 1988/892152 110 f..anges s.

Legitimationsregeln i förevarande paragraf förhållandet tillavser
avstämningsbolaget. Vemän behörigär utövaattannan som en

aktieägares i bolaget bestäms nämligen regler irätt ABL seav
3 kap. 8 och 14 §§ ABL.

Förevarande paragraf hindrar inte den sin kränkträttatt som anser
någon antecknad aktieägare för talanär denatt motav annan som
och därvid yrkar anteckningen skall verkan.att utansenare vara

Möjligheterna med sådan talan begränsas emellertid i hög graden
bestämmelserna i 3 och 4 §§ skydd för för-godtroendeav om

värvare.

i förarbetena angivna bestämmelsernaDe dubbelöverlåtelse ochom
godtrosförvärv kommenteras i det följande. Först skall dock 6 kap.

aktiekontolagen2 § uppmärksammas. I denna paragraf finns nämligen
den grundläggande bestämmelsen angående det sakrättsliga skyddet.
Där aktie har överlåtits och anmälan förvärvetatt,anges om en om
har registrerats, aktien därefter inte får i anspråk överlåtarenstas av
borgenärer för andra rättigheter sådana registreradeän närsom var
överlåtelsen registrerades. Det angivna skyddet gäller alltså endast om
förvärvet har skett överlåtelse. förvärvetHar skettgenom genom
bodelning, eller bolagsskifte, bestäms sakrättsligadettestamentearv,
skyddet i stället de familjerättsliga eller bolagsrättsliga reglerav som
gäller för den ifrågavarande förvärvstypen prop. 111.s.

förarbetenaI tilläggs borgenärsskyddet kan omfatta endast vadatt
överlåtaren har varit behörig överlåta. Av 6 kap. § aktiekon-latt
tolagen framgår aktieägares behörighet förfoga aktienatt överatten
gäller med de eventuella begränsningar framgår kontot. Dettasom av
innebär, enligt förarbetena, förvärvarens borgenärsskydd inte gälleratt

panthavare eller utmätningsborgenär,mot t.ex. pantsätt-en en om
ningen respektive utmätningen antecknad på överlåtarens aktiekon-var

vid tidpunkten för överlåtelsen.to
Vid dubbelöverlåtelse huvudregelnär det förvärv förstatt som

registreras i avstänmingsregistret får företräde, 6 kap. 3 § aktiekon-
tolagen. Om två konkurrerande förvärv registreras dag, blirsamma
tidpunkten på dagen för registreringen avgörande. Med registrering
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anteckning i den dagliga joumalen under förutsättningavses att
anteckning förvärvet därefter sker aktiekonto 6 kap.även 5 §om
aktiekontolagen. Om det den förvärvarenär registrerarsenare som
sitt förvärv först, krävs han i god vid tidpunkten för sittatt trovar
förvärv för fåhan skall företräde. Var han i ond kan registrer-att tro
ing dock ha betydelse, han överlåter aktien vidare. Den ägarenom nye
får företräde, denne i god vid sitt förvärv. De angivnatroom var nu
reglerna gäller det första förvärvetäven universalfångär ettom
bodelning, bolagsskifte osv.. Däremot gäller de inte, detarv, om

förvärvet universalfång.är ettsenare
Godtrosförvärv behandlas i 6 kap. 4 § aktiekontolagen. Ett förvärv

kan under vissa förutsättningar bli giltigt överlåtaren inteäven om var
Härför krävs överlåtarenrätt ägare. antecknad på aktiekontotatt var

till aktien, förvärvet har registreratsägare förvärvarenatt samt attsom
vid sitt förvärv i god Paragrafen det falletäventro. attvar avser
överlåtelsen har skett från den ägde aktien i strid någonmedsom men
rådighetsinskränkning, överlåtaren handlade påverkanundert.ex. om

psykisk störning enligt lagen 1924:323 verkan avtal,av en om av
slutits under påverkan psykisk störning.som av en

angivna bestämmelsernaDe tillämpas enligt 6 kap. 6 § aktiekon-
följandetolagen vid pantsättning. Det innebär enligt förarbetenaäven

f..prop. 113s.
antecknadDen aktieägare aktiekonto behörigär ärettsomsom

upplåta i aktien. Sedan har registrerats ipanträtt panträttenatt pant-
havarens aktiekontot blir han förfogabehörig dennaöverattnamn

jfr kap. § aktiekontolagen.6 1 innebärDetta bl.a.rätt, pantsätt-att
ningen inte får avföras från avstämningsregistret panthavarensutan
samtycke.

Panthavaren får skydd borgenärer i och medpantsättarensmot att
pantsättningen antecknas i den dagliga journalen, under förutsättning

anteckning därefter på aktiekontot. Behöriggörs även göraatt att
anmälan för registrering panträttsupplåtelsen i första hand denärav
registrerade aktieägaren. En panthavare också behörigär göraatt
sådan anmälan, han kan härleda sin från den antecknadrätt ärom som

ägare.som
Bestämmelserna dubbelöverlåtelse tillämpliga såväl tvåär närom

pantutfästelser konkurrerar med varandra pantutfästelsenärsom en
konkurrerar med överlåtelse. Vid tillämpning bestämmelsernaen av

godtrosförvärv bör med den inte ägde aktien jämställasom som annan
saknade förfoga aktien pantsättning. Derätt överattsom genom

återgivna bestämmelserna, 6 kap. 1 5 aktiekontolagen, gäller även-
panthavare överlåter sinnär panträtt.en
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3.4.4 Regeringens förslag till lag kontoföringom av
finansiella instrument

Regeringen har nyligen i 1997/98: 160 föreslagit aktiekontola-attprop.
skall upphävas och lag benänmdersättas lagengen av en ny om

kontoföring finansiella instrument. Det huvudsakliga syftet ärav att
upphäva Värdepapperscentralens monopol. Efter beslut Finansin-av
spektionen skall svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar samt
utländska företag med filial i Sverige kunna få auktorisation som
centrala värdepappersförvarare. Dessa skall ha behörighet att
registrera finansiella instrument i avstämningsregister med civil-
rättsliga verkningar. Huvuddelen ändringarna jämfört med gällandeav

beror avskaffandeträtt monopolet. En del ändringar föreslås,av
bl.a. beträffande rättsverkan registrering, emellertid också. Motav
bakgrund vad i det föregående följande intresse.ärsagtsav som av

Tidpunkten för god skall föreligganär vid godtrosförvärvtro
respektive dubbelöverlátelse har ändrats. Enligt förslagen till kap.6
3 och 4 §§ lagen kontoföring finansiella instrument skall godom av

föreligga anmälan den inär respektive fall aktuella överlåtelsentro om
Ändringenregistrerades. motiverades med köparen vid avslut påatt

börs eller marknadsplats regel saknar möjligheten attannan som
säljaren innehar de finansiellapröva instrumenten i fråga, änom

mindre säljarens behörighet prop. 131s.

3.5 Företagshypotek

3.5.1 Allmänt

näringsidkareEn vill upplåta företagshypotek i sin närings-som
verksamhet kan få inskrivning i verksamheten visst penningbe-ettav

företagsinteckning.lopp Bevis inskrivningen heter företags-om
hypoteksbrev. Det alltså motsvarigheten till detär pantbrev utgörsom
bevis vid inteckning i fast egendom. Företagshypoteket omfattar med
vissa undantag den lösa egendom hör till den intecknadesom
verksamheten 2 kap. § lagen1 l984:649 företagshypotek.om

Inledningsvis bör också regeringen har tillsattnämnas att en
parlamentarisk kommitté med uppdrag utreda frågor bl.a.att om
företagshypotek Dir. 1995:163 och 1997:26. Kommittén har antagit

Förmånsrättskommittén Ju 1996:02. Uppdraget beräknasnamnet
slutfört den 30 september 1998.senastvara

Företagshypotek uppvisar hel del likheter med pantsättningen av
fast egendom. Exempelvis upplåts företagshypotek attgenom
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företagshypoteksbrevet förnäringsidkaren överlämnar säkerhet ensom
finnsfordran. Vissa skillnader också.

Överhypotek3.5.2

något ägarhypotek frmis. medförEn skillnad inte Detär attatt en
helt eller delvisborgenär har hypoteksbrev med sämre rätt än ettsom

företrädesordningen. företags-inlöst brev, rycker i Men inlöstettupp
prioriteradhypoteksbrev kan användas på för belåning. En sämrenytt

ryckt måste då vika. I stället träder denborgenär har nyesom upp
företrädesrätt följer inteckningen.in med denborgenären som av

upplåtas i delvis obelånat företagshypoteks-Andrahandspanträtt kan ett
medgäller fast sker sådan pantsättningbrev. Liksom det egendomnär

1936:88 pantsättning lös egendomtillämpning lagen somom avav
Företagshypotektredje Se mfl.,innehaves Dahlgrent.ex.man.av

1996, 26.2 uppl., s.m.m.,
företagshypotek inte något ägarhypotek, kanEftersom ettger

Hypoteks-företagshypotek inte i för skulder.obelånat mät ägarenstas
påinnehavaren kan inte återpantsätta hypoteket. Det beror att

endast kan hypoteksin-kan upplåtas Däremothypoteket ägaren.av
Sefordran jämte säkerheten.överlåta eller sinnehavaren pantsätta
355egendom, 6 uppl., 1996,Håstad, Sakrätt avseende lösTorgny, s.

f..

inteckningsåtgärderInteckningens omfattning3.5.3 och

omfattningInteckningens

intecknas. innebärinnebär näringsverksamhet DetFöretagshypotek att
på heltingår föränderligbl.a. den egendomsmassa är annatettatt som

Uppbyggnadenintecknad fastighet.det gällersätt än när aven
därmedskiljer signäringsverksamheten intecknasför kanreglerna hur

regler.också från lBzs
i all denföretagsinteckningar beviljasUtgångspunkten är att

näringsverksamhet ivarje tid härnäringsidkaren vid utövarsom
företagshypotek.stycket lagen 1984:649landet, kap. § första3 1 om .närings-inteckning tilldock bl.a. begränsaMöjligheter finns att en

näringsverksamhet fleraviss Enverksamhet utövarart. somav
§ lagenför sig, kap. 2får endast enhet 3intecknasgemensamt ensom

företagsinteckningEnligt paragraf fårföretagshypotek. ensammaom
olikai flera verksamheterinte beviljas utövasgemensamt avsom

fårockså. inteckningkongruens gäller Ennäringsidkare. Ett krav
ellerverksamhetensi fråga den intecknadeinte beviljas den artomom
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skulle avvika från inteckninggiltighetsområde ären arman som
verksamhet.sökt ibeviljad eller samma

gälleri egentlig mening finns inte detinteckningGemensam när
Förbudet bevilja i flera verksam-företagsinteckningar. gemensamtatt

näringsidkare innebär inte motsatsvis någotolikaheter utövassom av
ioch näringsidkare intecknar vadfråga.i denna Att somsammeen

frågarörelser i hans hand inte detflerarealiteten gör ärär att om
verksamhetinteckning i egentlig mening. Allnågon somgemensam

företagsinteckning inteckningsenhet.nämligenomfattas utgör enenav
inteutåt de olika verksamheternas kannågon fördelningOch av ansvar

1996,m.fl., Företagshypotek 2 uppl.,Dahlgrenföretas. Se s.m.m.,
72.

Inteckningsåtgärder

inteckningsåtgärder finns för fastigheter harFlera de ensomav
Åtgärderna någotdockbeträffande företagshypotek.motsvarighet är

finns.vissa skillanderfärre och
utbyte företagshypoteksbrevkan begäraNäringsidkaren motettav

sammanföras tillföretagsinteckningar kanFleratvå eller flera. en
åtgärden reglerasNedsättning också möjlig ochinteckning.sådan år

för fastigheter.med vad gälleri överensstämmelse som
i vissföretagsinteckning begäras helt ellerkanDödning av en

dödningenDeldödning alltså möjlig på detverksamhet. sättetär att
gällerLiksom detviss verksamhet.tillkan begränsas näratt avse

medges.beloppet inteemellertid deldödning vad gällerfastigheter kan
inteckningsförhållandenaföretagsinteckning får inte dödas såEn att

företagshypotek. Detelleroförenliga med 3 kap. 1 2 § lagenblir om
begränsadefter dödningen fårinteckningeninnebär bl.a. att vara

ochtillåtna beträffande nyinteclmingnågot deendast på sätt ärsomav
verksamhet måste dödasbesvärar vissalla inteckningaratt som en

likforrnigt.
företagsinteck-också utsträckningNäringsidkaren kan begära av en

Utsträckningomfatta ytterligare verksamhet.så den ändrasning attatt
i allföretagsinteckning inte gällerkomma i fråga endastkan när en

i landet.näringsverksamhet
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3.6 Historik och frågans tidigare behandling

3.6.1 Förvärv bostadsrättav

Fullbordad överlåtelse

Är 1930 infördes den första bostadsrättslagen, lagen 1930:115 om
bostadsrättsföreningar. Frågan hur sakrättsligt skydd uppnås vid
förvärv bostadsrättsrätt inledningsvis oklar och därmedav en var
debatterad. Något inte i lagen.svar gavs

I NJA 1941 680 prövade Högsta domstolen frågan hur gåvas. en
andelar i bostadsförening fullbordas. Högsta domstolenav en

konstaterade därvid gåvan fullbordad i och med självaatt var
överlåtelsen. Det förefaller alltså Högsta domstolen tillämpadesom om
den s.k. avtalsprincipen och den menade sakrättsligt skyddatt ävenatt
skulle ha uppkommit i och med avtalet.

Avgörandet kritiserades tidigt i litteraturen. T.ex. menade Hjalmar
Karlgren det fanns anledning ställa sig frågandeatt till inteatt om en
denuntiation nödvändig särskilt i konsekvens medvar om man,
rättsfallet, skulle avtalet tillräckligt för uppkomstenatt ävenanse var

sakrättsligt giltig SvJT 1944panträtt 403 f.. Enligt Boav en s.
Helander föreligger viss osäkerhet kring tolkningen falleten av
eftersom denuntiation faktiskt hade skett, detta inteäven berörs iom
fallet Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, 1984, 446 f..s.

Efter skuldebrevslagens tillkomst år 1936 denuntiations-vann
principen efter hand och mark. Detta fick genomslag ävenmer mer

det gällernär bostadsrätter, olika åsikter fanns länge se t.ex.men
Hult, Phillips, Lärobok i värdepappersrätt, 5 uppl., 1966, 176s.
jämfört med Linden, Göran, Förvärv och medlemskap i ekonomisk
förening, 1952, ff..218s.

Bostadsrättskommittén konstaterade i sitt betänkande Bostadsrätt
SOU 1969:4 194 frågan förvärvarenär bostadsrätt fåratts. en av
skydd överlåtarens borgenärer inte löst i den dåmot alltjämtvar
gällande lagen 1930:115 bostadsrättsföreningar. Enligt kommit-om
tén hade i doktrinen hävdats både sådant skydd skulle inträda redanatt

avtalet överlåtelse och det skulle krävas bostadsrätts-attgenom attom
föreningen underrättades. Kommittén ansåg det ända-att mestvar
målsenligt förreglerna bostadsrätt utformades i analogi medatt 31 §
lagen 1936:81 skuldebrev. föreslogDen därför bestämmelseom en
i vilken överlåtelse bostadsrätt skulle gällaatt över-angavs motav
låtarens borgenärer endast föreningen hade underrättatsom om
överlåtelsen.

I förarbetena till 1971 års bostadsrättslag prop. 1971:12 106s.
förklarade departementschefen det saknades skäl regleratt att ta upp
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direkt berör föreningen förhållandetinte mellanutansom avser
bostadsrättshavaren och tredje I stället förordades analogiskman. en

skuldebrevslagenstillämpning regler.av

Dubbelöverlátelse

fanns första hälftenolika under den seklet detDe synsätt närsom av
naturligengäller överlåtelse slog igenom beträffande dub-även

Exempelvisbelöverlåtelse. menade Phillips Hult tidigaredetatt
bör ha företräde framför det oberoendeförvärvet senare av om

tradition då förekommande bostadsrättsbeviset denuntiationdet ellerav
bostadsrättsföreningen har förekommit Lärobok itill Hult, Phillips,

värdepappersrätt, uppl., 1966, 180. konsekvens5 Dettas. var en av
sakrättsligahans det skyddet vid överlåtelse uppstårsynsätt att genom

överlåtelseförklaringen. Andra menade denuntiationensjälva att var
för företrädet Linden, förlustavgörande Göran, Förvärv och av

ekonomisk förening,medlemskap i 1952, 222.s.
Bostadsrättskommittén uppmärksammade de olika uppfattningarna.

betänkande Bostadsrätt SOU 1969:4 föreslog kommittén, iI sitt
konsekvens med förslaget krav denuntiation vid enkel över-om

Kommitténlåtelse, denuntiationen skulle få avgörande betydelse.att
överensstämmelse stycketföreslog, i med 31 § andra lagen om

tidigare skulle företrädeskuldebrev, i första hand överlåtelse haatt en
framför överlåtelse skulle ha företrädeMen omsenare. en senareen

förvärvarenhade meddelats tidigare till bostadsrättsföreningenden av
underrättelseneller överlåtaren och förvärvaren i god vidtrovar

betänkandet 194.s.
förarbetena års be-I till 1971 bostadsrättslag prop. 1971:12

handlades Bostadsrättskommitténs förslag beträffande dubbelöverlátel-
med förslaget sakrättsligatillsammans bestämmelser detom omser

överlåtelse. Som tidigare ansåg departementsche-skyddet vid nämnts
fen anledning saknades lagstifta i dessa frågor.attatt

Pantsättning3.6.2 bostadsrättav

bostadsrätt kan har sedan länge godtagits. HögstaAtt pantsättasen
fast ibostadsföreningdomstolen slog i NJA 1939 162 andelsrättatts.

för fannskunde föremål laga pantsättning. Olika uppfattningarutgöra
förbeträffande vad krävdes sakrättsligt skydd. Enligt 33 § i lagensom

bostadsrättsföreningar bostadsrättsbevis1930:115 skulle ettom
utfärdas bostadsrättshavare.för varje En åsikt hävdades att trevarsom

detkrävdes för giltig menadepantsättning. Manmoment atten
bostadsrättsbevisetkrävdes överlämnades till panthavaren,att att

avsikten överlämnandet kommitbostadsrätten hadepantsättaatt genom
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till klart uttryck, uppsättande skriftligt avtal,t.ex. ett samtgenom av
bostadsrättsföreningen underrättades pantsättningen Siljatt eströmom

m.fl., Lagen bostadsrättsföreningar, 5 uppl., 1965 79. Phillipsom s.
Hult förefaller å sin sida ha överlämnande bostadsrätts-menat att av
beviset tillräckligt Hult, Phillips, Lärobok i värdepappersrätt, 5var
uppl. 1966, 180. Andra ansåg sakrättsligt skydd kundeatts.
uppkomma underrättelse till bostadsrättsföreningen se t.ex.genom
Karlgren, Hjalmar, Svensk rättspraxis Sakrätt 1940 1942, SVJT-

och Linden,1944, 404 Göran, Förvärv och förlust medlemskaps. av
i ekonomisk förening, 1952, 220 f..s.

Bostadsrättskomrnittén föreslog i sitt betänkande Bostadsrätt SOU
1969:4 pantförskrivning bostadsrätt skulle ske skriftligen.att av
Pantförskrivningen skulle enligt förslaget utformas medgivandeettsom
från bostadsrättshavaren till pantsättning och i medgivandet skulle

den bostadsrätt pantsättningen avsåg. Kommittén motiverade sittanges
förslag på följande betänkandet 195.sätt s.

torde sålundaDet vikt villkoren för pantförskrivningattvara av av
bostadsrätt preciseras skriftligt. Oklarhet bör inte råda t.ex.om
storleken den fordran för vilken pantsättning sker, omfattningenav

pantförskrivningen eller den ordning i vilken fåskallpantenav
betydelserealiseras. Stor får också tillmätas det förhållandet att

föremålet för bostadsrätt väsentligen nyttja vissär rätten atten
lägenhet och varje realiserande bostadsrätt kanatt pantsattav
medföra allvarliga följder inte endast för självbostadsrättshavaren

för hans familj.ävenutan

sakrättsligtFör skydd pantsättningen ställde kommittén kravettav upp
på underrättelse till bostadsrättsföreningen. gälldeLiksom detnär
överlåtelse bostadsrätt uttalade departementschefen tilli förarbetenaav

års1971 bostadsrättslag anledning saknades i bostadsrättslagenatt att
regler inte direkt berör föreningen och förordadeta upp som en

analogisk tillämpning reglerna skuldebrevslagen för enklaiav
skuldebrev 1971:12prop. 106. Det kan i och mednämnas atts.
1971 års lag det inte längre obligatoriskt utfärda bostadsrätts-attvar
bevis. Genom lagen infördes skyldighet för bostadsrättsföreningenen

i lägenhetsförteckning anteckna pantsättning såbostadsrättatt av en
föreningen hade underrättats sådan.snart om en
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pantsättnings-intecknings- ellerEn4

modell

modellerTänkbara4.1

pantsättningförmodeller för huranvisasdirektiven systemI ett avtre
modellerutformas. Deregistrering kanbostadsrätter somgenom

registreringfastigheter,förinteckningsmodellen gällerärnämns som
inskrivningvidgällerliknande detpåpantsättningen sätt avett somav

enligtaktiekontosystemetochkap. JBenligt 23nyttjanderätt m.m.
torde intemodellernasistnämndatvåDe1989:827.aktiekontolagen

Med deplan.övergripandepåskillnadernågramedföra ett mer
pantsättningen.registrera självafrågadetblirmodellerna attom

ordandraMedmodell.tänkbarnågonsvårtVi har att annanse
modellenmodeller. Denhuvudsakligatvå tänkbara,detfinns ena

andrainteckningsmodellen. Deninteckningarmedinnebär systemett
pantsättningsmodell-registrerasskallpantsättningensjälvainnebär att

då väljasmodeller bördessaVilkenen. av

modellernabeskrivningÖversiktlig4.2 En av

respektiveinteckningsmodellenmednackdelarochför-Innan
huröversiktligtnågot sägasskalldiskuteraspantsättningsmodellen om

beskrivaendastfrågaDetmodell kan är attrespektive ut. omse
möjligafleraNärjämförelse kan göras.såhuvuddragen att en
väljas.börlösningvilkendetlämnastänkbara, öppetlösningar är som

Inteckningsmodellen4.2.1

mellangiltiggällandeblir enligt rättbostadsrättpantsättningEn enav
pantförskrivningen.giltig redanobligationsrättsligt genomparterna --

sedanuppnåsskyddetsakrättsligamuntligt. DetAvtalet kan vara
Inteckningsmodellenbostadsrättsföreningen.tilldenuntiationgenom

till dendetta,skillnadertvåframför alltinnebär gentemot man serom
förstahar. Denför fastigheterinteckningssystemetutformning som
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skillnaden själva inteckningen,år den andra förekomsten ettav
pantbrev. Intecknandet innebär bestämt beloppsintervallatt ett

för visst pantbrev. Härigenomett blir bl.a. fönnånsrätts-reserveras
ordningen fixerad. Pantbrevet innebär har skapat särskiltatt ettman
bevis för inteckningar, vilket kan överlämnas faktiskt eller närrent -
det gäller datapantbrev fiktivt.-

Inteckningsmodellen handlar alltså bostadsrättshavaren skallattom
kunna visst intervall han sedanett skall kunna användareservera som

säkerhet långivare. Mellan bostadsrättshavarengentemotsom ochen
borgenären skall pantavtal träffas. Fråganett i vilken utsträckning
formkrav bör ställas kan tills vidare lämnas därhån. Här kan baraupp
konstateras vid pantsättning såväl bostadsrätteratt fastav som
egendom finns enligt gällande inte någoträtt krav på skriftlighet.
Slutligen skall sakrättsligt skydd för pantsättningen erhållas på ellerett

För närvarande fåssätt. sakrättsligtannat skydd underrättelsegenom
denuntiation till bostadsrättsföreningen. Frågan dennaär om- -

ordning skall behållas eller någonersättas t.ex.av annan, en som
innebär registrering i bostadsrättsregistretatt sakrättsligt skydd.ger

Medför inteckningsmodellen ordningen med pantbrevatt är en
nödvändighet Pantbrevet inteär värdepapper. I litteraturen talasett
ibland definitionen i 6 kap. 1 § inteJB fullständigatt är seom t.ex.
Olivecrona, Karl, Fastighetspant, 3 uppl., 1987, 67 ff. och Jensen,s.
Ulf, Panträtt i fast egendom, 3 uppl., 1991, 45 ff.. Men definitio-s.

ändå ganskaär träffande. Pantbrevet enligt denär nämndanen
paragrafen bevis inteckningen. Dettaett torde själva kärnan.om vara
Ett visst intervall inteckningen. Därutöver behöverreserveras genom
borgenären något visar omvärlden han disponerar detatt översom
aktuella intervallet. Ordningen med pantbrev emellertid inteär en
nödvändig följd inteckningsmodellen. Utformningen kanav t.ex. vara
sådan registrering alltidatt ersätter pantbrev.ett

Ett inteckningssystem liknande de befintliga medför överhypotekatt
eller ägarhypotek kan uppstå. Sedan inteckningen har tagits ut
krymper ofta den skuld koppladär till inteckningen efter hand.som
Ett växande "outnyttjat överskott" uppstår. När det gäller fast
egendom det möjligtär dettapantsätta överhypotek.att kallasDet för
andrahandspantsättning. Vid andrahandspantsättning fast egendomav
uppnås sakrättsligt skydd denuntiation enligt bestämmelsernagenom
i lagen l936:88 pantsättning lös egendom innehavesom av som av
tredje avsnitt 3.2.2.man, se

Andrahandspantsättning dock inteär den enda möjlighet kansom
i dettaövervägas sammanhang. Andra möjligheter använda sigär att

någon form kupongsystem eller tillåta någon formav av att av
"deldödning "

.



pantsättningsmodellintecknings- eller 143En1998:80SOU

fasta inteck-skulle kunna innebära hadekupongsystemEtt att man
fickpantsättningpå vardera 25 000 kr. Vidningsbelopp, t.ex. en

behövdes.i anspråk så många "kuponger"borgenärensedan ta som
återgå tillkunde kupongernaskulden minskadeEfterhand som

"dödas".ellerbostadsrättshavaren
hartänkbar i synnerhetmed deldödningmodellEn är systemetom

ansökamöjligtautomatisering. Om detrelativt hög grad attvoreaven
elektronisk framstår sådantpådeldödning väg, ett systern somenom

vid andrahandspant-Till skillnad från vad gällersmidigt.relativt som
kravofrånkomligt ställatorde det docksättning ettatt uppvara

innehavarenåtgärden frånsamtycke till panten.av

Pantsättningsmodellen4.2.2

självaregistreratidigaremöjlighetenandra nänmts,Den är, attsom
frågansakrättsliga skyddetdet gäller detpantsättningen. När är om

ellerfortsättningen sakrättsligtskalldenuntiation iäven momentvara
införas, registreringenordning skallnågon t.ex. att gerannanom

i fortsätt-Obligationsrättsligt skulle däremotskydd.sakrättsligt även
överenskommelsen.gällapantsättningningen genomen

pantsättningsmodellen innebärvariantenenklasteDen attav
pantsättningenpanthavaren. Beträffandeendastförs inuppgifter om

vanligtvisdagungefär uppgifter ialltså registrerasskulle somsamma
kallaskanlägenhetsförteckningen. Denna variantiregistreras

belopp.pantsättningsmodell utan
bostadsrättsregistretfinnas förskäl iolikaEmellertid kan att ge

stårhur belopp bostadsrätteninformationformnågon stora somomav
därvid två varianter pantsättningsmo-Framför alltför.säkerhet är av

skuldbeloppen.möjlighet de aktuellatänkbara. Endellen är att ange
beloppalltså kunna hurbostadsrättsregistret skulleI stora enseman

skulle dennatidpunkt. I övrigtför vid givenbostadsrätt ensvarar
gällandeandra ändringarinnebära någrautgångsläget intemodell i av

variantinnebär.belopp Dennapantsättningsmodellenvadrätt än utan
belopp.pantsättningsmodell medkallaskan

benämnasalternativet vad kan pantsätt-tredjeDet är ensom
vilkaregleringkräver vissmaximibelopp. Denningmodell med aven

skuldbe-Tankenskall möjligapantsättningar göra. är attattsom vara
belopppantsättningsögonblicket i registret. Dettavidloppet anges

överstiga.kapitalskulden inte kanmaximibeloppdåmåste ett somvara
formnödvändig någondirektreglering är ärDen avman sersom

beloppsmässigt tak.pantförskrivningargenerellaförbud utan ettmot
inteckningsmodell.likheter medalltsåvariant företerDenna störst en

ochskall registrerasfråga panthavarenssärskildEn är omom namn
offentlig. nuvarande reglernauppgift i så fall skall Dedenna omvara
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bostadsrättsföreningens legala innehållerpanträtt skyldighet fören
föreningen under angivnanärmare förutsättningaratt underrätta
befintliga panthavare medlemmens skuld till föreningen. Denom
utformningen torde alltså bygga förutsättningen panthavamasatt

kända. Om dettaär generellt krävs för denuntiationsettnamn att en
skall giltig, dock omtvistat iär litteraturen, avsnitt 3.1.6.vara se
Huruvida panthavarens bör framgå registret intealltsåärnamn av
givet, hel del skäläven talar för så bör fallet. Det kanattom en vara
också diskuteras denna uppgift i den mån den skall förekom-om nu-

bör offentlig. Här kan bara beträffandenämnas datapant-ma attvara-
brev gäller sekretess för uppgiften pantbrevshavare, det inteom om
står klart uppgiften kan röjas denatt uppgiften liderutan röratt som
skada kap.8 22 § sekretesslagen 1980:l00. Uppgiften får dock
alltid lämnas till fastighetsägaren.ut

Pantsättningsmodellen skulle således innebära själva pantsätt-att
ningen registrerades, med eller uppgift beloppet. Omutan om en
andra långivare vill utnyttja bostadsrätten säkerhet, görssom en ny
notering. Nomialt skulle den andra långivaren ha för-sett sämre
månsrätt. Däremot gällande inte något entydigträtt beträf-ger svar
fande möjligheterna för den förste lângivaren utöka sin fordran ochatt
ha förmånsrätt i bostadsrätten med bästa för denna delrätt, även av
fordran. Olika utfall har diskuterats, avsnitt 3.1.6.se

4.3 Valet modellav

Vi föreslår ordning med inteckningar införs föratt pantsätt-en
ning bostadsrätter.av

4.3.1 Inledande synpunkter

I de följ ande avsnitten vi skillnader mellan de olika modellernatar upp
för pantsättning bostadsrätter och analyserar vilken betydelse dessaav
har för valet modell. Innan dess vill vi dock fästa uppmärksamhet-av

på följande.en
Det förekommer bostadsrättshavare önskar ändra för-att t.ex.

hållandena vad gäller den upplåtelse lägenhet medyta som en av en
bostadsrätt Vad i dessa sammanhang krävs diskuterar vi iavser. som
avsnitt 6.6.5. Här kan det bara konstateras det för panthavarenatt
fimis intresse säkerheten inte genomgårett försämringarattav utan
dennes medgivande och vad säkerheten omfattar. Det intressetatt veta

riktatär själva pantobjektet. Vilkenmot modell väljs spelar alltsåsom
ingen roll.
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Vi kan inte heller valet modell har betydelse för fråganattse av om
skall kunna registrera pantsättningar., betydelse för dettaAvvem som

i vilken grad säkerhetstället önskar registret skallär attav man ge
och vilka kvalifikationer tänkbara kanditater till uppgiften registreraatt
bedöms ha.

Inteckningsmodellen skiljer sig från de olika pantsättningsmodel-
på det denlerna form tvåstegsraket där in-sättet utgöratt en av

teckningen det centrala det gäller belopp förmånsrätt. Viochär när
det därför lämpligt genomgående inteckningsmo-användaattanser

referens och jämföradellen den de olika pantsättningsmodel-medsom
Inteckningsmodellenlerna. och pantsättningsmodell med beloppen

eller maximibelopp har den likheten de någon formatt avger
för vilka beloppinformation bostadsrätten säkerhet. Attom svarar som

dessa modeller information avgörandebeloppet innebärger om en
jämförtskillnad med pantsättningsmodell belopp. Viutanen menar

därför inteckningsmodellen först bör jämföras med pantsätt-att en
ningsmodell ellermed belopp maximibelopp.

4.3.2 Pantsättningsmodellen med belopp svår genomföraär att
och dyr

innebärInteckningsmodellen information lämnas huratt stortom
belopp bostadsrätten maximalt kan för. långivare kanEnsom svara ny
alltså få information det sammanlagda beloppet på tidigareom
inteckningar. han sig kunna bevilja lån information,Anser med denna
behövs inga ytterligare kontroller. deFör ytterligare information om
faktiska skulderna och innebörden de tidigare pantförskrivningarnaav
får han till tidigarevända sig de långivama.

Kan pantsättningsmodell utformas så den ytterligare elleratten ger
beträffandebättre information skuldbelopp och liknande Pantsätt-

ningsmodellen med belopp skulle innebära den vid varje tidpunktatt
aktuella skulden i registret. Stora mängder information skulleangavs
då behöva föras från långivama sigtill registret. I och föröver
innehas de lånevolymema svenska kreditinstitut. uppkopp-Enstora av
ling dessa registret skulle i och för sig åtminstonemotav vara
teoretiskt möjlig. Men överföringen de mängderna in-storaav
formation bl.a. förenad med kostnader. Vi också riskenär stora ser
för fel Slutligen finns det andra långivare, privat-stor. t.ex.som

få informationAtt från dem den aktuella skuldenpersoner. om
framstår mycket komplicerat. Sett i lite längre tidsperspektivettsom
måste också ifrågasättas det givet svenska kreditinstitutär attom
kommer ha kvar sin helt dominerande ställning, med hänsynatt t.ex.
till Sveriges inträde i EU. dettaOm inte blir fallet, skulle växandeett
behov uppstå ansluta utländska kreditgivare.ävenatt
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Det finns också problem från integritetssynpunkt. Redanett
uppgifter beloppen på inteckningar har känsligare änansettsom som
många andra uppgifter finns i fastighetsdatasystemet. Ett exempelsom

det Datainspektionens föreskrifter förär vissa personregister i
kommunal verksamhet DIFS 1995:5. Enligt dessa föreskrifter får
kommunala myndigheter inrätta och föra vissa personregister för sin
verksamhet. registerEn därvid inforrnationsregisterärtyp av om
fastigheter. Sådana register får inte innehålla uppgifter inteckning-om

Uppgifter de aktuella lånebeloppen måste ännuar. om anses vara
känsligare. De helt klar bild vilka skulder låntagarenöverger en
har. Inteckningsbilden alltär i detta hänseende, då dentrots vagare
endast visar möjligt, maximalt belopp.ett

Mycket viktigt också uppgift deär aktuella skuldbeloppenatt en om
egentligen ganska ointressant såär länge inte hur pantför-vetman
skrivningarna Pantförskrivningen kan sådan beloppetut. attser vara
kopplat till viss pantsättning kan bli Att pantförskriv-större.en ange
ningarna registreti inte realistiskt. Pantförskrivningarär kan utformas

många, olika endaDetsätt. säkerställasättet dessa återgavsatt att
på riktigt i registret, skullesätt skriva in den exaktaett attvara
lydelsen från avtalet. Det skulle både kostsamt och betungande.vara
Dessutom behöver pantsättningsavtalet enligt gällande interätt vara
skriftligt. Om tänker sig införing alla pantsättningaratt trotsman av
allt möjlig, skulle viss osäkerhet ändå kvarstå; nämligenvore en
tolkningen den aktuella pantförskrivningen.av

Vid diskussioner med aktörer på bostadsrättsmarknaden har, som
tidigare önskemålet bättrenämnts, styrsel förmånsrätts-om en av
frågorna framträtt klart. Det problemet skulle inte lösas med den här
diskuterade varianten pantsättningsmodell.av

Mot bakgrund det sagda vi uppfattningenär pantsätt-attav av en
ningsmodell med belopp, alltså där det aktuella skuldbeloppet kan
utläsas, i det ogenomförbar och,är närmaste under alla förhållanden,
mycket kostsam.

4.3.3 Pantsättningsmodellen med maximibelopp saknar
fördelar

Men det finns alltså tänkbaräven variant pantsättnings-en annan av
modellen där belopp framgår, nämligen pantsättningsmodellen med
maximibelopp. Innebörden skulle då förutsättning förattvara en en
giltig pantförskrivning bostadsrätt maximalt beloppatt ettav en var
för kapitalskulden på eller framgick. Angivandesättett annat av
belopp skulle kunna krav för pantförskrivningenett överattvara
huvud skulle giltig. Man kan också tänka sig angivandetaget attvara

belopp gjordes till förutsättning för registrering samtidigtav en som
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registreringen utgjorde sakrättsligt Konsekvensen skulle dåmoment.
bli sakrättsligt skydd kunde uppnås endast belopp hadeatt angetts.om
Det innebär alltså den information kan erhållas från registretatt som

densamma med inteckningsmodellen.är som
reglering vilkaEn pantsättningar skall möjliga krävsav som vara

alltså. Till skillnad från inteckningsmodell det just självaären
pantsättningarna måste regleras. I inteckningsmodell leversom en
pantsättningar så fritt liv. Beloppsintervallensäga bestämsatt ett mer

inteckningen. Någon prövning pantsättningen sådan görsav av som
inte och inte heller pantsättningprövas kvarstår. Den formom en av
reglering pantsättningarna blir aktuell i pantsättningsmodellav som en
med maxirnibelopp saknar någon motsvarighet i svensk Virätt. anser

det finns flera nackdelar med skapa alldeles ordningsärskildatt att en
för just bostadsrätter i detta hänseende. Genom särskiltatt ett system
skapas för bostadsrätter blir hela systematiken kring pantsättning av
egendom komplicerad och komplex.mer

förEtt skäl beloppsgränser kan vill förbättra möj-attvara man
ligheterna använda bostadsrätt säkerhet fler änatt gentemoten som en
långivare. Pantsättningsmodellen innebär i utgångsläget begränsade
möjligheter i detta hänseende, maxirnibelopp skalläven ettom anges.
Den har pantbrev beträffande fastighet har vid medels-ettsom en en
fördelning vid utsökning få betalning intill pantbrevetsrättt.ex. att- -
belopp. Därutöver har panthavaren till tillägg. uppgår tillDeträtt ett
maximalt femton pantbrevsbeloppet påräntaprocent samt pant-av
brevsbeloppet med diskontot plus fyra procentenheter från utmätningen
till medelsfördelningen. En finns alltså alltid denochövre gräns var
gär kan tillkommande långivare någorlundamed exakthetsenare
bedöma.

Några sådana begränsningar finns inte vid pantsättning lösav
egendom, bostadsrätter. En pantsättningsmodell tillanslutert.ex. som
gällande skulle innebära borgenär vidrätt "nonnal pantsätt-att en en
ning" kan få ersättning inte bara för kapitalskulden förocksåutan

och liknande enligträntor Det gäller några särskildautanreversen.
begränsningar. Att ställa begränsningar skulle innebäraupp en
ytterligare avvikelse från vad gäller vid pantsättning lössom av
egendom. sådanaOm begränsningar inte ställs blir det emellertidupp,
ofta svårt för tillkommande borgenär vad hans har förvetaatt panten
värde.

Övergångsproblematiken beträffande pantsättningar utvecklar vi
i avsnitt 17.2. Redan här kannärmare dock konstateras problemenatt

exakt desamma väljer inteckningsmodell ellerär oavsett om man en
pantsättningsmodell med maximibelopp. Frågan blir huren man

skall kunna smälta det nuvarande traditionella pantsättnings-samman
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med innehåller Någotmaximibelopp.systemet ett nytt system som
försteg hänseende har alltsåi detta inte sådan pantsättningsmodell.en

någraI övrigt vi inte direkta skillnader mellan dessa tvåser
modeller. Många olika utfommingar tänkbara i skilda hänseenden.är

behöver inteckningsmodellExempelvis inte innebära atten man
befintligaansluter sig till lösningar det gäller sådant hurnär över-som

hypotek skall kunna användas, andrahandspantsättning skallom vara
användningenmöjlig och pantbrevsterminologin.av

reglering självaDen särpräglade pantsättningen pantsätt-av som en
ningsmodell med maximibelopp kräver enligt vår meningär en

Eftersom inteavgörande nackdel. vi kan några vinster med dennase
modell det svårt skäl för sådan kraftig avvikelseär göraatt attse en
för just bostadsrätter från vad måste ocksågäller. Detsom annars ses

och styrka inteckningsmodellfördel med kan utgåattsom manen en
befintligafrån väl beprövade, den utformningennär närmaresystem

skall Givetvis har ändock frihet avvikelser i olikagöras. göraattman
utvecklingendelar, har medfört de befintliga lösningarnanärt.ex. att

ålderdomligaframstår eller onödigt komplicerade.som
återstår alltså, in-Det val enligt vår mening, det mellanärsom en

teckningsmodell och pantsättningsmodell belopp.utanen

Inteckningsmodellen pantsåttningsmodellen4.3.4 bättreär än
belopputan

Information beloppom

pantsättningsmodell tidigareEn belopp innebär, nänmts,utan attsom
pantsättningen registreras och information pantsättningar-älva att om

i registret. Inteckningsmodellenbelopp inte länmas har ennas
fördel jämfört med denna pantsättningsmodellobestridlig attgenom

den information för vilka belopp bostadsrätten maximalt utgörger om
Många gånger informationeller kan säkerhet. kan dennautgöra vara

för kreditgivare.tillräcklig, t.ex. en

och förmånsrâttenDolda panträtter

för pantsättningSom i avsnitt 2.1 det nuvarandeär systemetangetts
för doldabehäftat med del brister. Riskenbostadsrätterav en

därpantsättningar hänger med den nuvarande ordningensamman
föra in dessa iföreningen skall underrättas pantsättningar ochom

alltsålägenhetsförteckningen. Det problemet kan lösas genom en
sakrättsliga modell däremotändring det Valet spelarmomentet. avav

fråga.ingen roll för denna
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emellertiddet sakrättsliga löserbeträffandeändringEn momentet
tillmöjligheteroklara rättsläget vad gällermed detinte problemet om-
utvidgamöjligheternabibehållen förmånsrätt,lån medläggning attav

ihar skett ochandrahandspantsättningefter det ävenkredit att enen
Beträffande fastigheter ochförmånsrättfå bästaden delen annanosv.

ochmycket klarareinteckningsmodeller används finnsegendom där en
förefaller inte möjligtfrågor.reglering dessa Detfastare attvaraav

för pantsättningsmo-bostadsrätter inomfrågor förlösa dessa enramen
generell dennadå bordedell. Vi göra översynatt avman enmenar

bostadsrättsregisterockså bli uttalattordefråga. Problemet när ettmer
införställaspantsättningar riskerarregistrerarinförs. Den attsom

underrättelseregistreraproblem det gällersvårlösta när att t.ex. omen
inteckningsmo-alltsådetta hänseende harkredit har utökats. Iatt en

klart försteg.dellen ett

kreditobjektBättre

skallbostadsrätternaspörsmålet hurDet tangerarsagtsnysssom
uppnås förskallHit hör vad detkreditobjekt.förbättras är somsom

förbättratsharbostadsrätternaskall kunna attatt somanseman
skillnadenåtankeförst kommer iantagligenkreditobjekt. Det ärsom

bostadsrätternabostadsrätter. Omfastigheter ochför låni ränta
minska.fallskillnad kunna iborde dennakreditobjekt,blev bättre vart

finns,ränteskillnadförklaringar till denflerafinns säkertDet som
bostadsrättshavarensföreningens respektivedubbelbelåningent.ex.

fastig-pantsättningfinns kringtradition detlån och den större avsom
heter.

utredningenför den nuvarandeaktuellt inominteDet är att ramen
svårtGivetvis detdubbelbelåningen.sådantnågot är attgöra som
framstårskullebetydelse olika åtgärder ha. Detuttala sig hur storom

osannolikt faktorer hur säkertemellertid ärinte systemetatt somsom
Intecknings-uppfattas har viss betydelse.minst, hur detoch, inte en

Vi bedömerfastighetsrättens område.beprövad påmodellen välär att
ochrenomméförsteg. harmodellen har Denden gottettett anses

inteckningssyste-ibland påtalat delarsäker. Samtidigt har att avman
möjligheterdärföreller ålderdomliga. Vionödigt krångligaärmet ser

iförbättringar, modellen sååstadkomma säga tapparutan att attatt
hagrad rationalitetMöjligen kan ocksåtrovärdighet. systemets enav

föravgifterför kostnaden i form ellerviss betydelse ränta ettav --
lån.

behöver intebostadsrätter kreditobj ektAmbitionen förbättraatt som
många fall haBostadsrättshavaren kan iheller endast räntan. ettavse

till beloppanvända bostadsrätten säkerhetintresse kunna ettatt somav
Förutsättningarnaså marknadsvärdet möjligt.ligger nära attsom som
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använda bostadsrätt säkerhet för lån bör enligt vår meningen som nya
öka den eller de bereddaär lån bättre i dagom att änsom ge nya
kunde bedöma hur mycket bostadsrätten tidigare försvarar som
säkerhet. Samtidigt dennaär förbättringar något omtvistad.typ Iav
vissa sammanhang har säkerhet kan bli "för bra".menat attman en
Risken då långivare inteär seriös bedömninggöratt betal-en av
ningsförmågan förlitar sig enbart på säkerheten.utan

För bostadsrättshavarens del kan det också fördelvara en om
pantsättningssystemet så goda möjligheter möjligt för honomger som

använda sig olika kreditgivare.att I och för sig finns tendens iav en
dag innebär kreditgivarna förmåner till denatt håller sigsom ger som
till långivare. Samtidigt ökar konkurrensen. Flera kreditgivareen nya
har tillkommit på marknaden. Och dessa förhållanden varierar över
tiden. Finns redan lån, bör det fördelett lännär skallett nyttvara en -

kreditgivare kan förhållandevistas exakt bedöma hurom en ny stort-
belopp bostadsrätten sedan tidigare för.svarar

Frågan inte inteckningsmodellenär har försteg vilkaom ett oavsett
de här angivna innebörderna läggs i bostadsrätterna bör bliav attsom

bättre kreditobjekt.som

Inaktuella noteringar

Med den nuvarande ordningen finns också problem med inaktuellaett
noteringar pantsättningar. Motsvarande problem har vi inteom
uppfattat det gäller fastigheter.när En förklaring torde attvara
inteckningssystemet för fastigheter, där bestämda beloppsintervall är

det intressant förgör långivareupptagna, undersöka deattmer nya
tidigare förhållandena. En möjlighet kan finnas få mycketatt ett
bätte förmånsläge visstän intervall ledigt. Det iärett ärannars, om
och för sig möjligt införa skyldighet för långivareatt anmäla näratten

registrering pantsättning inaktuell. Lite svårareär ären av en att attse
påföljd, regleringengör verkningsfull, skulle kunna kopplasen som

till den skyldigheten. Till detta kommer de skulle krävasresurser som
för administrationen.

I inteckningsmodell finns däremot visst, naturligt incitamenten ett
för inaktuella noteringar avlägsnas. Huruvida noteringenatt kvarär
eller inte också mindre intresseär i inteckningsmodell. Iav varten
fall i befintliga inteckningssystem finns alltid risken för en
kreditgivare, har inteckning vilken inte förenad med bästaärsom en

kreditgivarerätt, ockuperar inteckningsintervallatt medetten ny
bättre detta blir ledigt.rätt när
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Enkelhet och klarhet

klart kanväljs bör och enkelt. Olika aspekterDet system varasom
kan konstateras det nuvarandeläggas på detta krav. Först att systemet

datapantbrev många uppfattas någotför fastigheter med torde somav
skriftligasvårtillgängligt. Samtidigt finns flera skäl för undvikaatt

uppfattas omständlighantering många aktörerpantbrev. Denna av som
resurskrävande. Exempelvis det belastning för kreditgivareoch är en

måste letas från arkiv skickasskriftliga pantbreven fram ochdeatt
långivare. inteckningsmodellväljer Motiväg när pantsättaren en enny

svårhanter-då tala blir svårbegripligt ellerskulle kunna att systemet
ligt.

svårtillgängligt tordemed datapantbrev uppfattasAtt systemet som
pantbrevsbegreppetdet finns dubbla delsbero på dels system, attatt

förvillande. pantbrev för tankarnanågot Begreppeti det ärsystemet
för få tillkan överlämnas till borgenärentill dokument attett som

pantsättning. Ett datapantbrev emellertid endaststånd år enen
intepantbrevsregistret. registrering kan givetvisregistrering i Denna

i stället får laborera med ñktion. Genomöverlämnas, utan man en
grund ochöverlärrmande ha skett. iregistreringen Det är noganses

datapantbrev någotkonstruktion medbotten denna gör systemetsom
i emellertidsvårgenomträngligt. Som konstaterats avsnitt 4.2.1 detär

skriftliga Pantbrevssyste-utforma pantbrev.möjligt ett system utanatt
alltså slopas helt.kanmet

Övergångsfrågan

Övergången förfrån nuvarande ordningen tillden ett nytt systern
Vikräver särskilda överväganden.pantsättning bostadrätterav

Över-avsnitt 17.2. bör dock följandebehandlar detta i Här närrmas.
väljeri förstone förefalla enklaregângsproblematiken kan man enom

föra in debelopp. Tanken då kanpantsättningsmodell är attutan man
registret ochfrån lägenhetsförteckningarna igamla pantsättningarna

efterpå skerdet bara fylla med pantsättningarsedan är att nya som
ikraftträdandet.

såinteckningsmodell det möjligti sägaMen äräven att atten
vidpantnoteringarna och bygga på med inteckningarbehålla de gamla

noteringarnapantförskrivningar. Med tiden skulle de gamlanya
för sigförlora aktualitet. Skäl kan i ochförsvinna eller i fall sinvart

tillpantnoteringarnaomvandla konvertera de gamlafinnas för att --
Exempelvis skulleinteckningsmodellen väljs.inteckningar, om

bättre information till kreditgivareregistret därigenom omge en
inte registretpantsättningsförhållandena. Men detta inte blirgörs,om

de "gamla"pantsättningsmodellen hade valts. Beträffandesämre än om
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pantnoteringarna skulle registret bli likvärdigt. Och det gällernär nya
pantsättningar gjorts med inteckningar skulle infonnationsvärdetsom
bli bättre hade fortsatt byggaän med pantnoteringar.attmanom
Sådana noteringar inga belopp.anger

Det avgörande alltså inte valet modell,är i stället vilkenutanav
ambition finns redan vid införandet bostadsrättsregistretattsom av
reda de oklarheter finns beträffande de tidigare gjordaut som
noteringarna i lägenhetsförteckningama och uppmärksamma doldaatt

Detta blir inte lättare medpanträtter. pantsättningsmodell. När deten
gäller pantsättningar skulle helt behövas för lösaett nytt system attnya
förmänsrättsfrågorna på tillfredsställande sätt.ett

Våra slutsatser

Vi inteckningsmodellen bör väljas. Den kan till skillnad frånattmenar
pantsättningsmodellen belopp förväntas lösa problemet med detutan
osäkra rättsläge i dag gäller i fråga panthavarenssom som om
förmånsrätt och helt allmänt ha verkan bostadsrätterna blir bättreatt
kreditobjekt. Förutsättningarna med denna modell rådaär botstörst att
på det nuvarande problemet inaktuellamed pantnoteringar. finnsDet
inte skäl inteckningsmodellen i sig behöver leda tillatt störretro att
kostnader pantsättningsmodell belopp.än Slutligen innehållerutanen
den information hur utnyttjad bostadsrätt kreditobjekt,ärom en som
något bidrar bl.a. till säkerhet och rationalitet vid kredit-störresom
givning.
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inteckningsmodellenNärmare5 om

väljasbostadsrättsinteckning börBegreppet5.1

bostadsrättsinteckning införs.föreslår begreppetVi att

börfråganinteckningsmodell har valts aktualiserasNär manomen
inteckningsmodelleller inte. Kärnan i ärinteckningartala attenom

andraisedanoch dettabeloppsutryrmne ettatt utrymmeett reserveras
givetalltså inteupplåtelse Detanvändas för är attled kan panträtt.av

skälemellertid vissafinnsinteckningar. Detskall tala somomman
för detta.talar

omedelbarmångainarbetat ochinteckning välärBegreppet enger
intehittillsinteckningarEftersomfråganvad detanvisning är om.om

markeringtydligdetta ocksåinnebärför bostadsrätteranvänts aven
inteckningsformskiljaskäl dennafinns däremotändring. Det atten

vissamarkeradetinteckningar. Bl.a. kan sättfrån andra attattettvara
med andra.jämfördinteckningtypgäller dennafinns detskillnader när

bör dessutomfastighetenfinnas i självainteckningar kanEftersom
inteckningarbenämning påsärskildharklarheten öka, somenom man

själva fastigheten.fastigheten och intebostadsrätt ibelastar en
iskall kunnainteckningstypdärför denföreslår utVi tasatt som

bostadsrättsinteckning.bostadsrätter benämns
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5.2 Pantbrev bör inte införas

Vi föreslår skriftliga pantbrev inte skall finnasatt för bostads-
ochrätter pantbrevsterminologin huvudatt över inte skalltaget

införas. Den registreras vid inteckning skall benänmas in-som en
teckningshavare. Inteckningshavare vadnärmastmotsvarar som
benämns pantbrevshavare detnär gäller datapantbrev för fastighet-
er.

Vår uppfattning detär möjligtär utformaatt inteckningssystematt ett
skriftliga pantbrev. I sambandutan med datapantbrev infördesatt

påtalades vissa nackdelar med skriftliga pantbrev. De ansågs förenade
med inte obetydliga kostnader för såväl olika myndigheter som
enskilda. Från kreditinstitutens sida framhölls de ställer kravatt stora
på tidsödande och kostnadskrävande hantering. Vidare att,angavs
eftersom pantbrevet behandlas värdehandling, särskildasom en
kostnader uppkommer för kontroller och arkiveringtransporter, samt

det hos den registeransvarigeatt uppstår kostnader för utskrift och
expediering pantbreven prop. 1993/942197 15.av s.

Vi instämmer i kritiken. Hanteringen skriftliga pantbrevav ger
upphov till onödiga kostnader. En ytterligare nackdel med skriftliga
pantbrev de kan förkomma.är Föratt reda denna situationatt upp
krävs relativt krångligt dödningsförfarande.ett Pantbrev nödvän-var
diga under tid datoriseradenär register inte fanns, framstår ien men
dag föråldrade. Vi skriftliga pantbrev inte böratt användas,som anser

heltnär för pantsättningett bostadsrätternytt system införs.av
Trots det skulle kunna använda sig pantbrevsterminologinman av

påt.ex. sätt beträffandegör datapantbrev. Som visamma som man
utvecklat i avsnitt 4.3.4 dockär och terminologin medsystemet
datapantbrev något svårbegriplig. Det förklarligtär terminologinatt
används i där skriftliga pantbrevett förekommersystem parallellt.
Men eftersom vi inte tänker några skriftliga pantbrev, vioss attanser
pantbrevsterminologin bör helt.överges Vi bliratt systemetanser
enklare förstå talar vadatt det egentligen frågaärom man om om,
nämligen registrering i bostadsrättsregistret vid bostadsrätts-en en
inteckning.

Hur skall då detta lösas terminologiskt Den registrerasrent som
för datapantbrev benämns pantbrevshavare.ett Skälet till benäm-att
ningen panthavare inte används denär registrerad föräratt ettsom
datapantbrev inte behöver panthavare. Som utvecklas inämnarevara
avsnitt 6.5.2 behöver den registreras vid bostadsrättsinteckningsom en
inte panthavare. Det därförär inte lämpligt använda dettavara att
begrepp. Panthavare välär etablerat rättsligt begreppett med en
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innebörd. Pantbrevshavaresärskild inte heller lämpligt pantbrevär när
förekomma. skulleinte skall Begreppet bli direkt missvisande. Det

emellertid behov beteckning registreradfinns den ärett av en som
bostadsrättsinteckning. Vi föreslårvid därför den registre-atten som

inteckning benämns inteckningshavare.vidras en

Överhypotek och5.3 ägarhypotek

föreslår den för fastighetsinteclcningar ordningenVi gällandeatt
skallmed ägarhypotek och möjlighet pantbrev inteutmätaatt ges

skallmotsvarighet för bostadsrätter. Bostadsrättshavarennågon
blivit ledig förutnyttja bostadsrättsinteckning harkunna en som

pantsättning.en ny

liksom tillbostadsrättsinteckning bör andra inteckningar bestämmasEn
inteckning fastighetvisst belopp. När iett tas ut t.ex.en ny en

inteckningsbeloppet ofta med kapitalbeloppet föröverensstämmer ett
lån. tiden minskar emellertid i många fall kapitalbeloppet. DetMed

lånetfråga allt från mindre amorteringar till helakan attvara om
avbetalningar skillnad mellan in-betalas. takt med sker uppstårI att en

Överhypotekoch kapitalbeloppet. Medteckningsbeloppet avses
skillnaden två belopp.vanligen inget mellan dessa Begreppetänannat

detalltså inget har till det belopprättsäger om vem som som
exekutiv försäljning.outnyttjade intervallet vidrepresenterar t.ex. en

Ägarhypotek italar till den egendomen,när ägaren pantsattaman om
i detfall primärt, har till detta belopp. Begreppen användsrättvart

följande angivna innebörder.med nu
kan uppstå.valda utformningen medför ÖverhypotekDen att ett

signågon möjlighet finnas utnyttja detta huvudsak detSkall I röratt
skuldförhållande heltdärvid två frågeställningar. När ärettom

möjlighetfrågan bostadsrättshavaren bör haavvecklat är attom
så helt lediga bostadsrättsinteckningen förutnyttja den sägaatt en ny

hafrågan börpantsättning. Den andra bostadsrättshavarenär om
möjligheterdelvis ledig inteckningmöjlighet utnyttja attatt en genom

behandlas i avsnitt Omtill andrahandspantsättning Denna 5.4. enges.
bostadsrättsinteckning förskall finnas på användamöjlighet att nytt en

införas. Något börpantsättning också frågan ägarhypotek börär om
fastigheter.därför först hur ägarhypotek motiveras försägas om
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5.3.1 Skälen anförts för ägarhypoteksom

Ägarhypoteket beträffande intecknad fast infördesegendom år 1912.
I förarbetena 1912:22prop. 215 vissa skäl till stöd förs. angavs
detta institut. Man menade ägarhypotek utgjorde följdriktigatt en
utveckling den redan grundsatsen infriade intecknings-antagna attav
handlingar med oförändrad förmånsrätt åter kan fastighets-utges av

Vidare ansågs det obilligt fastighetsägaren och hansägaren. mot
borgenärer inteckning med förmånsrätt vid exekutivsämreatt en en
försäljning skall kunna rycka i bättre ställning den hade frånänupp
början. Genom lagändringarna 1912 infördes principen lägstaatt ett
bud skall fastställas under vilket exekutiv försäljning inte får ske.
Borgenärer med bättre sökanden skall skyddade.rätt än Dettavara
belopp måste då fram.räknas viktigtEtt för ägarhypotekargument
ansågs därför vid framräkning det lägsta budet skallattvara man av
behöva till inteckningsbeloppenhänsyn endast och inte behövata ta
hänsyn till i vilken utsträckning de belånade, "något mångenär som
gång omöjligtkan på sådant stadium utröna".att ettvara

Förekomsten koppling se avsnitt 3.2.3 undanröjer i praktikenav
det hinder uppryckning ägarhypotek skulle inneburit.mot som annars
Som utvecklas i avsnitt 5.4 ifrågasätter kreditinstituten försärskilt
närvarande med andrahandspantsättning. inte förstaDet ärsystemet
gången detta institut diskuteras. Pantbrevsutredningen hade isom

utreda frågor angående pantsättningsreglerna i fastighets-,attupptag
sjö- och lufträtten. utredningens betänkandeI Pantbrev SOU 1982:57
anfördes önskemål hade framställts den tidigare ordningenatt attom
med automatisk uppryckningsrätt borde återinföras eftersom systemet
med andrahandspantsättning betungande och kostsamt betänkandetvar

69. fråga anfördeI denna utredningen bl.a. följande s. 154.s.

Det händer kreditinstituten avstår från andrahandspantsättning,att
därför ordningen så omständlig, i regel torde kredit-äratt men
givare lämnar sekundärkrediten, för sitt skydds skullegetsom vara

gardera sig med andrahandspantsättning. har frånMantvungen att
kreditinstitutens sida kraftigt understrukit, denna ordning medatt
andrahandspantsättning håller på instituten huvudet.växa överatt

få svårigheternaEtt bort avskaffa ägarhypoteket;sätt att attvore
uppryckningsrätten skulle andrahandspantsättningen bligenom

överflödig.
Vid övervägande dessa olika framstötar har för sinutredningenav

del kommit till det resultatet, ägarhypoteket sådant inte kanatt som
avskaffas. Institutet grundvalen för anordnandet deutgör av
exekutiva auktionerna i vårt land, med sakägarförteckning och fasta
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dettaförbundna medfördelarförmånsrättsrum. De ärstora som
spolieras.får intesystem

förenklainte skulle kunnaundersökas,bordeDäremot om man
andrahandspantsättning.förfarandet vid

utredning,företagshypotek föregickslagenInförandet enavomav
slutbetänkandet Företags-företagsinteckning. IangåendeUtredningen

övervägandenpresenterade utredningen sina1981:76SOUhypotek
företagshypotek s.införas förägarhypotek bordehuruvidafrågani
exekutionsrättsligadet väsentligenmenadeUtredningen är67. att
nämligen behovetägarhypotek i b1.a. fastighetsrätten,bärmotiv som

och dettaskyddsbelopp,lägsta bud ellerfastställakunna attettattav
enstakaföretagshypotek därbeträffandegällandegjorde siginte

Utredning-för sig.egendomskollektiv måste kunna säljasföremål i ett
till lagenpropositionennågot ägarhypotek. Idärför inteföreslogen

han pådepartementschefenförklaradeföretagshypotek att sammaom
med dennahade ägar-utredningenskäl attangett omvar ensesom

1983/842128 34.borde införas prop.hypotek inte s.
denrealisationenskälen tordede angivnaTanken med att avvara
fastförsker detnäringsverksamhet inteegendomen iintecknade

exekutivvidsäljs,hela enhetenegendom typiska sättet t.ex.att en
företags-med anledningtorde utmätningövrigtauktion. För ettav

Ii konkurs.företagetovanligt. stället försättsrelativt Ihypotek vara
allaintetidigareingår nämligen, nänmts,hypoteksunderlaget som
oftaskullebara underlagetutförsäljningOchtillgångar. nogaven

falletvadklart lägre prisskulle få äräninnebära ut ettatt somman
vid konkurs.en

Överhypotek ägarhypotekeller5.3.2

ägarhypotekethar det närDet tyngstaangettsargument somsom
exekutivunderlättardetlagstiftningssammanhangidiskuterats är att

innebärändringinte lyckligt medGivetvis detförsäljning. är somen
skulle kunnaförsäljningen försvåras. Detexekutivaden avsevärtatt

då dettahållbartförfarandet blev dyrare. Hurleda till b1.a. äratt
argument

underlättasexekutiva förfarandet skulleArgumentationen deatt
Lagbe-anfördesekelskiftet. Lagberedningenalltså frånhärstammar

jordabalk 1908, 315:förslag till II,redningens s.

förenadtsvårigheter det skulleinsedt med hvilkaDet lätt attär vara
fastighetenhvilka belopp iaf förfarandet urskilja, tilli detta skede

auktionsför-därestinteckningar rätteligen bordegällande upptagas,
utredningverkställahänseende hänvisadi sådanträttaren attvore en
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af faktiskt föreliggande förhållanden i fråga inteckningarnasom
belåning, och huru lätt det resultat, hvartill han i sådant hänseende
kommit och hvarå hela det följande förfarandet kan komma att
hvila, kunde komma på grund af förebragtatt upplysningsenare
kullkastas. Erforderlig fasthet härutinnan uppnås först förrätt-om
ningsmarmen till grund för sina beräkningar får lägga gravationsbe-
viset. Men detta kan ske endast under förutsättning på rättenatt att

fastigheten intecknadt belopputtaga icke inverkar,ettur huruvida
eller i hvilken utsträckning inteckningen belånad.är

Tanken således de faktiska fordringsbeloppenatt inte skullevar
behöva efterforskas. Detta uttalades klart bl.a. Einar Anderbergav
Jordabalk, i Minnesskrift till 1734 års lag, 1934, 260. Hans.
anförde utformningen gjorde detatt möjligt för auktionsförrättaren att
"utan tidsödande forskningar bestämma lägsta budet enbart med
ledning gravationsbeviset". Det kan emellertid konstateratsav att nu
gällande inte innebärrätt lägsta budet kan fastställas,att detutan att
verkliga fordringsläget utreds. Hänsyn skall till tilläggen. Förtas att
dessa skall kunna fastställas måste de verkliga fordringsbeloppen
fastställas. Det därför svårtär ägarhypoteket i någonatt attse
nämnvärd utsträckning underlättar fastställandet det lägsta budet.av

Det andra rättviseaspekter.argumentet Lagberedningenvar
utvecklade detta bl.a. på följande a.a.,sätt 314.s.

Vid belåning af inteckning har långifvaren intet fog räknaen att
med möjligheten tidigare inteckningatt skall bortfalla elleren
inskränkas; och han beslutarnär sig för den såsom ochatt taga pant
bestämmer sina villkor, han hänsyn till säkerheten sådantager den

ickeår sådan den till äfventyrs kan blifva. Att medgifvamen
honom uppryckningsrätt därför tillägga honom fördel påattvore en
hvilken han icke har något berättigadt anspråk. Och denna fördel
skulle beredas honom fastighetsägarens bekostnad. Ty ehuruväl
det står denne iöppet stället för den inteckning,att helt ellersom
delvis bortfallit, dels sådanttaga är alltid förenadt meden ny,
omgång och kostnad, dels erbjuder denna inteckning visserligennya
icke alltid i fråga belåning fördel den äldre; förom samma som en
sista inteckning kan måhända, särskildt under tryckta tider, det
blifva svårt finna långifvare, oftareatt kommerän deten att
inträffa, lånevillkoren blifva heltatt andra och betungande änmer

fastighetsägaren kunnat säkerhet erbjuda den inlösta.om som

Det kan uttalandetsägas är gammalt.att Tankarna svårigheter attom
få "topplån" och möjligheten detta påverkar lånevillkorenatt har
emellertid full aktualitet. Däremot kan invändasmot resonemanget att
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kopplingi den mån institutet används så det redovisade rättvisereso-är
spel. I praktiken kan skillnaderna därvid blinemanget satt ur

försumbara. också förutsätta uppryckningsrät-Resonemanget attsynes
Så behöverså definitiv. det inte När det gällerär sägaattten vara.

näringsidkaren möjlighetföretagshypotek har åter heltpantsättaatt ett
outnyttjateller delvis företagshypoteksbrev. Bakomliggande borgenä-

skjuts då igen. Därmed kan uppryckningsrätten inte skened sägasrer
bekostnad. kan dock uppryckningenpå näringsidkarens Det sägas att

Ävensker på bekostnad de oprioriterade borgenärerna. det argu-av
dock, möjligheter till koppling finns.bleknarmentet om

Ägarhypoteket hakan olika kanUtformningen sägasgöras sätt.
systematisk funktion. Beloppsintervallen blir tydligare,viss omen

inte finns. kan inte få bättrenågon uppryckningsrätt Borgenären rätt
dettaintervall intecknades från början. Hållbarhetendetän som av

dock, liksom det tidigare anförda rättviseargumentet,ärargument
kopplingpå huruvida kan ske.beroende

sambandFrågan andrahandspantsättning bör möjligt har ettom vara
ellerfrågan ägarhypotek. Ett med ägarhypotekmed system merom

möjlighet fallmindre förutsätter till andrahandspantsättning. I annaten
bl.a. alla nedarmorteringar lân innebäraskulle utrymmeett att ettav

tillföll å andra sidanuppstod primärt bostadsrättsinnehavaren. Omsom
andrahands-skall kunna uppstå, minskar behovetägarhypotek inte av

till koppling.pantsättningar något. Borgenärerna har mindre anledning
där heltVi svårt några direkta fördelar medhar att ett system ense

får långivare. Detoutnyttjad inteckning inte användas gentemot en ny
tillinte möjlighet detta komplicerarkan sägas systemet.att en

handlingsfrihet för bostadsrättshavaren.Samtidigt innebär det störreen
dödautnyttja detta ellerHan kan välja mellan attatt utrymme

möjlighet erbjuda bra säkerhetinteckningen. Det ettatten en omger
vilket påverka eller, till och med,län behövs, kan räntannytt vara

obehörigtavgörande för lånet beviljas. heller vi dettaInte anserom
haft anledning räknaborgenärer med De har aldrigsämre rätt. attmot

medgav. Envad det ursprungliga beloppsintervalletmed bättre rätt än
vidare uppkomma det falletomotiverad skillnad skulle gentemot att en

ökapantförskrivning ñmis. I det fallet skulle fordran kunnagenerell
ledigtinteckningsintervallet. skulle heltoch minska inom Däremot ett
skullei anspråk borgenär. Systemetinte kunna tasutrymme av en ny

sannolikt också kunnatill generella pantförskrivningar ochuppmuntra
fordrankringgås. förefaller nämligen svårt förhindraDet att att en
ochgenerell pantförskrivning överlåts till borgenärmed atten en ny

finns slutligendenne då blir inteckningshavare. En risk attny
noteringar inte något avhjälps. Omproblemet med inaktuella sätt

hellermöjligheten utnyttja intervall igen saknas, finns inteettatt
något incitament något inaktuell notering.göraatt en
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Vi å andra sidan det svårt något skäl föräratt attmenar attse
införa ägarhypotek för bostadsrätter. När det gäller fastigheter
anfördes rättviseargument och exelcutionstekniska skäl stöd försom
ägarhypoteket. Rättviseargumenten får emellertid, bakgrundmot av
vad i den delen, spel. Inte heller kansagts sattasom anses vara ur
ägarhypoteket innebära någon fördelsägas för exekutiva förfaranden.
Skäl finns nämligen tillämpa med tillägg detatt även närsystemet
gäller bostadsrätter. Det väl etableradär ordning ingaen som
anmärkningar har riktats En ordning ägarhypotek ocksåmot. görutan

enklare. Införs ägarhypotek blir de exekutionsrättsligasystemet
reglerna komplexa eftersom motsvarighet till institutett.ex.mer en
utmätning pantbrev framstår nödvändig. Vår slutsats är attav som
ägarhypotek och den därmed sammanhängande möjligheten detnär
gäller fastigheter begära utmätning pantbrev inte bör införas föratt av
bostadsrätter.

5.4 Bör andrahandspantsättning möjligvara

Vi föreslår andrahandspantsättning bostadsrätter skallatt av vara
möjlig.

En ordning med ägarhypotek skulle förutsatthanärmast att en
möjlighet till andrahandspantsättning fanns. I fall skulleannat
ägarhypoteket alltid primärt tillfallit bostadsrättshavaren. vårtMed
förslag möjligheten till andrahandspantsättningär inte nödvändig av
det skälet. Frågan därför det finnsär andra skäl medför attom som

möjlighet till eller alternativ till andrahandspantsättning böretten
finnas.

5.4.1 Alternativ till andrahandspantsättning

I avsnitt 4.2.1 antydde vi alternativ vi kallade kupongsystemet.ett som
Ett kupongsystem inte möjlighet alltid intervallatt ettger reservera

exakt med denstämmer överens ursprungliga kapitalskulden. Ensom
nackdel med kupongsystemet tider med viss inflationär görattannan

valda beloppsintervall inaktuella. Kupongernas belopp måste alltså
justeras penningvärdet sjunkit sånär mycket beloppen för små.äratt
Det kan förväntas ske efter i dessa sammanhang förhållandevis korten
tid. Dessutom det egentligen såär kupongsystem i sak inteatt ett
innebär något trubbigareän variant medgerannat ett systemen av som
deldödning till beloppet. Det därför inte någotär lämpligt alternativ.
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En möjlighet vi inteckningsmodellennärtogannan som upp
beskrevs översiktligt deldödning. Härmed bostadsrätts-attvar avses
havaren kan döda del inteckning till beloppet och få fastställten av en

inteckning på detta belopp. I förmånsrättshänseende skulle dåen ny
denna inteckning hamna omedelbart efter den återstående delennya av
den gamla inteckningen. En avgörande skillnad jämfört med andra-
handspantsättning bostadsrättshavaren beroendeär panthava-äratt av

medgivande för kunna åstadkomma deldödning. Så måsteattrens en
det En viktig skillnad säkerhetens storlek blirär attvara. annan
fixerad. Andrahandspantsättning innebär andrahandspanthavarensatt
säkerhet i takt med förstahandspanthavarensväxer fordran minskar.att
Vid deldödning uppstår outnyttjade så fort respektiveutrymmen
fordran minskar. Möjligheter till deldödning beträffande beloppet finns
inte heller i de befintliga inteckningssystemen. Vår åsikt är att en
överensstämmelse med de andra fördelaktig ochärsystemen att
avvikelser bör endast skäl viss tyngd finns för Vigöras detta.när av

därför deldödning inte bör införas alternativ tillatt ettanser som
andrahandspantsättning.

5.4.2 Andrahandspantsättning bör möjligvara

Trots detta det inte givet möjligheter till andrahandspantsättningär att
bör finnas. Andrahandspantsättning för ifrågasattnärvarande be-är
träffande fast egendom. Signaler tyder kreditinstituten, iatt
synnerhet bankerna, i allt mindre utsträckning utnyttjar andrahands-
pantsättning beträffande fast egendom. Detta beror på ekonomiskarent
överväganden. Analyser har visat med andrahandspantsätt-att systemet
ning förenat med så kostnader det inteär lönsamt. Detstora att anses

för kostsamt i förhållande till den säkerhet andrahandspant-anses som
sättning erbjuder.

Systemet blir enklare och överskådligt tillmöjlighetmer om en
andrahandspantsättning inte fimis. Samtidigt innebär andrahandspant-
sättning ytterligare möjlighet för bostadsrättshavaren använda sinatten
bostadsrätt kreditobjekt. Andrahandspantsättning möjlig i andraärsom
inteckningssystem. Särskilt viktigt möjligheten finns beträffandeär att

Ävenfastigheter. möjligheten till andrahandspantsättningom av
fastigheter ifrågasatt, finns det förär närvarande inga konkreta planer
på bort den. skälDe talar andrahandspantsättningatt ta ärmotsom
enligt inte så möjligheten inte bör finnas beträffandetunga attoss
bostadsrätter. förhållandenaOm i framtiden faständras beträffande
egendom, finns det däremot skål då på fråganöver ävenatt nytt se
beträffande bostadsrätter.

SOU6 1998:80
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Inteckningens5.5 omfattning

föreslårVi hel bostadsrätt skall kunna intecknas inteatt en men
del bostadsrätt. Det skall inte heller möjligt atten enav vara

flerainteckna bostadsrätter gemensamt.

Att bostadsrätt skall kunna intecknas så länge hela bostadsrättenen
given utgångspunkt.intecknas Vi har svårt någotdäremotär atten se

skäl för del bostadsrätt Därförskulle kunna intecknas.att en av en
återstår ställning till möjlighet bör finnas intecknaatt ta attom
bostadsrätter gemensamt.

Man skulle kunna tänka sig möjlighet intecknaatt gemensamten
bostadsrätter de i bostadsrättshavares hand. Vilka skälnär är samma
för finnsoch detta då När det frågangäller fastigheter har iemot
modern tid gällt skulle bort befintlig möjlighet hartaom man en som

ha väsentlig betydelse fastdet gäller utnyttjanärangetts atten
egendom underlag för kredit. Möjligheten finns inte för bo-som

framkommitstadsrätter i dag. Ingenting har införan-tyder attsom
det sådan möjlighet skulle innebära förbättringväsentligav en aven
möjligheterna utnyttja bostadsrätterna kreditobjekt.att som

skäl har anförts förEtt fastigheter slopandeärannat att ettsom av
möjligheten skulle inskränka möjligheterna fastighetsreglera.att
Resonemanget blir här detsamma det gäller utnyttjandetnärsom av

kreditobjekt.bostadsrätten som
Ett skäl medge dettaintecknande ärtungt mot att gemensamt att

komplicerat hela inteckningssystemet. Författningsregleringen blir
utförligare, svårareregleringen förstå Exempelvis måsteatt osv.
möjligheter till utsträckning och relaxation. Vi föreslår därför integes
någon möjlighet till intecknande.gemensamt

Det bör påpekas detta givetvis inte hindrar bostadsrättsha-att att en
innehavare flera bostadsrätter använder alla dessaärvare som av som

kreditobjekt för lån. Skillnaden olikaendast deärett stort att
bostadsrätterna får intecknas separat.

särskild fråga harEn dykt under slutfasen utrednings-som upp av
arbetet vad skulle kunna betecknas jällstugeproblemati-"är som som
ken kring inteckningssystem". förekommer bostadsrättDetett att en
upplåts till flera med syftet respektive skall habostadsrättshavareatt

undermöjlighet viss tid under året utnyttja aktuelladenatt en
bostadsrättslägenheten, Under den tiden har rättt.ex. stuga.en man
till hela bostadsrättslägenheten själv. Upplåtelsernas formella utform-
ning varierar. utformning förekommerEn ideella andelarär attsom

finnsupplåts och sedan regleraravtal under vilken tidseparata som
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utnyttjasbostadsrätten skall respektive bostadsrättshavare. Deav
upplåtna "andelarna" kan pantsatta.vara

Förenligheten med BRL beror på hur upplåtelsen jfrhar utformats
Fritidsboendekomrnitténs betänkande Fritidsboende SOU 1982:23

också diskutera120 ff.. Man kan vad pantsättning på dets. en
innebär. Klart emellertid införandeaktuella sättet är att ett ettav

innebär helinteckningssystem problem, så länge endastett en
bostadsrätt kan Det torde nödvändigt lösa dettapantsättas. attvara

riskenproblem. för ekonomiska förluster för demAnnars är stor som
köpt sådan "andel". Risken bl.a. blir osäljbar.har dennaär atten

Tiden har inte medgett vi lägger fram färdigt förslag i denatt ett
delen också. skisser till möjliga lösningar kan dock ManEtt par ges.
kan tänka sig i författning möjlighet upplåta bostads-öppnaatt atten

till respektive bostadsrättshavare under viss år.tid Dennarätt en per
alltså skulleskulle den tänkta andelen i tiden,rätt, motsvarasom

aktuellasedan kunna intecknas. En möjlighet definiera deär attannan
särskildupplåtelserna och undanta dessa från bostadsrättsregistret. En

skallfråga bostadspolitisk karaktär givetvis särlösningarärav mer om
för befintliga föreningar eller möjlighet bör finnasfinnas endast om
föreningar dennaatt starta typ.nya av

vår uppfattning reglering dennaDet gällerär att typen avsom
frambostadrätter bör kunna till ikraftträdandet de förslagtas somav

vi har.

5.6 inteckningsåtgärder

föreslårVi inteckningsåtgårderna dödning, uppdelning,att
sammanföring och nedsättning skall införas beträffande bostads-

Någon möjlighet föreslår vi inte.rättsinteckningar. till deldödning
för bostadsrätternas del motsvarigheten till utbyteUppdelning är

i fastigheter.pantbrevav

inteckningsåtgärderNär det gäller finns två frågor besvara. Denatt
första åtgärder vidta medvilka bostadsrättshavaren bör kunnaär som
sina bostadsrättsinteckningar. frågan den terminologiDen andra år om

uppdelninganvänds i och lagen företagshypotek medJBsom om en
på institut bör tillämpas förolika bostadsrätter.även

inteintecknande inte skall möjligt, behövsNär gemensamt vara
utsträckning möjlighetmotsvarigheter till och relaxation. Att atten

framstår avsnittdöda inteckningar behövs för självklart. Ioss som
ställning för bör5.4.1 har vi tagit deldödning till beloppet inteatt

införas alternativ till andrahandspantsättning. heller börInteettsom
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införassådan deldödning komplement. Vi har svårtett attsom se
något detta på grund möjligheten tillbehov andrahandspantsätt-av av

skulle dessutom innebära avvikelse från gällerning. vadDet en som
för andra inteckningssystem. En motsvarighet till utbyte och samman-

vår mening finnas. bostadsrätts-föring bör enligt Dessa åtgärder ger
möjlighet bostadsrättsinteckningarna efter denhavaren atten anpassa

aktuella lånebilden.
nedsättning kan diskuteras. fastigheterBehovet När det gäller ärav

åtgärd tillsammans med relaxation och utsträckning ovanligast.denna
exempel till den 9kan under tiden den aprilSom nämnas 11attett

begärdes fall och1997 nedsättning i 23 fall, relaxation i 22september
utsträckning fall. kan jämföras underi 4 Det med detatt samma

50 och beviljadesperiod gjordes drygt 000 innehavsanteckningar
nyinteckning fall.lagfart kombinerat med i 16 000 Detnästan mest

förnedsättning sikt inte oftaretroliga kommer användasär att att
ned-vad talar möjlighet tillbostadsrätter. Detta är mot attsom ge

Samtidigt skulle det minska bostadsrättshavarens handlings-sättning.
frihet. sammanhang har vi framhållit värdetI andra Överens-enav

förmed andra inteckningssystem, framför allt med detstämmelse
skälfastigheter. gäller här. Frågan inte redan dessaDet även är om

talar möjlig-de Betydelsefullt ocksåärväger än mot. atttyngre som
kan övergångsfasen.till nedsättning användbar underheten vara

föreslårnedsättning kan, den lösning viMöjligheten till med som
övergången till inteckningar, i vissa fall innebärabeträffande en

förfarandet. avsnitt 17.2.6. Viförenkla Mera härom imöjlighet att
intecknings-det sagda motsvarighet tillbakgrund attmot av enmenar

finnas för bostadsrättsinteckningar.åtgärden nedsättning bör
till dödning, utbyte, sammanföring och nedsätt-motsvarigheterAtt
inte nödvändigtvis mäste tala olikaning föreslås innebär att omman
förarbetena till diskuterades inteckningsåt-inteckningsåtgärder. I JB

anfördes 1970:20 del 645 det resultatgårdarna. Där prop. B atts.
utsträckning, vinnasvill nå utbyte, nedsättning kanman genom m.m.

med detockså dödning och inteckning. fördelarSomnygenom
från hand-sistnämnda förfarandet det fördelaktigareärattangavs

eftersom införingen och in-läggningssynpunkt i fastighetsboken
bevis åtgärden enklareskrivningsmyndighetens blir betydligt samtom

förmånsrättslägeinformationen pantbrevets giltighetsområde ochom
kostnader,blir lättare avläsa. Ett fördes ocksåatt menresonemang om

i förevarandedet mindre intressant sammanhang. Resonemangetär ut-
mynnade i följande slutsats.

framhållas enskildaI sammanhanget bör omständigheterna i detatt
fallet sådana dödningkan jämte inteckning inte innebärattvara ny
någon framkomlig Sålunda vissa fallskulle sådan åtgärd iväg. en
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önskad försämring förmånsrättsläget. Mansig inteföra med aven
förbibehålla de diskuterade inteckningsåtgärdernamåste därför nu

situationer.vissa

i flertalet fall.nyfastställelse skulle tillräckligtDödning och vara
vidmöjlighet till deldödning och möjlighetInfördes dessutom atten en

valfriinteckningens flytta den tillbehålla förtur ellernyfastställelse
möjligheter finnas.fönnånsrätt, skulleplats med sämre samma

omfattande.regleringen blev mindre Denskulle bli främstVinsten att
etablerad.för bl.a. fastigheter emellertid välterminologi finns ärsom

mellan denmissförstånd blir vid kommunikationförRisken t.ex.-
dennainteckningsåtgärd och den skall registrerabegär somensom -

åtgärder.också mindre talar olikavår bedömningenligt om man om
taladesfönnånsrättsläge detmed avläsa o.d.problemDe att omsom

ADB-inteckningarna ñmis iJB gäller intei förarbetena till när ettnya
register.baserat

terminologinbör föra befintligadenVår slutsats överär att man
dock ln-bostadsrättsregistret. En ändring måstetill göras.även

de andrai sikte på pantbrev medanteckningsåtgärden utbyte JBtar
sammanföras,inteckningarinteckningen. Det kan sättasär somavser

föreslårVidet pantbrevet kan bytasdödas. Menned och är ut.som
Inteckningsåtgärdenskall finnas för bostadsrätter.intepantbrevatt

vidbostadsrättsinteckningen. Vad skertillmåste därför kopplas som
flera.pantbrev pantbrev bytsutbyte är motatt ett utettett av

tillåtgärden knytsdet sig uppdelning. NärBeloppsmässigt rör om en
föreslår vi den benärrms uppdelning.inteckningen att
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6 Det sakrättsliga skyddet

två avsnittenI de första diskuteras något särskilt sakrättsligtom
förbör finnas överlåtelse respektive pantsättning bostads-moment av

vilket i falloch detta så skall Därefter fråganrätt tasvara. omupp
godtrosförvärv därmedoch sammanhängande frågor. de två följandeI
avsnitten vilka rättsverkningarna registrering ibörövervägs vara av
bostadsrättsregistret och vilka prövningar införbör görassom

Avslutningsvis diskuterasregistreringen. på vilka ansökningar börsätt
kunna göras.

6.1 Sakrättsligt skydd vid överlåtelse av
bostadsrätt

föreslårVi utgångspunkten, förmotsvarande sättatt som
fastigheter, skall sakrättsligt erhållsskydd vid överlåtelseattvara
redan avtalet.genom

6.1.1 Avgränsningar

Enligt direktiven skall vi sakrättsligadet regelsystempröva om som
gäller för fastigheter bör utsträckas till för bostadsrättergälla ävenatt

registreras i bostadsrättsregister eller sakrättsliga reglerettsom avom
införas. Direktivenslag bör alltså inte de obligations-annat tar upp

rättsliga ändring skulleEn det sakrättsliga regelsystemetmomenten. av
i och för sig kunna ha betydelse fråga.för dennaäven

Formkraven vid överlåtelse bostadsrätt lika deganskaärav som
förgäller fast egendom. I båda fallen gäller avtalet skallatt vara

skriftligt, det skall undertecknas egendomenatt parterna samt attav
och priset skall framgå. För bostadsrätter gäller dessutom att en
denuntiation till bostadsrättsföreningen krävs för sakrättsligt skydd och

förvärvaren måste medlem för köpet skallatt antas attsom vara
giltigt. Beträffande fast överlåtelseförklaring.egendom krävs en
Vidare förvärvaren skyldig ansöka lagfart. Utgångspunktenär att om

det gäller det sakrättsliga skyddet inte lagfarten. Sakrättsligtnär är
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skydd erhålls enligt huvudprincipen redan avtalet mellangenom
En sak lagfarten i vissaär hänseenden harparterna. attannan

rättsverkningar avsnittse 3.2.1. Lagfart krävs för godtros-t.ex. att
förvärv skall kunna ske.

Det nuvarande för överlåtelser inteärsystemet sättsamma som
för pantsättning bristfälligt. Vissa problem finns dock. Somsystemet

i direktiven sker pantförskrivningar många gånger vidanges en
tidpunkt då förvärvaren pantsättaren inte medlem i bo-ännu är
stadsrättsföreningen. En sådan pantsättning blir ogiltig förvärvarenom
inte medlem i bostadsrättsföreningen. Detta problem harantas som
påtalats bl.a. mäklare och kreditinstitut vid våra kontakter medav
dessa. Det främst två problemär föreligger, dels attsom man anser
rättsföljden ogiltighet, dels prövningen oftaär drar på tiden.att ut
Kreditinstituten har i och för sig italat kalkyleradetermermer om
risker påtagliga problem. Men den riskän talar torde haom man om
betydelse för på bostadsrätten kreditobjekt. Det nuvarandesynen som

inte heller särskilt rationellt. Kreditgivare,är mäklare ochsystemet
andra måste vända sig till bostadsrättsföreningen för få uppgiftatt om

innehavare viss bostadsrätt.ärvem som av en
påtaladeInget de problemen kopplade till de obligationsrätts-ärav

liga Vi kan inte heller, med hänsyn till de forrnkravmomenten. som
för finns,närvarande de olika alternativ finns beträffandeattse som
det sakrättsliga någon anledning till ändring demomentet ger av
obligationsrättsliga. Vi föreslår därför inte någon ändring i delen.den

Olika sakrättsliga tänkbara. Enligt gällande krävsär rättmoment
denuntiation för sakrättsligt skydd vid överlåtelse bostadsrätt.av en

fastigheterFör gäller alltså avtalsprincipen utgångspunkt. Ensom
överlåtelse blir sakrättsligt skyddad redan avtalet mellangenom

Bostadsrätter lös egendom. Beträffande lös egendom krävsärparterna.
ofta tradition dvs. överlämnande egendomen till förvärvarenav- -
för sakrättsligt skydd. Registrering förekommer också sakrättsligtsom

vid överlåtelser. Så fallet beträffande aktier i aktiekonto-ärmoment
systemet.

De sakrättsliga har varit föremål för diskussion i olikamomenten
sarmnanhang. På tid har riktat kritik den längesedanmotsenare man
förhärskande traditionsprincipen beträffande lösören se Håstad,t.ex.
Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., 1996, 209 ff. ochs.
Göranson, Ulf, Traditionsprincipen, 1985, 619 ff.. En särskilds.
utredare tillsattes år 1993 för bl.a. traditionsprincipenövervägaatt om
skulle vid konsumentköp.överges

Utredningen, Utredningen konsumenträttsligaantog namnetsom om
frågor, presenterade sina förslag i betänkandet Nya konsumentregler
SOU 1995:11. Vad beträffar konsumenters skydd vid säljarens
insolvens föreslog utredningen skall från traditions-görasatt avsteg
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principen vid konsumentköp. Enligt förslaget skall sakrättsligt skydd
uppstå redan köpeavtalet. Förslaget alltjämt under bered-ärgenom
ning. alltså endastDet konsumentköp. Oavsett vad resultatet bliravser

torde emellertid traditionsprincipendetta under överskådlig tid gällaav
på områdena jfrde övriga NJA 1997 660. Ett förslag införaatts.
avtalsprincipen generellt för lösören torde nämligen få föregås enav
utredning. Några omedelbara planer detta finns för närvarande inte.

Vårt uppdrag inskränker sig till sakrättsligadetöveratt systemetse
för bostadsrätter. Vi därför vi vid våra överväganden inte börattanser

generella bedömningar särskilda sakrättsligagöra momentmer av om
befogade eller inte. Sådana frågor hör övergripandehemma iär mer

sammanhang. pågårSom för närvarande inte något arbetenämntsnyss
med dessa generella frågor. Vi utgår därför från den nuvarande
situationen lösningar finnsolika beträffande olika egendomatt typer av
och fallet kommer så under överskådlig framtid. Däremotatt vara en

vi det viktigt studera de skäl anförts för de olikaattser som som
lösningarna analysera vilkenoch bårkraft de i förhållande tillhar
bostadsrätter. således de börDet omständigheter viär en av anser

vid utformningen förin det sakrättsligavägas systemetav nya
ocksåbostadsrätter. Vi det finns skäl bidra till enhetlighetatt attanser

detta möjligt. Utgångspunkten blir alltså lösningär attom en som
fråninnebär någon avvikelse befintliga sådana bör undvikas,större om

inte skäl talar för något Vi börslutligentunga annat. attmenar man
olika lösningarnabeakta hur de har fungerat i praktiken.

skall diskuteras vilketNärmast de särskilda sakrättsliga moment-av
lämpligast vid överlåtelse vibostadsrätt. Därefterär taren som av

ställning till särskilt sakrättsligt bör finnas vidkvarett momentom
överlåtelse ellerbostadsrätt inte.av

Denuntiation6.1.2 eller registrering

Som tidigare denuntiation enligt gällande sakrättsligtnämnts är rätt
vid överlåtelse bostadsrätter. på denuntiation inteKravet ärmoment av

fastslaget i författning. sigDet analog tillämpningrör avom en
reglerna för enkla skuldebrev i lagen 1936:81 skuldebrev. Förstom
bör något vilka skäl har anförts för denuntiationsregeln.sägas om som

Denuntiationsregeln har funnits därförsedan år 1936 och fårman
till skuldebrevslagens förarbeten för upplysningar i detta ämne

ff..NJA 1936 112 I förarbetena inledningsvis detatts. anges
framstår betänkligt tillerkänna överlåtelsen omedelbar rättsvet-attsom
kan. Det skulle, enligt förarbetena, alltför lättöppna utväg atten

helt diktade eller till sin tidpunkt oriktigt angivna överlåtelsergenom
"gäcka borgenärernas rätt". Man avfärdade också tradition som
sakrättsligt Detta grundades på skuldebrev i allmänhet intemoment. att
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något bevisdokumentär än inte ändrar den rättsligaannat ett som
karaktären den fordran handlingenav avser.

Lagberedningen uttalade i förarbetena till skuldebrevslagen att
denuntiation för enkla skuldebrev fyller det syfte i frågasom om
löpande skuldebrev och lösören ligger till grund för traditionskravet.
Genom denuntiationen överflyttas den faktiska möjligheten förfogaatt

den tillgång det gäller frånöver överlåtaren till förvärvaren. I
förarbetena konstaterades också kravet på denuntiation inte kanatt
påstås leda till "rättslivets oskäliga betungande".

Lagberedningen vidare de synpunkter hade gjortsattangav som
gällande i fråga överlåtelses verkan överlåtarens borgenärermotom
föreföll tillämpliga vid dubbelöverlâtelseäven eller pantsåttning av
enkelt skuldebrev. slutsats,Denna skäl gäller för vadatt samma som
brukar kallas borgenärsskyddet för det s.k. omsättningsskyddet,som
uppmärksammades ledamot i lagrådet, justitierådet Bagge. Hanav en
anförde bl.a. 1936NJA 116 f.s.

Då jag finner mig böra godtaga den sålunda föreslagna regeln sker
emellertid detta, skyddetvad överlåtarens borgenärer beträffar,mot

från den synpunktennärmast denuntiationen sigatt genom vare-
den kommer från överlåtaren eller förvärvaren överlåtelsen får en-
viss offentlighet och prägel verklighet, sken... Någotav annor-
lunda ligger tillsaken i fråga skälen för godtagandetom av
denuntiation såsom förutsättning för skydd för godtrosförvärv vid
tvesala. Här det omsättningens intressenär skola tillgodosessom

vårdslös eller oredlig överlåtelse.trots en

litteraturenI har skälen för de olika sakrättsliga bl.a.momenten,
tradition, inskrivning och denuntiation, diskuterats se Helander,t.ex.
Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, 1984, ff.347 och 456 ff. ochs.
Hessler, Henrik, Allmän sakrätt, 1973, ff..86 Bo Helander görs. en
analys för identifiera de skäl kan välgrundade försägasatt som vara
denuntiation sakrättsligt Han därvid kontrollgörmoment.som en av
vilken betydelse denuntiationen har det gäller publicitet, effekt pånär
svikliga transaktioner, ordning och reda, uppoffring panthavarenssamt
makt över panten.

Henrik Hessler har något annorlunda uppläggning hannären
undersöker de sakrättsliga funktion beträffande borgenärs-momentens
skyddet respektive omsättningsskyddet. Han därvid attmenar
beträffande borgenärsskyddet syftar sakrättsliga främst tillmoment att
skapa skydd sken- eller i efterhand konstruerade transaktioner.ett mot
När gällerdet denuntiationer konstaterar han detta skapar vissatt en
publicitet, överlåtelse blir inte längre sak mellant.ex. parterna.en en
Han också denuntiationen innebär visst mått uppoff-att ettanser av
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ring. Vad gäller skuldebrev betyder denuntiationen överlåtareatt en
inte längre blir legitimerad uppbära betalning gäldenären. Näratt av
det gäller ornsättningsskyddet han i principattmenar samma syn-
punkter kan påanläggas denuntiation på besittning. Denun-som
tiationen skulle då, enligt honom, innebära vid tvesala hindraratt man

förvärvare från förvärv och denuntiationen igöraatt ett atten senare
andra fall förvärvet synbart för förvärvare.gör en senare

Inledningsvis bör slås fast vi har svårt något skäl föratt att attse
denuntiation med tradition. För sådanersätta ändring bör krävas atten

kan några direkt positiva effekter. De teoretiska grunderna förman se
tradition och denuntiation ungefär desamma. Någraär praktiska
fördelar svåra Det kan också ifrågasättasär vad skallatt se. som
traderas.

Om särskilt sakrättsligt skall finnas, står alltså valetett moment
mellan denuntiation och registrering.närmast Naturligtvis kan

diskuteras hur verkningsfullt denuntiation skydd för borgenärerär som
omsättningen.och Hållbarheten de har anförts tillargumentav som

stöd för krav tradition eller denuntiation har diskuterats olikai
Visammanhang. nöjer i detta sammanhang med konstateraatt attoss

det svårt registrering inte skulleär kunna likaatt att ett gottse ge
skydd för borgenärer och omsättningen denuntiation. I vissasom
avseenden, publicitet för hindra skentransaktioner, framstårt.ex. att
registrering i offentligt register bättre alternativ.ett ettsom

Det givetvis intresse sakrättsligt skydd kan uppnås relativtär attav
snabbt. Beroende på utformningen kan emellertid möjligheterna vara
lika till detta registrering denuntiation. Antingen kanersätterstora om
ansökan registrering sakrättsligt skydd eller också utformasom ge

så registreringen kan ske snabbt. bostadsrättsföre-Om intesystemet att
ningen inkopplad finns också realistiska möjligheter fallär iatt, vart
på sikt, vidta åtgärddenna på elektronisk En denuntiation tillväg.
föreningen torde regelmässigt ske med post.

Som utvecklats i avsnitt 2.1 fleravi skäl förminskaatt ansvaretser
bostadsrättsföreningar beträffande påpantsättningar. Bl.a. beror detta

styrelseledamöterna ofta har begränsad tid för detta arbete ochatt
Ävenbegränsad erfarenhet. det gäller överlåtelser skältalar sådananär

i viss mån för avlasta föreningen detta En utgångspunkt äratt ansvar.
alla förvärv förr eller skall registreras i bostadsrättsregistret.att senare

Det dåuppstår onödig parallellitet föreningen denuntierasskallen om
för sakrättsligt skydd. Olika besked skulle få skickas håll vidolika

förvärv. Denuntiationen skulle till föreningen och registreringgörasett
skulle ske i bostadsrättsregistret. Den ville ha fullständigsom
infonnation innehavarförhållandena för bostadsrätt skulle inteom en
kunna vända sig endast till registret, skulle dessutomutan vara

kontakta föreningen.tvungen att
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Vi därför särskilt sakrättsligt skall finnas,att, ett momentmenar om
den nuvarande denuntiationen bör registrering eller ansökanersättas av

registrering.om

6.1.3 särskiltBör sakrättsligt finnasett moment

fastigheter gäller,För tidigare avtalsprincipen. När detnärrmts,som
gäller skälen för denna ordning gjordes del uttalanden i förarbetenaen
till vissa ändringar beträffande fastighetsexekution infördes isom
början på 1970-talet SFS 1971:494 och 495, 1971:20. Tidigareprop.

lagfartsförhållandenagällde avgörande för utmätning kundeatt var om
Ändringen,ske hos överlåtaren. hade föreslagits Lagbered-som av

ningen, innebar lagfarten endast har bevisverkan. förarbetenaIatt
uttalade departementschefen följande prop. 162.s.

del jagFör beredningens medföraförslag vissaattegen anser
fördelar regleringen blir mindre stel och visstattgenom ger

för beaktande omständigheterna i det enskilda fallet.utrymme av
beredningen föreslagnaDen ordningen ansluter till vadävenav som

gäller vid utmätning lös egendom. Departementsförslaget harav
därför utformatsi denna del i överensstämmelse med motsvarande
regler i beredningens förslag. Jag vill i sammanhanget framhålla det
betydelsefulla i de exekutiva myndigheterna uppmärksammaratt
risken för skenöverlåtelser och iakttar försiktighet det gällernär att
tillägga överlåtelse inte har lagfarits verkan utmätnings-som av
hinder.

Frågan lagfarten skulle sakrättslig verkan prövades närävenom ges
utsökningsbalken reformerades år 1981. Någon ändring ordningenav
från år 1971 gjordes inte. förarbetenaI motiverades detta med denatt
gällande ordningen inte hade föranlett olägenheter i den praktiska
tillämpningen, ändring reglerna för borgenärsskydd kundeatt en av
medföra rättsförluster för särskilt förskottsbetalare och utveck-att en
ling lagfart söktes redan köpekontraktet inte önskvärdmot att var
prop. 1980/81:8 454 f..s.

Det förhållandet avtalsprincipen förgäller fastigheter har röntatt
viss kritik i litteraturen. harBl.a. påpekats motsägelsefulltdet äratt

ha så rakt lösningar för fast respektive lös egendom ochatt motsatta
avtalsprincipen för fast egendom innebär avvikelse från vadatt en som

gäller i andra länder se Göranson, Ulf, Traditionsprincipen,t.ex.
1985, 410 ff., Hessler, Henrik, Allmän Sakrätt, ff.1973, 260s. s.
och Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., 1996, s.
216. Som tidigare vår bedömningnämnts emellertid dessaär att
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diskussionengälla under överskådlig tid. Denförhållanden kommer att
riktning.därför inte i någonleder oss

lagstif-harskentransaktioner vad gäller fastigheterförRisken av
till de forrnkravför lös egendom med hänsynmindrebedömts äntaren

harpåståendeöverlåtelse fast egendom. Dettaförgäller avsom
harAvtalsprincipenHessler, Henrik, 263.kritiserats se t.ex. a.a., s.
år.funnits för fastigheter i 30här lagetemellertid vid det änmer

har gjortordning gäller för fastighetertyder på denIngenting att som
skentransaktioner praktiken skullemed i närproblemen störreatt vara

Förhållandena vidjämfört med egendom.fastigheterdet gäller annan
väldigtdet gäller forrnkrav,bostadsrätter,överlåtelse årnärt.ex.av
någonsvårtför fast egendom. Det därförgällerlika dem är att sesom

infördes förordningproblemen skulle bli dennaförrisk störreatt om
registrering isamtidigt krav ställsbostadsrätter ettsom upp

förvärv.bostadsrättsregistret av
i förarbete-anfördes, tidigarefastigheterdet gäller nämnts,När som
ändringutsökningsbalken år 1981ändringarna itill att avenna

särskilträttsförluster förborgenärsskydd kunde medföraförreglerna
avtalsprin-ifrånansågs skälförskottsbetalare. Detta ett mot attvara

Även vissspeladeuttalades detdet inte kancipen. anta att enmanom
fårförvärvarenfastigheter kan viss tid innanbeträffanderoll det taatt

det före-tillämpas. Ochmed inskrivningsdagarlagfart. Ett system
alltsåinnebärinskrivningsmyndigheterna har balanser. Detkommer att

dagfaktiskt får behandlasinskrivningsdagviss rentatt senareenen
lagfartvilandeskulle ha behandlats. Omdå egentligenden dag denän
skulleanvändas sakrättsligtlagfart skulleeller beviljad moment,som

förstsakrättligt skydd ofta uppkomförsåledes risk finnas att gan-en
därutformaMöjligheternatid efter avtalet.ska lång ett systematt

små. Detdag framstårmedgesregistrering alltid kan somsamma
redanhänseendeuppnå säkerhet i dettasäkraste ärsättet attatt

principskydd. Dennaregistrering sakrättsligtansökan gerom
sjölagenoch skeppsbyggen 2 kap. 9 §för skepptillämpas

för sig motverkasådan ordning kan i och1994:1009. En t.ex.
villför denökar inte möjligheternaskentransaktioner. Däremot som

information,korrektdubbelöverlåtelse fågardera sig attmot t.ex. en
upphovi skullealla ansökningar registret. Detmed mindre noteras ge

och kostnader.till arbeteextra
jämförtavvikelsei och för sig lös egendom. EnBostadsrätter är

allaunderegendom emellertidflesta andra lösmed de ärtyperna av
pantsättningaromständigheter aktuell eftersom förvärv och av

således ii register. Registreringenbostadsrätter skall noteras ett ger
fastigheter. tidigaremed för Ochstället likheter nämntssystemet som

vid överlåtelse skriftlighetskravetså de övriga kravenär m.m. --
tillgäller för fast sagda ledermycket lika dem egendom. Det osssom
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likhet medatt lös egendomargumentet inte särskiltvägerom annan
Likheterna så med förhållandenatungt. är för faststora egendom att

det ñmis fördelar med uppnåstora likformighetatt mellanatt en
bostadsrätter fastoch egendom. Både bostadsrätter och fast egendom
hanteras dessutom i utsträckning aktörer,stor mäklaret.ex.av samma
och kreditinstitut. För framstår säkert koppling mellangemene man en
bostadsrätter och fastigheter ganska naturlig. Frågan därförärsom om

inte skulle bli lättbegripligtsystemet för både de professionellamer
aktörerna och lekmätmen med sådan överenstämmelse.en

Det har beträffande fastigheter utveckling lagfartsagts att mot atten
söks redan på köpekontraktet inte önskvärd.är Uttalandet har
kritiserats från teoretiska utgångspunkter. Man har dettamenat att
framstår från handläggareett på inskrivningsmyn-argumentsom
dighetema. Vi emellertid det finns skäl för inte inrättaattmenar att ett

nödvändiggör dubbeltsystem ansökningsförfarande,ett alltsåsom att
allmänt skulle sig föranledd skaffa "vilande lagfart" förman mer attse

försäkra sig sakrättsligt skydd.att Det handlar inte i första handom
det arbete sådant förfarandeextra skulle kunnaett denom som ge

registrerande. Det viktiga arbetet skulleär upphov till kostna-att ge
der. Dessa skulle belasta den begärde registreringen. Det ärsom
möjligt många i praktiken skulle avstå från "vilandeatt lagfart". Men
i så fall innebär detta förvärvaren kostnadsskäl avståratt frånav
sakrättsligt skydd. Det sagda vi skäl för avtalsprin-tungtser som en
cipen. Det huvudsakliga skälet för inrätta bostadsrättsregistretatt är att
förbättra bostadsrätterna kreditobjekt. För detta ändamål detärsom
nödvändigt registrera förvärven. Men det då viktigtatt detta kanär att

på säkert,göras rationellt och billigtett sätt.
En sarmnanvägning de olika synpunkter harav presenteratssom

leder till slutsatsen avtalsprincipen bör gälla för bostadsrätterattoss
på motsvarande för fastigheter.sätt Avtalsprincipen bör alltsåsom

utgångspunkten. Frågan undantag från denna princip,vara om t.ex.
registreringens rättsverkningar, diskuteras i avsnitt 6.5.1.
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Sakrättsligt vid pantsättningskydd6.2

skydd vidskall sakrättsligtföreslår huvudregelnVi attatt vara
in-registreringbostadsrätter erhållspantsättning avgenomav

sakrättsligtemellertidVårt förslag innebärteckningshavare. att
uppnåsockså skall kunnaandrahandspantsättning,vidskydd, bl.a.

pantsättning lösunderrättelse enligt lagen l936:88 avomgenom
tredjeinnehavesegendom av man.som

införassakrättsligt börEtt6.2.1 momentnytt

pantsättningdär sakrättsliga skyddet viddetnuvarandeDet systemet
itill bostadsföreningens styrelseunderrättelse sägserhålls genom

hari avsnitt 2.1otillfredsställande. Somdirektiven angettsvara
allmänområdet bekräftat dettapraktikermed ärkontakter att en

olägenhtemapraktiskafelaktigheter DeRisken föruppfattning. är stor.
bekräftelserbeaktansvärda. tidockså Detär tar att osv.

överlåtelseliksom viddenuntiation till styrelsenpåKravet är, av
för enkla skuldebrevi författning. Reglernafastslagetintebostadsrätt,

tillämpas analogt.skuldebrev1936:81i lagen om
gällaavtalsprincipen börföregående avsnittetföreslog i detVi att

lösningskäl dennaEtt avgörandebostadsrätt.vid överlåtelse motav
imotsvarighetnågonden inte harpantsättningbeträffande är att

vissagällerundantag finnas detMöjligen kan närsvensk rätt. ett
ochgårosäkert dessadet pantsättaimmaterialrätter. Men är attom

sakrätts-användbartmotiverats med någotså fallhar iundantaget att
2121991,jfr. Walin, Gösta, Panträtt,inte finnsligt t.ex.moment s.

606 ff..1984,Kreditsäkerhet i lös egendom,Helander, Bo,ff. och s.
pantsättninggiltigsålundakanPrincipen i svensk sägasrätt attvara en

bostadsrätterdet gällersärskilt sakrättsligt Närförutsätter moment.ett
skenöverlåtelser o.d.Riskerna förmöjliga sådanafinns flera moment.

sigtänkervid överlåtelseannorlundasig ocksåställer än enmanom
därför inteVipantsättning bostadsrätter.avtalsprincip för serav

alternativ.realistisktavtalsprincipen ettsom
framhar förtsredovisades vidare skälavsnittetföregåendeI det som

dethandlarSammanfattningsvisoch tradition.för denuntiation om
ocksåkonstateradesborgenärerna. Detomsättningen ochskydd för att

fylladenuntiation kanså braregistreringen välöverlåtelsevid som
Heltdenuntiationen.behållatalarfunktioner. Dettadessa mot att

inte kannuvarande ordningenemellertid denavgörande är att anses
ochför felaktighetersäker. Riskentillfredställande och år stor

ha. Vimening, inte börden, enligt vårföreningen har ett ansvar som
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alltså denuntiationen böratt ersättas sakrättsligtanser ett annatav
moment.

6.2.2 sakrättsligt skydd registreringgenom

Tradition sakrättsligt kan huvud bliöver aktuelltmomentsom taget
endast i den mån använder skriftliga pantbrev. I enlighet med deman

fördes i det föregående avsnittet det svårtärresonemang som att attse
tradition utifrån teoretiska utgångspunkter skulle bättre änvara en
registrering allmänt och lättär tillgänglig. En sådan registreringsom
bör lika kraftfullt denuntiation eller tradition kunna skyddasom
borgenärer och omsättningen. Exempelvis torde registreringen välvara
så effektiv för förhindra skentransaktioner eller detatt gällernär att
upplysa förvärvare vid dubbelöverlåtelse. vissaIen senare en
avseenden, det gällernär skapa publicitett.ex. förhindraratt en som
skentransalctioner, framstår offentlig registrering överlägsetettsom
alternativ. Numera finns erfarenheter användning registreringav av
eller ansökan därom sakrättsligt vid pantsättningmomentsom genom
aktiekontosystemet och användningen datapantbrev. Dessaav
erfarenheter talar i riktning de teoretiskasamma som resonemangen.

Det finns flera fördelar med registrering sakrättsligt moment.som
Ett sådant rationellt.är Alla aktörer på den aktuellasystem mer
marknaden långivare, mäklare, försäkringsgivare m.fl. kan med ett- -
sådant hämta in uppgifter pantsättningar på elektronisksystem väg.om
Några andra kontakter behöver inte i dessa frågor. Utformningentas
innebär, jämfört med denuntiation, också lättnader för bostadsrätts-
föreningens styrelse. Den behöver inte befatta sig med pantsättningar

enskilda bostadsrätter. Risken för sådana felaktigheter detav som
nuvarande kan upphov till bristande överensstämmelsesystemet ge -
mellan faktiska denuntiationer och anteckningarna i lägenhetsförteck-
ningen elimineras. Förutsättningar skapas slutligen för ett mer-
papperslöst, och därmed rationellt, system.mer

Det sagda leder till det nuvarande sakrättsligaattoss momentet
denuntiation bör registrering.ersättas Detta utgångspunkten.ärav
Därmed inte detta bör den enda möjligheten uppnåsagt att attvara
sakrättsligt skydd.

6.2.3 Underrättelse till panthavare

I avsnitt föreslog5.4 vi andrahandspantsättning bör möjlig.att vara
Samtidigt pågår utveckling det gäller fastigheternär innebären som

kreditinsituten i mindreatt utsträckning använder sig dennaav
möjlighet. Det talar för kreditinstitutensmesta på andrahands-att syn
pantsättning kommer densamma för bostadsrätteratt förvara som
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sakrättsligttillregistreringtalarfastigheter. Detta göramot att
bostadsrätter.andrahandspantsättningvidmoment av

vid andra-underrättelse sakrättsligtEnligt gällande rätt är moment
utfalletfastigheter. Hurbostadsrättersåvälhandspantsättning somav

förstahandspanthavarenbl.a. påbyggersituationeri olikablir att
3.1.6. Omavsnittfått vissa insikter,hardenuntiationen segenom

frågormåste dessasakrättsligtinförasskulleregistrering moment,som
dessa frågor.in itillämparna sigskalloch sedan sättaöverses

svaltrelativtandrahandspantsättningför ärEftersom intresset numera
talarriktningårs försteg. I1936 lagenligtunderrättelsehar ett samma

förhållandepraktisktviktigt,ñmis ocksålikhetstanken. Det ett mer
lägenhetsför-andrahandspantsättningar. Iregistreringtalar mot avsom
Motsvarandeproblem.inaktuella noteringarteckningarna är ett

detta4.3.4avsnittegendom. Vi har iför fastfinns inteproblem angett
Registreringvälja inteckningsmodellen.skäl för att avettsom

noteringarinaktuellainnebär risk förandrahandspantsättning atten
Är registreradredanandrahandspanthavarenregistret.iskulle stå kvar

förstahands-gamlefå bort denincitamentintehar han attsamma
aktuell.inte längredenne ärpanthavaren när

borttryckt på viktensammanhangvi i olikaSamtidigt har att taav
därförförslagVårtfrån föreningarna. ärpantsättningarnaföransvaret

fastgällerdetliksomunderrättelsen, närändringenden görs attatt
intecknings-dvs.förstahandspanthavaren,tillskall lämnasegendom,

års lag1936 görsdå denUtfornmingen börhavaren. attvara
andrahandspantsättning bostadsrätter.vidtillämplig av

Såvälutfornming.för välja dennaskälocksåfinnsDet annat attett
denuntiation.jämfört medhar svaghetregistreringtradition ensom

medsnabbtsakrättsligt skydd änfå är sämreMöjligheterna att
skyddsakrättsligtlag tillämplig, kan1936 årsdenuntiation. Om görs
andra-vidi andra situationerdenuntiation änerhållas ävengenom

redannågonalltså ärfall aktuellahandspantsättning. De ärär attsom
någondenne skall bytasinteckningshavare ochregistrerad ut motsom

till dendenuntiationkan dåpanthavarenDen genomnyeannan.
skydd,sakrättsligtsnabbare få äninteckningshavarenregistrerade om

möjlighetenalternativet. exempelenda Ettregistrering det närär
ochfordran betaltsursprungligabetydelsefull denkan är attvara

säkerhetanvändsi omedelbar anslutningbostadsrättsinteckningen som
möjlighet ersättaborgenär. Dennakredit hosför attannanenen ny

medpå datapantbreveller registreringskriftligt pantbrevtradition av
iutvecklasfrågorbeträffande fastigheter. Dessafinnsdenuntiation

6 kap. 13 § BRL.författningskommentaren
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6.3 Dubbeldispositioner och godtrosförvärv

Vi föreslår det i lag slås fast vidatt dubbelöverlåtelse denatt
tidigare överlåtelsen normalt har företräde attmen en senare
överlåtelse får företräde, registrering förstsöks för detom senare
förvärvet och förvärvaren i godär Vidare föreslår vitro. att ex-
stinktiva godtrosförvärv skall kunna bostadsrätter.göras Denav
fastighetsrättsliga regleringen därvidutgör förebild. Detta skall
också gälla upplåtelse panträtt.av

6.3.1 Dubbelupplåtelser och dubbelöverlâtelser

Som i avsnitt 3.1.1 regleras situationenangetts lägenhet haratt en
upplåtits med bostadsrätt till flera i 4 kap. 10§ BRL.personer
Upplåtelsema gäller i den tidsföljd de har Omägt tidsföljden interum.
går fastställa, bestäms företrädet domstolatt efter skälighetsbe-av en

Överlåtelsedörrming. till flera regleras inte i BRL. Gällandepersoner
innebär irätt stället 31 § lagen 1936:81att skuldebrev ärom

analogiskt tillämplig. Huvudregeln tidigareär överlåtelse gälleratt en
före Men den förvärvaren i god ochen senare. om senare trovar
underrättar föreningen först, har han företräde framför den förste
förvärvaren.

Något skäl ändra reglerna vid upplåtelse till fleratt än en person ser
vi inte i förevarande sammanhang. Principen vid överlåtelse till fler

detän sakrättsliga vidatt god kan företräde harmomenteten tro ge
sin motsvarighet för andra egendomsslag. Vi inte heller denattanser
bör ändras. Principen bör därför förvärvare fårattvara en senare
företräde framför tidigare, han ansöker registrering försten om om
och i god När bostadsrättsregistertro. införsett bör frågorvar som
den förevarande regleras i lag. Den angivna principen bör alltså slås
fast i lag.

6.3.2 Godtrosförvärv

Bostadsrätter kan enligt gällande inte föremålrätt för exstinktivtvara
godtrosförvärv. I sakrättsligt hänseende nämligen bestäm-anses
melserna för enkla skuldebrev tillämpliga. Och vid överlåtelse av
enkelt skuldebrev huvudregelnär den borgenären inte kan fåatt nye
bättre gäldenärenrätt denän överlåtarenmot hade, 27 § lagensom
1936:81 skuldebrev. Följande förklaring i förarbetena tillom ges
lagen skuldebrev NJA 1936 106.om s.
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undergår i och förbetalningsförpliktelserättsligaDen naturen enav
tillförpliktelsen kommerdärigenomförändringicke någonsig att

allmänhetfordringar ienkelt skuldebrev. Deiuttryck ett om
å dentillämpningskola sålunda rätt,rättsgrundsatsema ägagällande

i frågainnebär,detta slag. Dettaskuldebrevgrundas på ett avsom
erhåller bättreprincipförvärvaren iöverlåtelse,verkan attavom

följaktligenöverlåtaren hade. Gäldenärenden äger motatträtt än
överlåtarenutsträckning göraiförvärvaren motsomsamma

hänseendesådantförvärvaren idärinvändningar,gällande även
varit i god tro.

Omhuvudregeln.finns frånundantag ettkanDet nänmas ettatt
förvär-godtroendeskull,för skens kanharskuldebrev upprättats en

handlingen.framgårfordrangällande dengöra som avvare
3.2.1,i avsnittutvecklatsharkan,Godtrosförvärv närmaresom

åregendomför fastprincip infördesDennafast egendom.göras av
fastighetsböckernaiville inskrivningenSkälet1972. att gemanvar

och16jordabalken Kap.Henrik, Nyarättsverkan Hessler,materiell
prop.förarbetenagodtrosförvärv, 1976, s.11. Ioch18 Hävd anges

465:1970:20 del B s.

inskriv-moderntofrånkomligtmening detminEnligt är ettatt
tilläggsinskrivningenden grundsatsenuppbyggsningsväsende att

fastighets-iinskrivningi förlitanrättsverkan. Denmateriell som
begränsadellerfastighetsig förvärvinlåtergodboken i tro avav

skyddadformellerbör iegendomi sådanrättighet varaen annan
sigvisarförvärvupplåtarens lagfarnaelleröverlåtarens varamot att

ogiltighetsanledni-ng.okändför honomnågonbehäftat med

lösören.godtrosförvärvdet gäller ärsvenskUtgångspunkten i närrätt
i lagenlösa sakergodtrosförvärvtillMöjligheterna göraatt angesav

för2 § krävsEnligt lagenslösöre.godtrosförvärv1986:796 avom
överlåtarenöverlåtelse,skerförvärvetgodtrosförvärv attatt genom en
förvärvarenochtraderasbesittning, lösöreti sinegendomenhar attatt
godtrosför-föreskriftersärskildaintegällerLagen näri godår tro. om

iskeppföreskrifter finnsSådanalag.finns i t.ex.värv omannanen
registreringskerfastigheterLiksom för1009.1994:sjölagen av

oftagodtrosförvärvdärsådanregistrerad egendomoch just ärskepp,
skuldebrevi lagenfordringardet gällermöjliga. När görs enär om

kanGodtrosförvärvenkla skuldebrev.löpande ochmellanuppdelning
huvudsakitidigareskuldebrev nämnts,löpandegöras sommen,av

enkla.inte av
kanskälenvisargodtrosförvärvförmotiveringamaåtergivnaDe att

olikabedömningenvad gällerolika planpå någotlegathasägas om
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slag egendom har böra kunna föremål föransetts godtrosför-av vara
eller inte.värv Exempelvis motiveringen för enklatar skuldebrev sikte

på handlingens egenskaper medan möjligheten godtrosförvärvgöraatt
fast egendom har motiverats med inskrivningen börav vissatt ges en

tyngd. Vad talar förnärmast möjliggöra godtrosförvärvattsom av
bostadsrätter förvärvareär skall registrerasatt i bostadsrättsregistret.

Godtrosförvärv aktualiseras beträffande förvärv bostadsrätterav
först främstoch vid överlâtelser. Frågan emellertid ocksåär vad som
bör gälla för upplåtelser och olika lösningar tänkbara vidärom
upplåtelse respektive överlåtelse. En upplåtelse innebär bostads-att
rättshavaren bl.a. får nyttjanderätt till bostadsrätten. Det sakrätts-en
liga läget något oklart.är Nyttjanderätten kopplad tillär med-ett
lemskap och andel i bostadsrättsföreningen. Vid upplåtelseen av en
bostadsrätt finns, enligt gällande inte någoträtt, sakrättsligt moment.
Nyttjanderättemas sakrättsliga ställning är kommenterad isparsamt
litteraturen. Utvecklingen hyres- och arrenderättens område har
varit hyresgäster och arrendatorer efter handatt har förtjänaansetts ett
långtgående sakrättsligt skydd, kan nyttjanderättshavarent.ex. vara
skyddad upplâtarens borgenärer nyttjanderättenmot inskrivenärom
jfr Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., 1996, s.
431. Det kan konstateras bostadsrättshavaren också åtnjuteratt ett
visst sådant skydd. Om det hus överlåts eller säljs där lägenhet ären
upplåten med bostadsrätt, upphör bostadsrätten. I den situationen anses
emellertid hyresavtal ingånget, lägenheten har tillträtts, 7 kap.om
33 § andra stycket BRL. Enligt Anders Victorin det dock ovisstär
bl.a. huruvida de tidigare bostadsrättshavarna har bo kvar medrätt att

besittningsskydd vanliga hyresgäster Melz m.fl.,samma som
Bostadsrätt, 3 uppl., 1996, 74.s.

Några tecken utbredda problem har emellertid inte framkommit.
Det framstår också mindre lämpligt lösa denna fråga enbartattsom
för bostadsrätter. Sådana överväganden hör hemma i bredareen

Fråganöversyn. godtrosförvärv skall möjligt vid upplåtelseom vara
situation kanske inte skulle bli så vanlig i praktiken bören som- -

därför inte regleras i förevarande sammanhang.
Relationen mellan bostadsrättshavare överlåter sin bo-en som

stadsrätt och förvärvare någotär armorlunda. Den situationenen är
Överlåtarenjämförbar med överlåtelse äganderätt.mer ochen av en

förvärvaren befinner sig så påsäga plan.att Denna situationsamma
bör därför enligt regleras.oss

En första fråga inställer sig det faktumär förvärvssom att ettom
giltighet normalt beroendeär föreningens prövning medlem-av av
skapsfrågan har någon betydelse för exstinktiva godtrosförvärv börom
kunna ske. Situationen emellertidär likartad den gäller fört.ex.som
fast egendom. Ett förvärv fast egendom kan beroendeav vara av
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innebärskegodtrosförvärv kantillstånd. Attmyndighets ettt.ex. en
detDäremot ärfrånske rätte ägaren.kan änförvärvendast att annan
deninnebärhellerslutändan. Intestår sig iförvärvetsäkertinte att

bostadsrättshavarenochföreningenmellanrelationenbakomliggande
överlåtelsevidkanSådant förvärvgodtrosförvärv.hindernågot mot

Enkelt§ JB.kap.§ och 18 1kap. 713tomträttergöras t.ex.av
mellanförhållandetendastgodtrosförvärvregleringuttryckt avavser

plan.påsigbefinner sammaparter som
hållaböröverlåtelserbeträffandefråganalltsåstårKvar manom

godtrosför-medförvilketskuldebrev,enklamedanalogin attvidfast
motsvarandePå sättgälla.börellerske,kaninte motsatsenvärv om

registreringenskäl förstarkaegendom talarfast attdet gällernärsom
tyngdendenbostadsrättsregistret bör attiinnehavare engessom
meduppgift. Risken motsattdennalitaskall kunnaförvärvare en

omsättningen ärbetydelse förfårinte denregistretlösning somär att
bostadsrättinnehavareni registretuppgiftenönskvärd. Ges enavom

vidnödvändigakontrollerandrahel deltordebetydelse,ingen varaen
såledeshan görabör etti godförvärvarenOm ärförvärv. tro,ett

Påinnehavare.registreradöverlåtaren ärförvärvgiltigt när som
förutsättninggivetvisöverlåtelser attandravid ärsätt ensomsamma

beviljatgiltighet,för avtaletsförutsättningar t.ex.övrigaäven
skall kunnagodtrosförvärvföreslår alltsåuppfylls. Vimedlemskap, att

ochenhetligböröverlåtelse. Synenvidbostadsrätter varagöras av
finnas.ocksådärförbörgodtrosförvärv panträtttillmöjligheter av

författning.igodtrosförvärv börförFörutsättningarna anges
vadbeträffandeenhetlig linjenågonintefinnssvensk somI rätt

elleröverlåtelsevidgodtrosförvärvgiltigtförkrävsgod ettutöver tro
gällerdetlikartadförhållandevis närUppbyggnaden ärpantsättning.
påexempelEttskuldebrev.löpandeochfast egendom ent.ex.

1986:796enligt lagenför lösörendenutformningavvikande är om
detocksåfinns närutforrrmingarOlikalösöre.godtrosförvärv av

används. IlokutionerolikaFleramed godvadgäller tro.avsessom
avsedd.skillnadsaklignågondock inte störreutsträckning ärrätt stor

iegendomfastförgällertill vadanslutabörVi att sommananser
avseenden.dessa

kvalifi-finns vissafast egendomgodtrosförvärvgällerdetNär av
innebär3.2.1. Deavsnittogiltighetsgrunder, att,cerade enomse

giltigt,inteförvärv attföreligger, är trotsogiltighetsgrundsådan ett
uppfyllda. Dennagodtrosförvärvföri övrigt ärförutsättningarna

avsnittetnämndade i detemellertidkompletterasreglering av
bestämmelsernahävd. Det närmastbestämmelserna ärredovisade om

fastnågon förvärvatintresse. Hardärvidtioårig hävd är avsomom
därefterochegendomenpåöverlåtelse, fått lagfartegendom engenom

dennatillbättretalan rättegendomenår innehaftunder tio utan att om
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har förts honom, kan förvärvarenmot åberopa hävd. Den tioåriga
hävden innebär alltså de kvalificeradeatt ogiltighetsgrunderna har
spelat sin roll. Om kvalificeradut ogiltighetsgrund föreliggeren kan
förvärvaren inte åberopa godtrosförvärv, efter tio år kan han imen
stället gällande hävd.göra I sammanhanget bestämmelsenutgör om
tioårig hävd i praktiken preskriptionsbestämmelse.en

Vi inte skäl för införa regleratt hävdser beträffande bostadsrät-om
Det skulle innebärater. ytterligare avlägsnandeett från den nuvarande

ordningen där förvärvaren aldrig får bättre denrätt tidigareän
bostadsrättshavaren. De förslagna bestämmelserna godtrosförvärvom

vi tillräckliga för registret skall fåanser att erforderlig tyngd. Däremot
finns skäl i tiden begränsaatt möjligheterna gällandegöraatt
kvalificerade ogiltighetsgrunder. Instabiliteten det gällernär in-
nehavarfrågan blir för sådanstor ogiltighetsgrund kanom en göras
gällande hur länge helst. Vi också skälen försom rivaattmenar att

förvärv mindreett väger med tiden.upp Vårttungt förslag denär att
kvalificerade ogiltighetsgrunderna inte bör kunna gällande,göras om
tio år har förflutit sedan förvärvaren registrerades bostadsrätts-som
havare i bostadsrättsregistret.

När det gäller godtrosförvärv i fastpanträtt egendom finns ingenav
begränsning i tiden beträffande när kvalificerad ogiltighetsgrunden
kan gällandegöras godtrosförvärv.gentemot Vi föreslår därför inte
heller någon sådan begränsning beträffande bostadsrätter.

6.4 Föreningens underrättelseskyldighet till
panthavare

Vi föreslår följdändring beträffande denen nuvarande skyl-
digheten enligt kap.7 31 § BRL underrätta panthavareatt när
föreningen har fordringar visst slag bostadsrättshavaren.av mot
För närvarande gäller den skyldigheten panthavaregentemot som
har denuntierat föreningen. Vårt förslag denär skyldigheten iatt
stället skall gälla Ävenregistrerade inteckningshavare.gentemot i
fortsättningen skall skyldigheten lämna underrättelsenatt vila på
föreningen.

6.4.1 Underrättelseskyldighet inteckningshavaregentemot

Det ñmis skyldighet för föreningen i visst fallen underrättaatt
panthavare föreningennär har fordringar bostadsrättshavarenmot 7
kap. 31 § BRL. Bestämmelsen innebär föreningen skall underrättaatt

sådan panthavare har denuntieraten föreningensom pantsätt-om en
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under-fullgjordskyldigheten§ BRL närkap. 32Enligt 7 ärning.
vanligapanthavarensbrev tillrekommenderatskickats iharrättelsen

adress.
kap.måsteDärför 7registrering.skallDenuntiationen ersättas av

tillförhållandegälla iinteSkyldigheten kanändras.31 § BRL
gälla iställetbör iföreningendenuntieratharpanthavare utansom
vilkenfrånHär bortsesinteckningshavare.registreradetillförhållande

hakan kommalägenhetsförteckningarnainoteringar attbetydelse
övergångsvis.

fullgörandeUnderrättelseskyldighetens6.4.2

ifinnasförslag,enligt vårtuppgifterna kommer,aktuella attDe
Detlägenhetsförteclcningarna. ärstället för iibostadsrättsregistret,

fullgöras.underrättelseskyldigheten börhurinte givetdärför
skickaskyldigbaraföreningen ettgörsmöjlighet attEn är att

påunderrättelseskyldighetenläggsoch sedanregistretmeddelande till
meddelande isittskickaföreningen dåmåsteAntagligenregistret.

skickaregistretfårOch sedanregistret.tillbrevrekommenderat
detBlirrekommenderat brev.iinteckningshavarnatillunderrättelsen

registretellerföreningenskadeståndssituation eftersomuppstårfel en
tilllederförfarandeunderrättelsen. Dettalämna"försummat"har att

förening. Detrespektivedebiterasfårregistretförkostnad somen
skuldbeloppenUppgifterintegritetsproblem.finns dessutom ett om

och därtill registret utgörainlösning kommamed dennaskulle en
handling.allmän

registretanvändabetalningföreningenförtvångInslaget att motav
lösning.förespråkarvimedförintegritetsproblemetoch att annanen

iinteckningshavarna ävenunderrättaskyldigheteninnebärDen attatt
emellertidhindrarIngentingföreningen.på attskall vilafortsättningen

tjänstensäljereller någon attregistretförden annanansvararsom
så önskar.föreningartillinteckningshavareunderrätta som

bostadsrätts-frånmåste hämtasuppgifterinnebärförslagVårt att
belastningenfrågainteckningshavare. Iregistreraderegistret omom

bostadsrättsorganisatio-centralaDeföljandekanregistret sägas.på
förutsättasfårförvaltareåtminstoneoch större upp-vara varanerna

tennina-denalltså viakanregistret. Dessalinekopplade mot egnaon
stickprovskon-finns. Eninteckningshavarevilkakontrolleralen som

lägenheter10 000cirkahandharförvaltaretroll hos omsomen
påUtslagetår.underrättelserlämnade 211föreningenvisade peratt

månad.underrättelser000drygt lskulle dettarikethela motsvara per
organisationerna.tillanslutnaföreningarnahälften ärUngefär av

tillanslutnaföreningarantalunderrättelser. Ett äråterstår 500Därmed
ellerköpa tjänstenkan förväntas annatNågraförvaltningsbolag. ett
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Dessutomsätt. kan flera underrättelser lägenhet, vilket medföravse en
antalet förfrågningar böratt bli mindre antaletän underrättelser. Det

återstår därför inte särskilt många föreningar har anledningsom att
kontakta registret direkt.

Vi förordar alltså denna lösning. Den föreningen hand-störstger
lingsfrihet. Denna har möjlighet själva sköta uppgiftenatt eller att
köpa tjänsten. De skäl vi tidigare anfört för bort frånsom att ta ansvar
föreningar beträffande pantsättningar gäller inte här. Iden aktuellanu
situationen föreningen för tillvarata sinagerar att rättegen som
fordringsägare.

För bostadsrättsföreningar inte har elektronisk tillgång,som t.ex.
förvaltningen skötsatt professionellgenom förvaltare, tillav en

uppgifterna i bostadsrättsregistret kan kontakternasägas medatt
bostadsrättsregistret medför visst arbete.ett Man skulle kunnaextra
överväga föreningarna Åatt rätt avgift för detta.ge att ta uten en
andra sidan kan det inte innebärasägas något arbete i de fallextra
kontrollen professionellgörs förvaltare uppkoppladärav en som on
line. I det fallet får kostnaden sägas buren kollektivet. Rättenvara av
till avgiftsuttag skulle då rätteligen begränsad till andra fall. Ettvara
sådant vi emellertid framstårsystem för krångligt ianser som
förhållande till vinsterna.

En sak vi underär utredningsarbetet haratt fått klart förannan oss
det nuvarande mångaatt aktörersystemet onödigt krångligtav anses

och opraktiskt. Tankar finns begränsa den legalaatt t.ex.om
tillpanträtten gälla uteblivna avgifteratt under viss begränsad tiden

och slopa underrättelseskyldigheten.att Denna fråga får emellertid
ligga utanför vårt uppdrag, i den aktuellaanses delen endastsom

innebär vi skallatt med legalsystemet efter vårapanträttanpassa
övriga förslag.
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registrering6.5 Verkan av

registreringenföreslår utgångspunkten skallVi attatt vara av
inteckningshavare betydelse för detoch saknarbostadsrättshavare

beträffande fastPå motsvarandemateriella rättsläget. sätt som
emellertid särskild bestämmelse gällaskallegendom rätts-omen

tid vilken talan skall väckas.registrering eller inomverkan omav
Viregistreringen betydelse för rättsläget.fall får alltsåI sådana

skall ha skyldig-vidare inteckningshavareföreslår att sammaen
pantbrev.innehavareheter ettavsom en

registreringen börskall diskuteras vilken verkanförevarande avsnittI
Därefterövergripande lösningendenha. Först skall övervägas.

registrering inteckningshavare.särskiltbehandlas av

övergripande lösningen6.5.1 Den

för detinskrivningen saknar betydelseiUtgångspunkten JB är att
frånfinns dockkap. 16 § JB. Vissa undantagmateriella rättsläget, 19

beträffandeföreskrift meddeladsärskildprincip. Omdenna ären
väckastala skalleller tid inom vilkeninskrivningrättsverkan omav

medföralagfartExempelvis kan beviljadföreskriften.så gäller den en
ivadkan Bestämmelsengodtrosförvärv göras.att ett somavser

537. Det"rättsförvärv" 1970:20 del Bbenämns prop.förarbetena s.
ochtäcker förvärvinnebär bestämmelsen panträtteräven t.ex.att av

fastigheten.inte förvärv självabara av
beviljandeemellertid inte bestämmelsen täckerbetyderDetta att av

Förkla-giltighet.Inteckningsbeslutet har tillagts absolutinteckning.
från intecknings-uppkomst helt skildringen ligger i panträttens äratt
samband mellanföreligger inte något omedelbartförfarandet. Därmed

inteckning kanrättsförhållandet och inteckningen.det materiella En
beslutet. Omtalan förs detdärför angripas endast att motgenom

förakraft, återstår för fastighetsägarenbeslutet har vunnit laga att
skallinnehavare med yrkande pantbrevettalan pantbrevets attmot

del Butlämnas. 1970:20förklaras tillkomma honom Sesamt prop.
43.Karl, Fastighetspant, 3 uppl., 1987,241 och Olivecrona, s.s.

siktediskuteras hur intressant aktiekontosystemetDet kan tarsom
Något kanpå egentligen i förevarande sammanhang.värdepapper är

Översiktligt kandock rättsverkan registrering där.nämnas av enom
löpanderättsverkningarde knutna till innehavetärsägas ettatt som av

iskuldebrev i stället knutna till registreringen på konto avstäm-är ett
6 kap. aktiekontolagen 1989:827 finnsningsregistret. I 1 § en

legitimationsregel. Innebörden antecknadden ägareär äratt som som
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eller panthavare behörig förfogaär aktienöver beträffandeatt
panthavare, 6 kap. 6 § aktiekontolagen.även Registreringen ärse
sakrättsligt 6 kap. §2 aktiekontolagen. Den har betydelsemoment, för
möjligheterna godtrosförvärvgöra och vidatt dubbelöverlåtelse.
Liksom det gäller reglerna inär JB registreringutgör emellertiden
inte hinder talan avseende det materiellamot rättsläget. Dessaen
grunddrag oförändrade iär regeringens förslag till lag kontoföringom

finansiella instrument i l997/98:l60. Uppbyggnaden tordeav prop.
det inteäven rakt densammasägs i JB. Huvudregelnutom vara som

torde alltså det materiella rättsläget inte påverkasatt registre-vara av
ringen. Men vissa undantag ñms, främst reglerna registreringensom
betydelse för godtrosförvärv och vid dubbelöverlåtelse jfr prop.
1988/89:152 f..110s.

Den avvägning gjorts för såväl fast egendom aktier isom som
aktiekontosystemet framstår lämplig avvägning mellan attsom en ge
registret viss tyngd och förhindra materiellt stötande resultat. Viatten

därför får något vägande skäl föratt presteramenar tungtman att
avvika från denna vid det här laget väl beprövade utformning. Vi- -
har inte funnit något sådant. För anslutning till denna linje talaren
också vårt förslag införa motsvarande regler de i JB detatt närsom
gäller godtrosförvärv och liknande frågor. Vi föreslår alltså att
utgångspunkten bör registreringen inte påverkar det materiellaattvara
rättsläget, undantag bör gälla särskilda bestämmelsernär finnsattmen

detta. Dessa undantag bör ungefär desamma i JB.om vara som

6.5.2 Särskilt registrering inteckningshavareom av

En särskild fråga vilken verkan registreringenär inteckningshava-som
bör ha. Den övergripande utformning vi valt medför registreringre att

inteckningshavare inte behöver betyda denne också ärsom att
panthavare. Huruvida någon panthavare bestämsär de materiellaav
reglerna upplåtelse Registreringenpanträtt. bör alltså haom av samma
legitimerande verkan innehavet skriftligt pantbrev ellerettsom av
registrering pantbrevshavare datapantbrev.ettsom av

Innehavaren handpant har vissa skyldigheter. Allmännaav en
bestämmelser vårdplikt för innehavare lös ñmts i 10 kap.om pantav
3 och 4 §§ handelsbalken. Att kortfattat uttömmande be-ge en
skrivning vårdplikten inte lätt, eftersomär denna inte fastslagenärav
på det i författning. Vårdpliktenssättet utformning harnärmare
utmejslats doktrin och praxis. Mer övergripande kan sägasgenom att
vårdplikten kan delas i två huvudområden. För det första harupp
pantinnehavaren plikt vårda själva För det andra haratt panten.en
innehavaren vissa skyldigheter vissa andra borgenärer, bl.a.gentemot
andrahandspanthavare, och ägaren Vårdplikten för denpanten.av som
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innehar sak finns utförligtlös beskriven i litteraturen,pantsom seen
Walin, Gösta, Panträtt, 1991, 283 ff.t.ex. s.

vårdplikt beträffande lös för in-Reglerna gäller ävenpantom
fastnehavare pantbrev i egendom 1970:20 delse Bt.ex.av prop. s.

Westerlind, Jordabalken 6 kap., f., och305, Peter, 1977, 244s.
fastUlf, i egendom, 3 DeJensen, Panträtt uppl., 1991, 130.s.

utredningar föregick JB hade också bestämmelse därsom manen
hänvisade till de allmänna bestämmelserna i handelsbalken. I prop.

del sådant stadgande överflödigt1970:20 B att ettangavs genomvar
utfomming hade erhållit i departementsförslagetden s.panträtten

Några ytterligare kommentarer lämnades inte. Antagligen avsågs305.
förhållandet pantbreven gjordes till det gällerdet lös egendom. Näratt

vârdplikten plikter andra borgenär-pantbrev handlar gentemotmer om
vården själva Jämfört medoch pantbrevet.ägaren änpanten, aver av

andra lösa saker kräver pantbrevet inte särskilt mycket vård. Det
till det inte kommerhandlar bort.attmest attom se
tidigare NågotDatapantbrev endast registrering.nånmts,är, som en

Därför finns beträffandepantbrev finns inte. särskild bestämmelseen
skyldigheter. lagenbl.a. pantbrevshavarens I l6§ 1994:448 om
innehållerpantbrevsregister, bestämmelser datapantbrev,som om

har skyldigheterpantbrevshavaren rättigheter ochatt sammaanges
skriftligtinnehavaren pantbrev. I förarbetenaettav angavssom

pantbrevshavarens skyldigheterföljande 1993/941197prop. s.om
68.

paragrafen framgår också harpantbrevshavarenAv att samma
innehavaren till dettaskyldigheter skriftligt pantbrev. Iettsom

han har "vårdplikt"ligger bl.a. avseende datapantbrevet. Somatt en
pantbrevet han sålunda skyldig tillinnehavare år attattav se

fastighetsägarens till pantbrevet inte för innebärträds Deträtt när.
bli skadeståndsskyldig förmårockså han kan han inte attatt om ge

fastighetsägaren möjlighet förfoga harpantbrevet denneöver näratt
få tillgång till det. Pantbrevshavaren sålunda bli skyldigkanrätt att

kontraktsrättsligabetala skadestånd till fastighetsägaren enligtatt
harregler han har medverkat till någon helt utomståendeattom

skadablivit registrerad pantbrevshavare och detta innebärsom ny
för fastighetsägaren.

Vi inteckningshavaren bör ha skyldigheterattanser samma som
innehavaren skriftligt pantbrev och pantbrevshavaren.ettav som

En innehavare har regelmässigt också vissa rättigheter.pantav en
Beträffande datapantbrev följande i förarbetena prop.angavs
1993/942197 68.s.
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sålundahar de rättigheter följer medPantbrevshavaren som
nödvändigtskriftligt pantbrev. Hans samtyckeinnehavet ärettav

inteckningsåtgärd skall få vidtas 22 kap. 7 11 §§för seatt en -
vissa fall nedsättning och relaxation får han självjordabalken. I av

åtgärden stycketansöka 22 kap. 9 § fjärdebehörighet seatt om
jordabalken. behörigförsta stycket Han blir vidareoch §11 att

inskrivningsregistretinnehavsanteckning i 22 kap. 12 §begära se
dock registreringensbör samtidigt betonasjordabalken. Det att

följerverkan inte starkare den legitimationlegitimerande är än som
nödvändigtvispantbrevshavarenskriftligt pantbrev. Att inteettav

fastigheten har framhållits i tidigare sammanhang.ihar panträtt

motsvarandeinteckningshavaren bör ha i huvudsakVi attanser
innehavare beträffande fast egendom.rättigheter panten avsom

Exempelvisframgår direkt våra författningsförslag.Rättigheterna av
föreslagit inteckningsåtgärder. sådanaavsnitt 5.6 vissa Förhar vi i

vilketinteckningshavarens medgivande krävas, böråtgärder bör anges
respektive lagrum.i

Prövningen inför registrering6.6

inteckningföreslår registrering förvärv ellerVi ettatt av enen av
prövning.inteckningsätgärd skall föregås formell Pröv-eller av en

ungefär för fast egendom.densamma denningen skall somvara
Viregistrering skall kunna vilandeförklaras.ansökanEn om

utredning anledningockså viss skall kunna medföreslår görasatt
registrering.ansökan omav en

registrering föreslår vigäller inteckningshavareNär det attav
skall detta, någonbostadsrättshavaren kunna begäraendast om

finns. Finns registrerad intecknings-registrering intesådan en
ändringskall normalt endast denne kunna begärahavare aven

inteckningshavare.uppgiften om
registrering bostadsrättslägen-Vi föreslår slutligen självaatt av

iskall ske på grundval uppgifter skall lämnasheten somav
bostadsrätt har tillkommitsamband med att upp-en genom en

registrering förvärvet. Anmälanlåtelse och ansökan görs om av
bostadsrättskall till registret har upphört.närgöras en

prövningen6.6.1 Generellt om

vi registreringdet föregående avsnittet ställning för vilken verkanI tog
bostadsrättsregistret ha. vilka prövningari bör Här skall vi diskutera
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alltsåbör inför registrering.göras Det frågan vilkaärsom en om
införprövningar bör registreringgöras upplåtelse ellersom en av en

övergång bostadsrätt. När det gäller inteckningarna det iärav en
huvudsak fråga vad bör gälla för beviljande inteckning ochsomom av
för de olika inteckningsätgärderna. Registrering inteckningshavareav

särskild uppmärksamhet. I avsnitt föreslår vi1l.2.3 bl.a. attges
uppgifter identifierar den lägenhet har upplåtits med bostads-som som

skall finnas i bostadsrättsregistret. Slutligen diskuterar vi därförrätt
här gälla för registreringvad bör själva bostadsrättslägenhetensom av
och bör gällavad önskar genomföra förändringarnärsom man som

lägenhetensrör yta.
Utgångspunkten registreringen saknar materiell rättsverkan lederatt

till låga kravganska skulle kunna ställas på prövningen. finnsDetatt
fördock skäl talar allt ha relativt höga krav. Vårt förslagatt trotssom

registreringen skall ha rättsverkningar i vissa avseenden,är att t.ex.
vid godtrosförvärv och dubbelöverlåtelse. Det innebär vidare att
principen registreringen saknar materiell rättsverkan inte böratt
omfatta inteckningsförfarandet. Ett ytterligare skäl för inte ställaatt

alltförför låga krav många materiellt felaktiga uppgifterär iatt
registret påverkar registrets trovärdighet. Det skulle i sin motverkatur

förbättraambitionen bostadsrätterna kreditobj Felaktigheterekt.att som
kan också upphov till rättsförluster, vilket olikamånga sätt ärge
olyckligt.

Prövningen förvärv6.6.2 av

bakomliggande materiellaDen regleringen naturliga skälär av
intressant för bedömningen vilka prövningar bör Förgöras.som
övergång bostadsrätt gäller i delar detsamma förstoraav som

beträffande fastägarbyten egendom. olikaDe universalfångtyperna av
behöver inte kommenteras När det gäller överlåtelse,närmare. t.ex.
köp, kan följande Det finns formkravnämnas. för köpeavtalet, 6 kap.
4 § BRL. I avtalet kan finnas villkor köpet beroendeärsom av.
Inskränkningar i förfoganderätten på grund kant.ex. testamenteav

Överlåtelsengälla för överlåtaren. frånkan kräva samtycke säljarens
make eller sambo, kap.7 5 § äktenskapsbalken och lagen17 §
1987:232 sambors hem. Samma regler gäller förom gemensamma
homosexuella har registrerat sitt partnerskap eller sambor, 3ärsom
kap. § lagen 1994:11171 registrerat partnerskap förstaoch 1 §om
stycket lagen1 1987:813 homosexuella sambor. Tillstånd kanom
behövas från förälder eller förvaltare 13 kap. 10 § och kap.14 11 §
föräldrabalken. Dessa materiella förutsättningar i desammaär stort

beträffande fast egendom. Vi har svärt något skäl till varförattsom se
dessa förutsättningar inte skall inför registreringprövas etten av
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förvärv bostadsrätt, detta skallnär beträffande fastgörasav en
egendom. skulle innebäraDet likartad materiell reglering iatt en
praktiken fick mycket mindre tyngd vad gäller bostadsrätterna.
Formkrav gäller vid upplåtelse. Vi ingetäven skäl till varför deser
inte skulle kontrolleras på vid övergång bo-sättsamma som av
stadsrätt.

del avvikelser bör dockEn vi skäl till kommenteragöras attsom ser
här. I 20 kap. 6 § 3 JB finns bestämmelse sikte på avslagtaren som
på grund vissa s.k. svävarvillkor. Vid köp eller byte fastav av
egendom får överlåtelsens fullbordan eller bestånd inte beroendegöras

villkor under två år. Om längreän tid har avtalats, köpetärmerav
eller ogiltigt,bytet 4 kap. 4 och 28 §§ JB. Motivet till bestämmelsen

lagstiftaren har frågan huruvidaär köpet skall stå fast inteatt ansett att
förbör hållas länge prop. 1970:20 del ff. ochöppen B 153s.

ÄvenGrauers, Folke, Fastighetsköp, 13 uppl., 1994, 63. vid gåvas.
finns vissa begränsningar, 4 kap. 30 § JB. bostadsrätterFör finns inte
motsvarande bestämmelser. Införandet bostadsrättsregistretav
motiverar inte i sig sådan regel. Vi därför någonatt motsva-en anser

införas.righet inte heller bör En sak förvärv påär näratt ettannan
överlåtelsegrund beroende villkor endast vilandeär registreringav av

förvärvet kunna fås.börav
viDäremot krav bör ställas sådana villkoratt ett attanser upp

köpehandlingenmåste i för giltiga. fall finnsIatt annatanges vara
införingen möjlighet registreringen förvärvet kontrollera saken.att av

för registrerandeEtt den osynligt ändå giltigt, avtalat villkormen som
hävning skulle,till enligt vårt förslag godtrosförvärv,rättger om

kunna möjliggöra godtrosförvärv upplåtitspanträttannars av en som
förvärvaren.av

Beträffande fast egendom krävs för beviljande lagfart efterav en
överlåtelse fångeshandlingen styrkt två vittnen. I falläratt annatav
kan vilande lagfart fås.endast Denna bestämmelse infördes år 1970.
Beträffande införandet regeln bör följande Sedan långtnärrmas.av
tillbaka hade krav på bevittning fångeshandlingen funnits,ett ävenav

följden avsaknad detta hade varierat. Avsikten att tryggaom av av var
omsättningen. Lagberedningen hade föreslagit långtgåendeänen mer
formalisering köpet med sitt förslag medverkan vid köpet ettav om av
offentligt Departementschefen ansåg i lagstiftningsärendet attorgan.
varken sådana bestämmelser eller regel solennitetsvittnen dvs.en om -

vittnen köpet ogiltigt borde införas. Han emellertid inteårutan var-
beredd föreslå vittneskravet helt skulle avskaffas och anfördeattatt
därvid 1970:20 delprop. B 140:s.

härtillEtt skäl sådan åtgärd skulle föraär med sigatt atten man
borde antal andra fall i vilka i lagstiftningenompröva ett stort
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uppställs krav på vittnen. Tiden troligen inte förär ettmogen
ställningstagande detta slag. Under alla förhållanden förutsätterav

omprövning vittneskravet för skilda rättshandlingar över-en av
väganden inte lämpligen sker i detta sammanhang.som

I det aktuella lagstiftningsärendet frågan alltså ornsätt-ettvar om av
ningsskyddet motiverat befintligt krav på bevittning skulle borttas
eller ändras. Det kan tilläggas lagrådets inställning "någraatt attvar
nämnvärda betänkligheter skulle... slopande föreskriften i §7ett av
punkt och de därmed1 sammanhängande reglerna i 8 § ingiva".

Något bevittningskrav vid överlåtelse bostadsrätt finns inte.av en
De ändringar föreslås beträffande det sakrättsliga försystemetsom
överlåtelse bostadsrätter eller införandet bostadsrättsregisterettav av

vi inte innebär något särskilt skäl för införa krav påattanser ettnu
bevittning. Vi inte heller bevittningskrav skulleatt ettanser ettvara
särskilt verkningsfullt öka skyddetsätt för omsättningen. Tenden-att

dessutomär försöker ifrån bevitt-attsen numera snarare man
ningskrav än tvärtom.

6.6.3 Prövningen beträffande inteckningar

föreslårVi inteckningssystem. Vårt förslag innebär det iett att
väsentliga delar har utformning det för fastighetert.ex.samma som
och företagshypotek. Det framstår därvid naturligt prövningenattsom
i allt väsentligt bör densamma. Detta gäller inte minst motvara
bakgrund vad sades i det föregående avsnittet verkanav som om av
registrering inteckning. Samma sak gäller beträffande registre-av en
ring inteckningshavare. Ett avvikelser här skall kommente-av par som

bör dock göras.ras
När det gäller registrering inteckningshavare bör följande sägas.av

Vi har i avsnitt 6.5.2 tagit ställning för inteckningshavaren haböratt
rättsliga ställning innehavare skriftligt pantbrev.ettsamma som en av

Detta i kombination med prövningen bör ungefär densammaatt vara
beträffande fast egendom principerna för möjligheternagör attsom att

begära registrering inteckningshavare också bör hämtas från JB.av
Samtidigt innebär vårt förslag skriftliga pantbrev inte skallatt
användas. JB:s reglering blir därför inte överförbar.helt

Innehavaren skriftligt pantbrev kan, enligt 22 kap. 12 § JB,ettav
begära han antecknas innehavare det. Normalt behöveratt settsom av
inskrivningsmyndigheten inte undersöka sökanden inneharom
pantbrevet. Men anledning föreligger sökanden inteatt anta attom
innehar pantbrevet kan föreläggande meddelas honom visa det.att upp
När det gäller datapantbrev kan ingivaren alltså inte fastighetsägaren
begära bli registrerad pantbrevshavare. En pantbrevshavareatt som
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enligt 16 § lagen pantbrevsregister,har, rättigheter ochom samma
innehavareskyldigheter skriftligt innebärpantbrev. Detettsom en av

ansöka blibl.a. denne kan antecknad innehavare i in-attatt om som
skrivningsregistret. Vid nyinteckning får denna inteckning registreras

pantbrevsregistret endast ansökan också pantbrevshava-i om anger en
möjligt med det dubbla för fas-harDetta är system som manre.

pantbrevshavaretigheter. Skall någon inte registreras kan det bara bli
aktuellt med skriftligt pantbrev. Vid byte pantbrevshavare skallett av

registrerad begära bytet. Maskinella kontrollerden är görssom
det kreditinstitutbeträffande begär bytet.är rättt.ex. att som

inte skall finnas förEftersom pantbrev bostadsrätter måste bo-
ha möjlighet begära bostadsrättsinteckningstadsrättshavaren att utanen

inteckningshavare. registreradnågon registreras När någonatt som
inte finns, bör registre-inteckningshavare begära sådanrätten att en

förbehållenring, formellt bostadsrättshavaren. Det ärsett, vara
han någonmotsvarigheten till överlämnar pantbrevet. När äratt

inteckningshavare bör denne förfoga bostadsrätts-registrerad översom
gäller datapantbrev.inteckningen på det Detsätt närsamma som

huvudregeln bör haninnebär endast denne kan begära attattatt vara
bör dock finnasskall strykas eller Detersättas av en annan. en

någon kan detta. det gälleröppning så begära Närävenatt annan
särskilt tillstånd för få registrerasdatapantbrev krävs ett pant-att som

Lantmäteriverket skall bl.a. lärnplighetsprövning.brevshavare. göra en
innebär emellertid helst skall kunnaVårt förslag att vem som

Öppningeninteckningshavare. behövs därförregistreras som ensom
illojala förfaranden.gardering olikamot

från sambosärskild fråga krav på samtycke make ellerEn är ettom
motsvarande det gäller beträffande fast egendom,för inteckna,att som
Vi behandlar detta i 6.7.3.ställas avsnittbör upp.

utformningen6.6.4 Närmare om

och lagen företagshypotek relativtRegleringen i JB sådan detär attom
vilka prövningar sådanuttömmande skall Engöras.anges som

reglering relativt omfattande. skulle i för sig kunnablir Den och
finnsbetydligt kortfattad reglering denersättas typen mer somav av

för aktiekontosystemet. Där endast begäranattanges om enen
skall registreringregistreringsåtgärd avslås, förutsättningar förom

och det enkelt uttryckt inte möjligt lösa problemetsaknas är att- -
kompletteringar eller liknande aktiekontolagen.med 4 kap. 8 §

Förhållandena dock komplexa överlåtelsedet gällerär närmer av
fastigheter bostadsrätter. Vioch därför fördelarna väger överattanser
med i författning vilka prövningar bör Bl.a. börgöras.att ange som
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det minska risken för förbiseenden och skapa bättre förutsättningar för
lika fall behandlas lika.att

Den prövningar vi här förordar innebär registreringtyp attav som
förvärv inte omedelbart kan medges, villkor inteett ärt.ex. ettav om

uppfyllt eller makens samtycke saknas inteckning inte kansamt att en
beviljas sökanden inte registrerad bostadsrättshavare.årt.ex.om som
Vi har i avsnitt 6.1 föreslagit avtalsprincipen bör utgångs-att vara
punkten vid överlåtelse bostadsrätt. Ett de skäl anfördeviav av som
till stöd för denna lösning den förvärvaren möjlighetär att attger
avvakta med ansökan registrering tills förvärvet bostadsrättenom av

klart. Därigenom undviker normaltär dubbelt ansökningsför-ettman
farande. Samtidigt kan förvärvaren ha intresse ansöka direktett attav
efter förvärvet, bl.a. med hänsyn till bestämmelserna godtrosför-om

och dubbelöverlåtelse. Motsvarande kanvärv fallet vidävenvara en
pantförskrivning. Vilande registrering bör därför kunna medges.

möjlighet ocksåDenna har särskilt intresse i förhållande tillett
ansökan medlemskap förvärv.vid Mera detta i avsnitt 7.2.om om

fastNär det gäller egendom finns möjligheter för inskrivnings-
myndigheterna viss utredning, detta igöra praktiken tordeävenatt om

mycket sällsynt. Om det någon särskild anledning finns skälvara av
kränkerförvärv inte kan gällande eller någongörasatt ettatt anta

skall inskrivningsmyndigheten bereda denrätt, berörsrättannans vars
Äventillfälle sig 19 kap. 10 § JB. kan höras. Uppståratt yttra annan

tvistigheter kan föreläggande meddelas väcka vidtalan domstol.att
När det gäller lagfart kan också lagfartssamrnanträde bl.a.sättas ut,

den påstår sig ha förvärvat fast egendom inte kan visaom som enupp
fångeshandling. Dessa bestämmelser utslag JB bygger påär ett attav
tanken obruten fångeskedja.om en

Den tanken vi bestämmelserna för bostadsrätterna ocksåattanser
måste bygga på. Därför måste möjligheter finnas utreda för-att
hållandena. Vi förordar regleringen utformningatt ges en som

den för fast egendom. Motsvarigheten till lagfartsamrnanträ-motsvarar
de bör benänmas registreringssammanträde. Det bör gång fram-än en
hållas beträffande fast egendom tillhör det undantagenatt att ut-
redningar behöver Vår bedömning utredningarnagöras. bör bliär att
lika sällsynta vad gäller bostadsrätter.

6.6.5 Prövningen beträffande bostadsrättslägenheten

Registrering själva bostadsrättslägenheten i bostadsrättsregistret ärav
given förutsättning för uppgifter bostadsrättshavare ochatten om

bostadsrättsinteckningar skall kunna registreras där. I avsnitt 11.2.3
diskuterar vilkavi uppgifter bör registreras bostadsrätt.som om en
Redan här kan dock vi föreslårnämnas endast lägenheteratt att som

SOU7 1998:80
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upplåtna med bostadsrätt skall finnasär i bostadsrättsregistret samt att
beträffande varje sådan lägenhet skall endast fastighetsbeteck-anges
ningen på det hus där lägenheten finns, lägenhetens adress och
lägenhetsbeteckningen. Registreringen dessa uppgifter måsteav
föregås prövning. Det i förevarande avsnitt skall diskuterasav en som

vilka prövningar börär och börgöras skyldigsom attvem som vara
initiera den aktuella ärenden.typen av

det gäller inskrivningsregistretNär den grundläggande uppgiftenär
fastigheten oproblematisk. En fastighets existens, förändringar iom

denna bestäms fastighetsbildningsåtgärder. Uppgifterosv. genom om
försdetta in i inskrivningsregistret från fastighetsregistret. Någon

motsvarighet till fastighetsbildningsåtgärderna finns inte det gällernär
bostadsrättslägenheter.

Upplåtelse

En bostadsrätt "tillkommer" föreningen upplåter lägenhetnär meden
bostadsrätt. När bostadsrätt upplåts det samtidigt aktuellt medären
registrering förvärvaren. På grund upplåtelsen finns ettav av
upplâtelseavtal eller, vid omregistrering bostadsföreningar tillav
bostadsrättsföreningar, bostadsrättsbevis. En enkel ordningett är
därför lägenhet registreras i samband med förvärvarenatt atten
ansöker registreras bostadsrättshavare. och för sig kanIattom som
detta dröja något eftersom förvärvaren normalt kan förväntas avvakta
med begäran registrering tills han har blivit medlem, avsnittom se
7.2. Vi dock inte någon direkt olägenhet med detta. Det över-ser
gripande syftet med registret registrera bostadsrättshavareär ochatt
pantsättningsförhållanden för förbättra bostadsrätternaatt som
kreditobjekt. Lägenheten därför inte intressantär så länge någon
bostadsrättshavare inte registrerad.är

I upplåtelseavtalet eller bostadsrättsbeviset finns den nödvändiga
uppgiften vilken lägenhet föreslagnaDen ordningenom som avses.
kan framstå något osäker. Exempelvis kan lägenhetsbeteckningensom

fel. Det emellertid svårt uppnåär säkerhet.störreattvara en
Alternativet hämta uppgiften lägenhetsbeteckningenär direktatt om
från föreningen. föreningenMen den i upplåtelsesitua-är partenena
tionen. När det gäller risken för fel alltså dessa alternativ neutralaär
i förhållande till varandra.

Vi det också ofrånkomligt registret inte innebär någonattser som
ökad säkerhet jämfört med i dag det gäller frågan huruvidanär en
lägenhet verkligen existerar. Dessa frågor beror beslut från
föreningen. Vill ha säkerhet i dag, någon formstörre än ärman en av
motsvarighet till fastighetsbildningsåtgärder nödvändig. införaAtt
något sådant vi emellertid uteslutet, inte minst med hänsynanser vara



SOU 1998:80 Det sakrättsliga skyddet 195

till de kostnader sådan ordning skulle föra med sig. Vi inteen ser
heller någon avgörande nackdel med detta. Det uppnår med ettman
register ökad säkerhet detär gäller innehavar-när och pantsätt-en
ningsförhållanden. De bestämmelser vi föreslår godtrosförvärvom

företrädesordningen mellan olika aktörer på plan.m.m. avser samma
Den lösning vi föreslår innebär i praktiken inga ytterligare

förpliktelser för förvärvaren. Genom den föreslagna ordningenav oss
denne skyldig inom viss tid begäraär registrering sitt förvärv.att av

samband medI det skall fångeshandlingen in. Härigenom fårges
registret det underlag behövs för registrera uppgifter denattsom om
lägenhet upplåtelsen Vilka uppgifter skall registrerassom avser. som
bör slås fast på förordningsnivå.

Bostadsrätten upphör

kan VisserligenEn bostadsrätt upphöra. i 1 kap. 4 § BRLsägs att en
upplåtelse bostadsrätt skall ske tidsbegränsning. Detutanav en avser
dock endast förhållandet mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

ñmis,Dessutom skall framgå, inskränkningar iävensnartsom
principen tidsobegränsade avtal.om

En bostadsrätt kan övergå till bostadsrättsföreningen. avsnitt 3.1.3I
har i vilka fall detta kan ske. Föreningen kan då på förenings-angetts

besluta bostadsrätten skall upphöra, 6 kap. § förstastämma llatt
stycket BRL. Vissa begränsningar finns dock i den paragrafens andra
stycke för det fall bostadsrätten är pantsatt.

Föreningen har möjlighet i samband med eller tillbygg-att en om-
nad i anspråk bostadsrätt i dess helhet, 9 kap § första stycketta en

BRL.2 Då bostadsrätten.upphör Förutsättningarna för beslutett om
detta desammaär bostadsrätt delvis skall i anspråk förnär tassom en

eller tillbyggnad.om-
det hus i vilket bostadsrättslägenhetOm finns överlåts säljselleren

exekutivt, upphör bostadsrätten, 7 kap. 33 § BRL. En bostadsrätt kan
också i anspråk expropriation. Bostadsrätt nämligenärtas genom en

särskildsådan enligt kap.1 ochrätt 1 2 expropriationslagensom
1972:719 kan exproprieras. Att själva bostadsrätten exproprieras är

praktiken ovanligt.i Men fastighet exproprierasnär med äganderätten
medför detta regel bestående särskildäven till egendomenrättattsom
upphör gälla, s.k. osjälvständig expropriation. Bouvin mil.,Seatt

ÄvenExpropriationslagen, 2 uppl. 1989; 23.. andra tvångsförvärvs.,
kan påverka bostadsrätten.

Vi föreslår föreningen skyldighet anmäla till registretatt närattges
föreningen, enligt 6 kap. ll § BRL, har beslutat bostadsrätten skallatt
upphöra, den helt har tagit bostadsrättnär i anspråk för elleren om-
tillbyggnad den har överlåtit detnär hus där bostadsrätten finns.samt
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Vid exekutiv försäljning bör kronofogdemyndigheten underrät-ges en
telseskyldighet. Slutligen kan bostadsrätt upphöra grunden av
expropriation. I det fallet bör fastighetsdomstolen skyldig attvara
anmäla bostadsrätten har upphört.att

Andra förändringar

det gäller fastigheter kan fastighetensNär ändras fastig-yta genom
hetsbildningsâtgärder. Exempelvis kan del fastighet avstyckasen av en
eller två fastigheter sammanläggas till fastighet. det in-Finnsen
teckningar kan enkelt uttrycka saken så måstepanthavareattman
medge åtgärder innebär försämringar och inteclcnings-pantensom av
bilden måste till.ordnas

finnsNågot motsvarande inte för bostadsrätter. Vi har fått klart för
det i praktiken förekommer "avstyckar" bostadsrättslä-att attoss man

genheter eller "sammanlägger" dem. En lösning givetvis någonär att
indelningenändring i den formella i olika bostadsrättslägenheter inte

två lägenheter i praktiken endastanvändsgörs, utan att t.ex. som en
lägenhet. frågan vilka möjligheterMen till sådanaär BRL ger

i formell mening.förändringar
Utgångspunkten upplåtelseavtalet gäller tidsbegränsningär att utan

föreningen och bostadsrättshavaren.mellan Huvudprincipen blir
därigenom ändringar vad gäller den kanupplåtelsen inteatt yta avser

både föreningen och bostadsrättshavaren Omgöras är överens.utan att
kan förändringarbostadsrätt beträffande upplåtelsen inteär pantsatt,en

panthavarens medgivande de till nackdel för denne.göras ärutan om
följer allmänna panträttsliga regler.Detta Om detta allt görs,trotsav

blir bostadsrättshavaren skadeståndsskyldig panthavaren. Ettgentemot
undantag finns, nämligen föreningens möjlighet delvisatt ta en

anspråk vidbostadsrätt i eller tillbyggnad. kan drivasDettaom-
igenom bostadsrättshavarens vilja och därigenom ocksåmot mot en
panthavares vilja. ersättningDen betalas torde panthavarensom

Beroende påprimärt ha till. vilken förändring aktuell kanrätt ärsom
förändringen antingen ändring upplåtelseav-attvara anse som en av
talet eller den gamla upplåtelsen har upphört samtidigtatt ettsom som
eller flera upplåtelseavtal har träffats.nya

Vi har förstått det i praktiken förekommer bostadsrättshavareatt att
"säljer av" del sin bostadsrätt. Detta förfarande enligt våren ärav
mening inte förenligt med ViBRL. vi medvetnaäven ärmenar, om

olika ñmis, "avstyckning" eller "sammanlägg-synsättatt attom en
ning" inomendast kan för 6 kap. § BRL. innebärgöras 11 Detramen

i formell mening måste bostadsrätten övergå till föreningen.att
Därefter krävs beslut den aktuella bostadsrätten ellerett attom
bostadsrätterna skall upphöra. Detta beslut kan bara förenings-tas av
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bostadsrätt skall upphöra krävsOm ärstämman. pantsatt,somen
från panthavaren. Undantag gäller bostadsrättennormalt samtycke om

panthavaren. Beslutatvärde försaknar stämman pantsattatt en
erforderligt från panthavaren,skall upphöra samtyckebostadsrätt utan

skadeståndsskyldig panthavaren.blir föreningen gentemot
följande. önskarmedför Om bostadsrättshavaresagdaDet en

del iför denna skall bli eller ingådelavskilja attytan som enen av
flera lägenheter, besluteller slå ihop krävslägenhet attett omen ny

upplåtelserskall upphöra. Sedan fåraktuella bostadsrätter göras.nya
beslut, skallupphör grundbostadsrättNär stämmansaven

föreslagit, till bostadsrätts-vi tidigare anmäla dettaföreningen, som
beträffande intecknad bostadsrätt krävsdetta beslutregistret. Fattas en

Före-normalt samtycke från panthavaren.6 kap. § BRLenligt 11
fall få betala skadestånd till panthavaren.riskerar iningen attannat

bostadsrättsin-upphör bör verkan eventuellabostadsrättenNär av
enligtupplåtelser skall dessa,också upphöra. Närteckningar görsnya

registret.-liksom andra förvärv anmälas tilli den frågan,vårt förslag
förvärven registreras också de bostadsrätter-registreringenVid nyaav

na.
bostadsrättbostadsrättsinteckningarna blir verkanAtt närutan en

ochfallen inteckningar fåraktuellamedför ideupphör, tas utatt nya
de upplåtelserna,pantförskrivningar eftereventuellt göras omnyanya

Vi beräknaranvändas säkerhet.skallbostadsrättenden somnya
avsnitt 21.1.bostadsrättsinteckning till 50 kr sekostnaden för en

utformningen försvarlig.viDärigenom varaanser
något stelt. Detdet beskrivnaVi medvetna ärär systemetattom

deinskränkninginte någon ändring elleremellertidinnebär av
vi detgällande medgerfinns enligt BRLmöjligheter rätt. sersomsom

diskuterat detförfarande. Vi har ingåendeinte någoti dag annat om
stått tilltidmöjlighet till förenklingar. Under denfinns någon osssom

emellertid interelativt omfattande uppdrag har viför dettabuds
framstårsamtidigtnågon förenkling gällandefinnakunnat rätt somav

bostadrättshavaren, föreningen och panthavaren.säker försom
innebär detta vid "avstyckning"registrets delFör attt.ex. enen

låtanmälan har kommit in detta,registrering skall göras, när attom
Bostadsrättsinteck-12 har upphört.bostadsrättsäga nummeross

in därverkan. Därefter kommer två ansökningarningarna blir utan
upplåtelse ansöker registrerasförvärvare genom att somom

då får handläggastvå bostadsrättslägenheterbostadsrättshavare somav
vid vilken upplåtelse helst. Enpå precis sätt som annan somsamma

kanske fortfarande betecknas"nya" bostadsrätterdessa somav
vidtasinget. Av dateringarna för de åtgärder12. Det gör somnummer

upplåtelse.framgår det "ny"äratt en
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Man skulle kunna fundera någonöver form förbud mot attav
använda den gamla beteckningen. Vissa skäl talar emellertid mot en
sådan lösning. Bl.a. det svårt finnaär lämplig följd fel haratt en om
begåtts. Det framstår väl drastisktt.ex. sådansägaattsom att en
upplåtelse ogiltig.är

Det finns två andra förändringar tänkbara.är Det förekommersom
upplåtelse bostadsrätt ändrasatt på det den skallsätteten av en att

omfatta tidigareäven outnyttjat ellerett delutrymme att en av
bostadsrättslägenheten i anspråk för eller tillbyggnadtas enligt 9om-
kap. första16 § stycket 2 BRL. Detta behöver emellertid inte
föranleda några ändringar i registret. Ytan och liknande skall enligt
vårt förslag inte där, avsnitt l1.2.4.anges se

6.7 Ansökningsförfarandet

Vi föreslår ansökningar registreringar förvärvatt ochom av
beträffande bostadsrättsinteckningar alltid skall kunna skrift-göras
ligen. Ansökningar beträffande bostadsrättsinteckningar skall
också kunna med hjälpgöras automatisk databehandling,av om
den in ansökan har tillstånd ansöka på detta sätt.attsom ger

6.7.1 Skriftlig ansökan bör möjligvara

Vi har i det föregående avsnittet tagit ställning till vilka prövningar
vi bör inför registreringgöras förvärv bostadsrättersom anser av av

och beträffande bostadsrättsinteckningar. I avsnitt 12.2.3 föreslår vi
prövningen ansökningar skallatt för landetgörasav av en gemensam

myndighet.
Att möjlighet ansöka skriftligen bör finnas beträffandeatt deen

olika ärendena, vi med har valt benämnatermsom atten gemensam
registreringsärenden, vi självklart. T.ex. behöver privatpersoneranser

själva vill ansöka denna möjlighet. Detta utgångspunkten förärsom
inskrivningsregistret också. I och för sig finns enligt gällande rätt
inget krav på själva ansökan lagfart skallatt skriftlig,om vara men
bl.a. fångeshandlingarna måste in. Dessutom föreslås i Ds 1998:25ges
Registrering fastighetsrättsliga förhållanden författningsöversynav en-

ansökan i dessa fall skallävenatt skriftlig eller elektronisk.vara
Avsikten alltså bortär den nuvarande möjlighetenatt ansökata att

muntligen. Något skäl någont.ex. möjlighet till muntlig ansökanatt ge
vi inte, i synnerhet endast för landet myndighetser som en gemensam

skall utföra prövningarna.
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Elektronisk ansökan för6.7.2 registrering förvärvav

Möjligheterna ansöka elektroniskt i inskrivningsärenden har nyligenatt
Förslagen presenterades i 1997Ds 84 Elektroniskt ansöknings-utretts. :

förfarande i inskrivningsärenden m.m.
det gäller lagfartsärenden föreslogsNär inte någon möjlighet till

elektronisk ingivning 36 f.. Detta motiveradess. med ingivarnaatt
enhetlig tillräckligtinte och därtill har denutgör är storen grupp som

måste krävas förkompetens elektronisk ingivning. Därtillsom
promemorian,kommer, enligt det komplicerat kombineraäratt ettatt

elektroniskt ansökningsförfarande med företeende skriftliga hand-av
lingar och hanteringen därför inte skulle bli rationellatt utanmer

tvärtom.snarare
föreslårprövningar vi skall inför registreringDe göras ettav

bostadsrätt innebär på fastförvärv det gällersätt närav en samma som
del handlingar framtidaegendom bl.a. måste in. Deatt en ges

ingivarna till bostadsrättsregistret ansökningar registreringav om av
förvärv lär inte heller homogen Något starkt intresseutgöra en grupp.

elektronisk ingivningför möjlighet till dessa ärenden har vien av
inte uppfattat under utredningsarbetet. Såväl skäl förut-dessutom som
för sådant förslag saknas därför för närvarande.sättningar ett

detta alternativ. Framför allt torde krävasI framtiden kan ettvara
utveckling och finner former för överföringviss teknisk att avmanen

elektroniskaeller dessa medskriftliga handlingar ersätterrent av
då våra författningsförslag borde hadokument. Det kan sägas att en
elektronisktsådan öppning. För ingivande krävs dock bl.a. att man

krav på ingivande fångeshandlingar. detta skallinte ställer Vadupp av
för-med kan vi inte i dag. Med andra ord krävs ändåersättas se

fattningsändringar. Så länge något alternativ i praktiken inte finns är
därför, enligt vår mening, väl så bra det klart framgårdet att att en

registrering förvärv skall skriftligen.ansökan görasom av

inteckningar6.7.3 Elektronisk ansökan beträffande

bör möjligElektronisk ansökan vara

elek.gäller pantbrevsregistret ñmis möjligheter ansökaNär det att
registrering dentroniskt bl.a. eller byte pantbrevshavare. Iom av

föreslogs ansökatidigare nämnda Ds 1997:84 också möjlighet atten
40 ff..elektroniskt inteckning och inteckningsåtgärder s.om

motiverades främst med rationaliseringsvinster. Personalbe-Förslaget
inskrivningsmyndigheterna ungefärhovet vid beräknades minska med

årsarbetskrafter 63.40 s.
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Elektroniskt ingivande beträffande inteckningar framstår som
rationellt. I synnerhet gäller detta vi föreslår har ettom man som
inteckningssystem pantbrev. Pantbreven hinderutan utgör ettarmars
för rationell hantering det fråganär inteckningsåtgärder,ären om

dödning. Då måste nämligen pantbrevet in.t.ex. ges
Från olika intressenter har också intresse uttalats för elektronisktett

ingivande beträffande inteckningar. Vi därför frånattmenar man
början förutsättningarbör skapa för elektronisk ingivning beträffande
ansökan bostadsrättsinteckning och ansökningar olika inteck-om om
ningsåtgärder.

lösningarDe valts för pantbrevsregistret bör enligt vår meningsom
kunna tjäna förebild. Ansökningar bör därför få görassom genom an-
vändande "elektroniskt dokument". Med detta bör förståsav en
upptagning innehåll och utställare kan verifieras visstettvars genom
tekniskt förfarande. vissaI fall bör det dock möjligt göraattvara
ansökan med hjälp automatisk databehandling med lägreav en
säkerhetsnivå. Liksom det gäller pantbrevsregistretnär vi attmenar
lagstiftningen inte bör definiera säkerhetsnivån så. Det börnärmare än
i stället överlämnas till den ansvariga myndigheten fastställa deatt
olika säkerhetsnivåerna.

En elektronisk ansökan måste enligt vår mening Detta årsparas. en
förutsättning för i efterhand skall kunna kontrollera deatt man om
åtgärder har vidtagits har varit korrekta.som

Samtycke från make eller sambo

När det gäller ansökan inteckning i fastighet gäller i dag ettom en
krav på samtycke från make eller sambo i vissa fall, kap.7 5 §
äktenskapsbalken och § lagen17 1987:232 samborsom gemensam-

hem. Samtycke krävs från make den fasta egendomen ellerma om
makarnastomträtten bostad.utgör För sambor ärgemensamma

samtyckesregeln tillämplig egendomen bostad skall ingåärom en som
i bodelning mellan dem sådan skulle komma till stånd ellerom som
den andra kan fåsambon enligträtt 16 § lagenöverta samborsatt om

hem. Dessa regler gäller också för homosexuellagemensamma
sambor, lagen 1987:813 homosexuella sambor. För registreratom
partnerskap gäller regler för makar, 3 kap. 1 § lagensamma som
1994: 1117 registrerat partnerskap. Beträffande bostadsrätter finnsom
också i de angivna situationerna krav på samtycke, detta gällerett men
i förhållande till pantsättningen.

Samtycke behövs vidare för överlåta fast egendom i de aktuellaatt
fallen. Saknas samtycke kan domstol förklara överlåtelsen äratt
ogiltig. Någon ogiltighetspåföljd finns inte det gäller inteckningar.när
Inskrivningsmyndigheten skall dock kontrollera samtycke finns.att



SOU 1998:80 Det sakrättsliga skyddet 201

Om detta saknas, skall ansökan vilandeförklaras. Skulle misstag skeett
så inteckning ändå beviljas, finns möjligheter överklaga dettaatt att
beslut.

förslaget till elektroniskt ansökningsförfarande i Ds 1997:84 ingår
del förslaget kravet på samtycke skall flyttas frånattsom en av

intecknandet till pantsättningen. Ett förs fram för dennaargument som
lösning detta gäller för bostadsrätterär s. 49. sammanhangetIatt
bör samtycke har saknats förnämnas pantsättningen, denatt, om
andra maken eller sambon saknar möjlighet väcka talanatt om
ogiltighet och återgång pantsättningen Tottie,se Lars,t.ex.av
Äktenskapsbalken, 1990, 198.s.

Vi bakgrund det sagda något påkrav samtycke tillmot attmenar av
Ävenintecknande bostadsrätt inte bör införas. i fortsättningen börav

kravet på samtycke pantsättningen. Däremot vi rättattavse anser
skäl finns förstarka ogiltighetspåföljd.överväga åsikt harDennaatt en

också framförts antal remissinstanser har sigett överyttratav som
förslagen Vii Ds 1997:84. emellertid lösning börattanser samma
gälla för bostadsrätter för fast egendom. Vi lägger därför intesom
fram någon lösning ställning får till detta underutan att tasnu, menar
den vidare beredningen de båda ärendena.av

6.7.4 Säkerheten

Ett helt pantbrev innebär skillnad jämfört medsystem utan en
datapantbreven gällerdet kretsen de kan komma ifråga förnär av som
registrering. den harEndast tillstånd kan registrerassom som
pantbrevshavare i pantbrevsregistret. För tillstånd krävs vissa
kvalifikationer, 14 § lagen 1994:448 pantbrevsregister. Iom
praktiken det kreditinstitut har tillstånd. Ansökningarär görssom
elektroniskt. Genom det elektroniska förfarandet kan spärrar sättas

Det alltså möjligt på elektroniskär kontrollera behörig-vägattupp.
heten för den begär bli struken pantbrevshavare.t.ex. attsom som

det elektroniskaNär gäller ansökningar vi motsvarandeatt ettanser
tillståndsförfarande det finns för datapantbrev bör införas.som som
Säkerhetsbilden blir därvid densarmna.

Vårt förslag innebär helst kan bliansökaatt attvem som om
registrerad inteckningshavare och detta skall kunna begärasattsom
skriftligen. Avsaknaden pantbrev också krav på dettagör att ett attav
skall lämnas in inte kan ställas dödning begärs. Dennanärt.ex.upp
konstruktion har ingen motsvarighet i andra inteckningssystem. Men
för dödning skall kunna skriftligen begäras någonatt t.ex. en av annan

den därtill behörige krävs förfalskadän handling. Regelmässigt lären
således den ansöker detta obehörigen sig skyldig tillgöra ettsom om
brott. Vidare avsikten underrättelseär skall skickas tillatt en
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inteckningshavaren denne stryks.när Detta får slås fast i förordning.
Denne har därvid, enligt de regler överklagande vi föreslår,om som

frånveckor på sig tillhandahållandet överklaga beslutet. Vitre att
därför blir tillräckligt säkert.att systemetmenar

Om bedömningen ytterligare åtgärder bör vidtas,görs äratt en
möjlighet i de aktuella fallen inteckningshavaren behörig-att ge en
hetskod.
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7 Frågor medlemskapom

7.1 Inledande synpunkter

Medlemskap i bostadsrättsföreningen för förvärvaren enligtär,
gällande normalt avgörande förrätt, överlåtelses giltighet. Ett köpen

bostadsrätt alltså regelmässigtär villkorat medlemskapattav en av
beviljas. någotDetta allmäntär händelseförloppetgör vidrentsom en
överlåtelse något komplicerat.

Våra erfarenheter efter kontakter med praktiker iär, angettssom
avsnitt 2.1, den nuvarande ordningen ställer till med delatt en
problem. Det vid förvärvär vanligt förvärvaren lån ochatt tar nya
betalar köpeskillingen innan han har beviljats medlemskap. Detut
förekommer därvid också förvärvaren bostadsrätten.pantsätteratt
Denna pantsättning ogiltig, medlemskapär inte beviljas.om

Gällande innebär inte något hinderrätt köparen betalarmot att
endast handpenning och resterande del köpeskillingen erläggsatt av
vid tillträdet. lag följerAv köpet villkorat medlernskaps-äratt av
frågan. Köpet kan givetvis då också villkoras lån beviljas.attav
Denna konstruktion fungerar tillträdet till tidpunkt eftersättsom en
det medlemskapsfrågan har Problemet emellertidatt prövats. är att

inte alltid denna prövningnär kommer ske. Och dettavet attman
förfaringssätt alltså inte det vanliga.är

Det förekommer också i inte obetydlig utsträckning för-atten
tillträder bostadsrättslägenhetenvärvaren innan medlemskapsfrågan är

avgjord. Detta blir naturligtvis problem endast i de fall med-ett
lemskap Oftast löservägras. denna situation överenskom-man genom
melser, förvärvaren går med på flytta han tillåts bot.ex. att attmen
kvar under tid.viss detMen händer också förvärvaren inte gåratt
med på flytta och föreningen tvingas vidta rättsliga åtgärder.att att

Olika lösningar har beskrivits för situationen den vägratsatt som
medlemskap inte sig flyttning.motsätter Ibland försöker denne säljaen
vidare lägenheten. förekommerDet föreningen detta. Iatt accepterar

fall kräver den ursprunglige säljaren träder in vidannat attman
försäljningen. Andra gånger flyttar "förvärvaren" och försöker få
tillbaka säljaren. Denne har då ofta låsta i någotpengarna av pengarna

bostad. Säljaren får således försöka lånaannat, t.ex. en ny pengar,
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ofta kan svårt. alternativnaturliga skäl Ettvilket är attannatvaraav
förstskall betalaskommer näröverens att utparterna om pengarna

såld.påbostadsrätten ärnytt
då förbättra situationenmöjligheter finns den nuvarandeVilka att

möjligheterna begränsade utforma villkoratSom ärnämnts ettattnyss
sker i tidsföljd eftersomså de olikaköp rättmomenten parternaatt

medlemskapsfrâgan kommerinte prövas.när attvet
lösningen skulle innebäraradikala dessutomDen attmest som-

givetvis fick medlemskapförenklades förvärvarenattsystemet vore-
föreningen frågan medlemskapförautomatiskt. Rätten prövaatt om

grundläggande och skäl finns för dennaemellertid övertygande rätt.är
ligga inom för vårt uppdraginte hellerkanDet attanses ramen

andraVi däremot tvåskälifrågasätta denna rätt. övervägaattser
börprövningen skall ske, dels vilka konsekvensernadelsfrågor; när

med-medlemskap. Närmast skall prövningenvägrat avvara av
diskuteras.lemskapet

Prövningen medlemskapet7.2 av

föreslår bostadsrättsföreningar skyldigaskallVi prövaattatt vara
medlemskap i föreningen inom månad. Omansökan enomen

föreningen. Visökanden medlem iinte sker,detta anses vara
ansökan registrering förvärv inteföreslår vidare ettatt om aven

föreningen.sökanden inte medlem ikunna bifallas,skall ärom
medlem-avslås innebär fråganAnsökan skall vägran attom om

fall ansökan vilandeförkla-slutligt avgjord. I övriga skallskap är
ras.

ansökanställa krav på prövningenmöjlighetEn är att attupp av en
överlåtelseinnan iskall de övrigamedlemskap göras momenten enom

överlåtelseavtalet kanemellertid barainnebär självasker. Det att
Någon tidsbesparing innebär däremot inte. Detträffas först detsenare.

ochinnebära den obligationsrättsliga bundenhetenskulle dessutom att
uppstod nämligen förstdet sakrättsliga skyddet mycket närsenare,

avklarad.och sedan själva överlåtelsenmedlemskapsfrâgan även var
föreningen belastas prövningar i onödan.Risken vidare medär att

till-det ifrågasättas föreningen alltid skulle haSlutligen kan om
föreningför prövningen stadium.fredsställande underlag detta En

förvärvaren klara dehar har förutsättningarprövarätt att attt.ex. om
ekonomiska åtagandena.
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därför bör hålla fast vid nuvarandebedömning denVår är att man
inte behöver överlåtelseprövningen innan avtalordningen görasatt om

lagstiftningensak det inte finns något hinder iingåtts.har En ärannan
något sådant prövningenbör införasoch inte heller göra ettmot att

stadium.tidigare
olikamöjligheterna köp så deökaEtt görasätt att attettatt

tidsföljd tillförsäkra föreningensisker rätt är att attmomenten
tid.vissprövning sker inom en

inblandade i överlåtelsen naturligtvis intresseharParterna är ettsom
Ä föreningen hasnabbt. andra sidan måsteprövningen skeratt enav

börprövningen. bedömningsig för Enligt vårrimlig tid på göraatt en
rimlig avvägning mellan de två intressena. Imånad samman-vara en

inte vill eller kanför styrelserförtjänarhanget nämnas att,att som
inommöjlighet finns bemyndiga någonså ofta,sarnrnanträda atten

medlemskapsfrågan.styrelseneller prövaattutom
månadrealiseras prövningen inomskall då tankenHur görsatt en

därvidlösningar. Framför allt har violika prövatVi har övervägt
medlemskappassivitet från styrelsens sida leder tillalternativ därolika

slippereffektiv.Regleringen blir därigenom Manför förvärvaren.
alltsåinnebärDen lösningarkrångliga sanktionssystem. atttypen av

detmedlemskap, frånmånad på sig nekaharstyrelsen attatten
undernekatsstyrelsen. Om medlemskap inte hartillansökan kom

sökanden medlem.denna tid, antagen somanses
medlemskapetintitiativet till prövningfrågasärskildEn är om av

börfall primärt,eller förvärvaren, iutgå från registretskall vartom
initiativet.ha kvar

följandelösning sig påregisterbaserad skulleEn närmast ta utmer
självabestår regelmässigtmedlemskapansökanEnsätt. avom

sittförvärvaren begär registreringköpekontraktet. Näransökan och av
innebärabostadsrättsregistret, skulle detta kunnaförvärv i attanses

då kunnaockså söktes. Från registret skullemedlemskapansökan om
vilkentill föreningen med frist inommeddelande pröv-gå ut ett en

ningen skall göras.
föreningstanken.frånlösning innebär visst avlägsnandeDenna ett

hängerkan uppfattas någotFrågan medlemskap som mersomom
Vidareförvärvet med föreningen.registreringenmed änavsamman

åtgärder frånmedlemskapsfrågan med sådan lösning alltidkräver en
till kostnader. avgörande svaghetupphov Enregistret. Det är attger

Ingentingprövningen medlemskapsfrågan.lösningen försenar av
förvärvaren registreringfråga förrän har begärthänder i denna av

börlösningen intedärför den registerbaseradeförvärvet. Vi attmenar
väljas.

grundläggandeföreslagithar i avsnitt 6.1 avtalet skallVi att ettge
skall kunnakrävs registrering försakrättsligt skydd. Däremot att man
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få fullständigt skydd, godtrosförvärvett t.ex. och dubbelöverlåtel-mot
När det gäller fastigheter det vanligaärser. medväntaratt attman

begära lagfart tills "allt klart". Naturligtvisär har möjlighet attman en
söka tidigare. Praxis beträffande fastigheter får emellertid tolkas som

oftast nöjer sig med det skyddatt avtalet innebär. Och våraman som
kontakter med mäklare har också vidt.ex. handen godtrosför-gett att

och dubbelöverlåtelservärv betraktas teoretiska figurermer som som
sällan problem i praktiken. Både från kostnads- och effektivitets-ger
synpunkt framstår det rimligt också vårt i fallattsom system vart
möjliggör ansöker fullständigatt registrering förvärvetman om en av
vid och tillfälle. När det gäller fastigheterett användersamma man

alltid två köpehandlingar.nästan Beträffande bostadsrätter förefaller
bruket blandat. Men det inte detär problemet. Användsärmer som
dubbla handlingar det baraär invänta köpebrevet.att

Medlemskapsfrågan bör därför leva fritt liv i förhållande tillett mer
ansökandet registrering. Föreningen bör skyldighetom attges en

medlemskapet inompröva månad, från det förvärvaren haratten
ansökt medlemskap. Har förvärvaren inte medlemskapvägratsom
inom denna tid han medlem. Manär kan hel del föreningaranta att en

ansökan inom dennaprövar tid och de flesta förvärvare efter detatt
medlemskap beviljats ansökeratt registrering förvärvet.om av

Men ansökan kommer in till registret och det inte framgårom en
medlemskap beviljat, börär regelnatt ansökan skall vilande-attvara

förklaras. Olika situationer därvid tänkbara.är Det kan så attvara
förvärvaren inte har ansökt medlemskap. dennaFör situation börom

motsvarighet till 19 kap. §ll andra stycket JB finnas. innebärDeten
sökanden efter föreläggande däromatt i första hand får visa hanatt

har ansökt medlemskap och detta harnär skett. Till registretom
inkommer då besked detta och därigenom också närom vet man en-
mânadsfristen löper ut.

Den återgivna bestämmelsen bör emellertid kompletteras med en
regel registret möjlighet förelägga föreningen visasom attger att att
medlemskap har Dettavägrats. alltsåär för situationenavsett att
sökanden, antingen direkt hannär ansöker registrering eller efterom
föreläggande därom, visar han har ansökt medlemskapatt attom men
besked saknas utgången i denna fråga. Föreningen bör få tvåom t.ex.
veckor på sig efter det enmânadsfristen har gåttatt visaut att om
medlemskap har inomvägrats enmânadsfristen eller medgetts. Utforrn-
ningen föreläggandet får således bestämmas efter vad faktisktav som
har hänt. Föreläggandet bör utformas så detta inte besvarasatt, om
inom angiven tid, förvärvaren registreras medlem.som

Utformningen alltidgör kan tvinga framatt prövningman en av
medlemskapsfrågan. Normalfallet bör dock bli följande. Förvärvaren
ansöker medlemskap omedelbart efter förvärvet och till fåom attser
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förväntabevis detta. Man kan sig mäklare utformarattett t.ex.om en
rutin för det. Då föreningen den måste med-särskild prövavet att

lemskapsfrågan inom enmånadsfristen. fall riskerar denI annat senare
då måste den kunnaföreläggande och visa saken har prövatsattett

automatisktenmånadsfristen. I fall blir förvärvareninom annat
därför förvärvarenNormalt torde med ansökamedlem. vänta att om

registrering tills han har medlem inom månad.accepterats som en
förförening tycker den har för dåligt underlagEn attsom en

ansökan. hänskjuta tvistenprövning får avslå Förvärvaren kan därvid
hyresnärrmden. Härigenom kan utslaget ändras. innan desstill Men

Omprövningenföreningen också ha sitt beslut.bör rätt omprövaatt
elleremellertid få endast hänskjutande har gjortsbör göras om
vissomprövning. Det torde nödvändigt medsökanden har begärt vara

förfarandet eftersom har ingående konsekvenser.fasthet i vägranen
diskuterade lösningarna innebär någon fullständigde härIngen av

medlemskapsfrâgan den aktuellaför avgjord inomgaranti äratt
detta beslut,föreningen nekar inträde och inte ändrarmånaden. Om

alldelesbegär prövning i hyresnärrmden. I denkanske förvärvaren
fallen lär prövningen ske inomövervägande delen emellertidav
förordade lösningen blir det också tidsut-denmånaden. I ossav

föreningeninte har sökt medlemskap ellerförvärvarendräkter omom
dockmånaden. förstnämnda olägenheteninom Deninte lämnar ärsvar

dettill förvärvaren själv förhindra. Närsådan det är attuppsomen
framträdande rolldär registret hargäller de andra varianterna en mer-

ansökanmedlemskapsfrågan blir det tidsutdräkter förför gången i att-
och därefter börjar olika frister löpa.skall till registretförst göras att

medlemskapKonsekvenserna7.3 vägratav

i fortsättningenföreslår följden medlemskapVi vägrat ävenatt av
överlåtelse därigenom ogiltig.skall ärattvara en

medlem-det föregående avsnittet föreslagna ordningeniDen attossav
i demånad, möjliggörnormalt skall avgjord inomskapsfrâgan vara en

sågenomförs iolika vid överlåtelseflesta fall de attmomentenatt en
de problemså sker undviks i huvudsakordning. Närsäga rätt som

lösningennuvarande ordningen.med den Menpåtalats ärsagtssom
förolika håll har dessutom anförtsheltäckande. Fråninte attatt man

ändra be-nuvarande missförhållandena börtill med dekomma rätta
medför§ BRL medlemskapstämmelsen i 6 kap. 5 vägrat attatt

alternativ tillVi därför dettaöverlåtelsen ogiltig. ävenär tar upp
diskussion.
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Vägrat medlemskap innebär alltså enligt gällande rätt över-att
låtelsen ogiltig. Alternativet tillär ogiltighet vidareförsälj-är närmast
ningsplikt. sistnämndaDet skulle alltså innebära efter förebild från-
vissa andra förvärvsformer medlemskapvägrat inte medfördeatt-
ogiltighet förvärvaren blev skyldig vidareförsäljautan att bostads-att

inom viss tid, vidrätten äventyr bostadsrätten tvångsförsäljsattav
enligt 8 kap. BRL.

En första fråga vidareförsäljningsplikt skall följden ärom vara- -
förvärvaren alltid skall ha vidareförsäljarätt bostadsrätten ellerattom

sådan bör föreligga försträtt sedan bostadsrättsföreningen harom en
medlemskap.vägrat En andra fråga förvärvarenär skall ha rätt attom

också på bostadsrättensätt utöva innan medlernskapsfrågan harannat
Enligt gällandeprövats. får denrätt efter överlåtelse harsom en

förvärvat bostadsrätt inte den, medutöva mindre denne ellerären
medlem i föreningen, 6 kap. §antas 1 BRL.som

Rätten sälja vidareatt

En vidareförsäljarätt medlem skulleatt innebärautan att attvara
föreningen i utsträckningrätt tappade kontroll bostadsrätts-stor över
havarna jämfört med hur det i dag. Det skulleär möjligt iattvara
flera led överlåta bostadsrätt, någon inblandning frånutanen
bostadsrättsföreningen. Möjligheterna till spekulation ökar härigenom.
En sådan vid sälja vidare fårrätt innebära drastisktatt rättettanses
avlägsnande från den grundläggande föreningstanken. Egentligen
skulle inte heller något starkt incitament finnas för förvärvaren att
begära bli medlem. En sådan ansökan skulleatt kunnatvärtom
medföra förvärvaren blir tvingad sälja bostadsrätten, nämligenatt att

han vägrades medlemskap. Vi därför så vidsträckt rättom attanser en
olämplig.är
Men vidareförsälja bostadsrättenrätten kan i stället samtidigtatt ges

skyldigheten inträder detta, nämligengöra medlemskapatt närsom
har Hur skulle sådanvägrats. lösning utformasnärmare Ett giltigten
köp sker, enligt vårt förslag, avtalet och härigenom uppnåsgenom
också grundläggande sakrättsligt skydd. Om ogiltighetett inte längre
skall följden medlemskap,vägrat köpet så inteär sägavara av att
längre villkorat medlemskap. Man kan fråga sig vad gäller iav som
dag för dödsbon och de har förvärvat universalfång.som genom
Dödsboet efter avliden bostadsrättshavare får bostadsrättenutövaen

det inte medlem. Föreningenär kantrots att boet säljaattuppmana
vidare. Men kan dödsboet också detta pågöra bevåg ickeNäreget en
medlem har förvärvat bostadsrätt universalfång saknaren genom
denne bostadsrättenrätt utöva så länge han inteatt medlem.är
Föreningen kan honom sälja, han inte blir medlem.attuppmana om
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harbevåg Och hur det med dendet påhankan ärMen göra eget som
inte ogiltigtexekutivt Förvärvet blirbostadrättenförvärvat men

medlem. Enbostadsrätten innan han blivithan saknar rätt utövaatt
vidareförsälj-för frågan förvärvaren haralltså detmöjlighet är att om

underbetydelse huruvida förvärvarenmellantiden harningsrätt under
bostadsrätten eller inte.tid hardenna utövarätt att

med-ogiltigt,medlem förvärvetickeöverlåtelser tillVid är om
få bättre Hanförvärvare kan inteOch rätt.lemskap vägras. nyen

ocksåöverlåtelsen blirvidare densäljaalltså inte kunnatorde utan nya
exekutivdödsbon, universalfång ochgällerdetogiltig. Men när

medlemskap. Gör deogiltigt vidinteblir förvärvetförsäljning vägrat
beträffandemedlemskap någon skillnad rättenolika följderna vägratav

prövatsmedlemskapsfrågan harinnanbostadsrättenöverlåtaatt
bostadrätts-förutsätter överlätarenBRLuppfattning ärVår är att att

efter detnormalt förstbostadsrättshavareOch ärhavare. att manman
tolkningmed dennaskulle förvärvarendessmedlem. Innanblivithar

i BRLgäller för deUndantagbostadsrätten.överlåtakunnainte
innehava-bostadsrätten fårdärfallen utövassärskilt angivna trots att

och 2 §§stycket 16 kap. 1 § andramedlem,inte samtär aseren
BRL.

bostadsrättenRätten utövaatt

innebärinföra regleringenkeltdettolkningMed denna är att somen
vidareförsäljnings-innebär ogiltighetintemedlemskap utanvägratatt

mellan-överlåta undermöjlighetsaknaroch förvärvarenplikt attatt
inteoch kräverbostadsrättshavarehan inteföljer ärtiden. Det attav

bestämmelse.särskildnågon
mellan-ha underställning förvärvaren börvilkenfrågaNästa är

förvärvarenbådeförvärv förekommerVid andratiden. atttyper av
Ensådanoch denne saknar rätt.bostadsrättenhar utöva atträtt att

dennaoch förvärvari bostadsrätthar panträttjuridisk ensomperson
BRLenligt 8 kap.tvångsförsäljningförsäljning ellerexekutivvid en

sedanfrån förvärvet kanbostadsrättenhar utövarätt anmanasatt men
dödsbofårtider. På motsvarandeinom vissabostadsrätten sättsälja ett

Närbostadsrätten.bostadsrättshavareavliden utövaefter enen
bolags-bodelning,förvärvatsbostadsrätt har testamente,genom arv,

konsekven-bliroch medlemskapliknande förvärveller vägras,skifte
vidareförsäljningsrätt.förvärvaren harogiltighetinte utansen

Mensåledes förvärvaren.värde tillkommerekonomiskaBostadsrättens
bostadsrätten.någotpåinte utövadenne har sätträtt annatatt

bostadsrättenvid överlåtelseförvärvaren utövarättGer attman
tillåtetblirrimlig följd dettaframstår det ävenomedelbart attsom en

gällerdetexekutiva förvärv. Liksomochuniversalfâng närvid en
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oinskränkt vidareförsälj ningsrätt medför bostadsrättenrätt utövaatten
omedelbart förvärvarens incitamentatt ansöka medlemskapatt om
minskar. En sådan skulle därförrätt antagligen behöva kombineras
med skyldighet för förvärvaren ansöka medlemskap.en att om

Alternativet inte tillåtaär utövande bostadsrättenatt innan förvär-av
har antagits medlem. Då kvarstår i och för sigvaren risken försom

förvärvaren kanske tillträderatt han inte har tilltrots det.att rätt Men
denäven skadan blir mindre för de inblandade. Den där fullständiga

"rockaden" egentligen skall ske i dag krävs inte. Detsom är
förvärvaren skall sälja vidare.som

Våra slutsatser

En ändring den nuvarande ordningen med ogiltighetspåföljd till vid-av
areförsäljningsplikt inte helt problemfri.är Vi har särskilda betänklig-
heter ordning där förvärvaren harmot möjligheter sälja ochen att

Åbostadsrättenutöva redan innan medlemskapsfrâgan har prövats.
andra sidan förefaller alternativen med mindre ingripande förändringar
vid byte ogiltighetspåföljdenett vidareförsäljningsplikt hamotav
mindre verkan det gäller lösanär de nuvarande problemen.att När

överväger införande vidareförsäljningsplikt,ett måsteman av en man
också ställning tillta den riskfördelning mellanattom man anser nya
säljare och köpare blir följden, rimlig.är Dessutom skulle det blisom
aktuellt med regler skyldighet för förvärvaren ansökanya om att om
medlemskap inom viss tid.en

Vi kan förväntas komma tillatt med helrätta delmenar man en av
de nuvarande problemen vårt förslag beträffande prövningengenom

medlemskapet. Vi förordar därför avvaktar resultatetav att man av
detta förslag. Först denna lösning visar sig otillräcklig, börom ett
införande bestämmelser vidareförsäljningsplikt övervägas.av om
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BostadsrättsregisterC

personliga integriteten8 Den

integritetenbestämmelser den personligagrundläggandeVissa om
finnstryckfrihetsförordningen. Detregeringsformen ochfinns i en

gäller datalagen 1973:289.datalag. Densärskild ärsom nu
År 95/46/EGrådets direktivEuropaparlamentets och1995 antogs

behandlingenmed avseende påenskildaförskyddet avpersonerom
EG-uppgifterfria flödet sådanadetpersonuppgifter och avom

parlamen-regeringen tillsättaår beslutadedirektivet. Samma att en
tillfram förslagmed uppgift läggakommittétariskt attsammansatt en

i tryck-ändringarpersonuppgifter och förslag tillskydd förlag omny
handlingarsallmännabestämmelser i 2 kap.frihetsförordningens om

Datalagskommittén JuKommitténoffentlighet. namnetantog
betänkandet In-sina förslag ipresenterade i 1997Den1995:08. mars

1997:39.Informationsteknik SOUOffentlighettegritet
fram1997i decemberlade regeringenförslagenEfter beredning av

prop.skall datalagenpersonuppgiftslagförslag till ersättaett somen
Personuppgiftslagenhar antagit förslaget.Riksdagenl997/98:44.

Data-gällerdetden 24 oktober 1998. Näri kraftträder1998:204
tryckfrihetsför-anpassning kap.2förslaglagskommitténs en avom

krävs.övervägandenytterligareregeringenansågordningen att
skall beredas vidare.frågordessaAvsikten är att

beträf-bestämmelserregeringsformensförstföljande redovisasdetI
Därefterpersonliga integriteten.denskyddet förfande ges en

Slutligenpersonuppgiftslagen.EG-direktivet ochorientering om
Europarådetsinternationella regleringen;övrigadenkortpresenteras

samarbeteekonomisktOrganisationensoch fördatskyddskonvention
endastriktlinjer. RedovisningenOECDutvecklingoch avser

bostadsrätts-utformningenintressebestämmelser närär avavsom
registret övervägs.
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8.1 Regeringsformen

grundläggande skyddet förDet den personliga integriteten finns i
allmännaregeringsformen. Det skall, enligt kap. 2 §regeringsform-1

enskildesbl.a. den privatliv. En särskild bestämmelsevärnaen, om
den personliga integriteten och automatisk databehandling finns i 2

regeringsformen.kap. 3 § Där varje medborgare skall i denattanges
utsträckning i lag skyddas hans personliganärmare mot attsom anges

kränksintegritet uppgifter honom registreras med hjälpattgenom om
automatisk databehandling.av

EG-direktivet8.2

skyldigaMedlemsstaterna inom år EG-direktivetfrån detär att tre att
införa den nationella författningsreglering förnödvändigärantogs som

skall kunna följas. EG-direktivetdetta har antagits under beaktandeatt
redovisas före72 punkter de artiklar direktivet34av som som

innehåller.
finns två syftenEnligt artikel med direktivet. syftet1 Det är attena

fysiska grundläggande särskiltskydda fri- och rättigheter,personers
till privatliv, i samband med behandling personuppgifter. Deträtten av

andra skapa förutsättningar för fritt personuppgifterflödeär att ett av
mellan medlemsstaterna.

Personuppgifter vid definition. Härmed varje upplys-ges en avses
identifieradning eller identifierbar fysisksom avser en person.

Identiñerbar kan identifieras indirekt,direkt ellerär en person som
hänvisningframför allt till identiñkationsnummer eller tillettgenom

eller flera faktorer specifika för hans fysiska, fysiologiska,ären som
kulturellapsykiska, ekonomiska, eller sociala identitet. direktivetI

används inte i första hand registerbegrepp. I stället talas detett om
behandling personuppgifter för bestämda ändamål. behandlingMedav

varje åtgärd eller serie åtgärder beträffandevidtasavses av som
personuppgifter, sig det sker på automatisk eller inte,väg t.ex.vare
insamling, registrering, organisering, lagring, ellerbearbetning
ändring, inhämtande,återvinning, användning, utlänmande genom
översändande, spridning eller tillhandahållande uppgifter,annat av
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller
förstöring artikel 2 b.

Registerbegreppet används i EG-direktivet beträffande manuell be-
handling personuppgifter. Huvudregeln direktivet gällerär attav
endast för sådan behandling personuppgifter helt eller delvisav som
företas på automatisk Men direktivet gäller också för be-väg. annan
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iingåruppgifternaautomatisk,personuppgifter änhandling omav
register.ingå ieller kommer ettatt

ellerfysiskadenhuvudregeldirektivetsenligtRegisteransvarig är
andraeller detinstitutiondenmyndighet,denjuridiska organperson,

ochändamålenbestämmermed andratillsammansellerensamtsom
ellerändamålenNärpersonuppgifter.behandlingenförmedlen av

andraellerlagarnationellabestämsbehandlingenförmedlen av
registeran-emellertid denkangemenskapsrättenellerförfattningar av

denne, ikriterierna försärskildaeller de att utsesvarige, anges
gemenskapsrätten.iellernationell rätt

skallpersonuppgifterbehandlingför hurprinciperartikel 6I avges
skallÄndamål Personuppgiftercentralt begrepp.därvidske. är ett

in församlasskallDeoch lagligtkorrekt sätt.behandlas ett
Senareändamål.berättigadeochangivnauttryckligtsärskilda,

med dessaoförenligtske ärfår inte sättbehandling ett som
statistiskahistoriska,sker förbehandlingendenändamål. Om senare

Sådanarmorlunda.docksig sakenändamål, ställervetenskapligaeller
ursprungligamed detoförenligskall intebehandling ansessenare

skyddsåt-lämpligaskallDockdettaändamålet annat.även ettvarom
skallpersonuppgifterocksåinnebär6Artikelbeslutas. attgärder vara

vad ärfår omfattade inte änochrelevantaochadekvata somatt mer
ändamålet.aktuellatill dethänsynnödvändigt med

skallpersonuppgifter. DebevarandevidarebehandlarArtikel 6 av
registreradedenidentifieringförhindrarförvaras sätt avett som

ändamålet.nödvändigt förvadtid ärlängre änunder somen
personuppgifter ärbehandlingsåuppbyggtDirektivet attär av

generellaDeförutsättningar.angivnavissaunderendasttillåten
innehållerartikel 8medani artikelfinnsdettabestämmelserna om

artikel 7Enligt ärpersonuppgifter.känsligas.k.förbestämmelser
sitthar lämnatotvetydigtregistreradedentillåten,behandling om
förnödvändigbehandlingenfalldel ärnärVidaresamtycke. enanges

skyddaförförpliktelse ellerrättslig attavtal ellerfullgöra ettatt en
registrerade.denförbetydelsegrundläggandeärintressen avsom

tillåtenförutsättningarandravissaunderslutligenBehandling kan vara
verksamhetallmängällerverksamhet. Såvittprivatrespektivei allmän

arbets-utföranödvändig fördennatillåten, är attbehandling enär om
myndighetsutövn-led idenellerintresse ärallmänt ettuppgift omav

vilkentilltredjeellerregisteransvarigedenutförsing manavsom
s.k.behandlingtillMöjligheternalämnatsharuppgifterna ut. av

åsikter,politiskauppgifter rörpersonuppgifter,känsliga t.ex. som
artikel 8.sexualliv, snävareeller ärhälsa

artiklarnaifinnsregistreradedeninformation tillBestämmelser om
från deninsamlatsuppgifterna hargäller10Artikel näroch 11.10

uppgifternasituationenartikelnandraden attmedanregistrerade avser
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inte har samlats in från den registrerade. Den sistnämnda artikeln
innebär den registeransvarigeatt eller hans företrädare enligt huvud-
regeln skall lämna viss information till den registrerade. Detta skall
ske vid registreringen uppgifterna eller, utlämnandeav till tredjeom

kan förutses, uppgifternanärman lämnassenast Slutligen börut.
nämnas bestämmelser finnsatt rättelse och skadestånd. Meraom
härom i avsnitt 14.1.1.

8.3 Personuppgiftslagen

Som tidigare skallnämnts personuppgiftslagen 1998:204 träda i kraft
den 24 oktober 1998 prop. 1997/98:44. Den då datalagenersätter
och avseddär genomföra EG-direktivet.att Liksom den nuvarande
datalagen skall personuppgiftslagen ha generell räckvidd men
särbestämrnelser i registerförfattningar gälla framför personuppgiftsla-

Lagen följer i huvudsak EG-direktivetsgen. disposition och Påtext.
EG-direktivetsätt gällersamma personuppgiftslagensom auto-

matiserad behandling personuppgifter och uppgifternaav ingårom-
i register även manuell behandling.ett -

Behandling personuppgifter enligtär personuppgiftslagenav tillåten
endast i de fall och på de villkor i lagen. Den bestäm-som anges som

ändamålen med och medlen för behandlingenmer personuppgifterav
benämns personuppgiftsansvarig. Denne bl.a. för deansvarar att
grundläggande krav på behandling personuppgifter ställsav som upp
i lagen följs. Personuppgifter skall behandlas på korrekt ochsätt iett
enlighet med god sed. På sätt i EG-direktivet innebärsamma desom
grundläggande kraven bl.a. preciseradeatt ändamål för insamling av
personuppgifter skall finnas och behandlingatt inte fåren senare vara
oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Behandling av personupp-
gifter för historiska, vetenskapliga eller statistiska ändamål skall aldrig

oförenlig med de ursprungliga ändamålen.anses
Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser denom personupp-

giftsansvariges skyldighet informera denatt registrerade behand-om
ling honom.rör En särskild bestämmelsesom finns rättelse. Påom
begäran den registrerade skall den personuppgiftsansvarigeav rätta,
blockera eller utplåna sådana personuppgifter inte har behandlatssom
i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter har utfärdatssom
med stöd lagen.av

Den personuppgiftsansvarige skall den registreradeersätta för skada
och kränkning den personliga integriteten behandlingav i stridsom en
med personuppgiftslagen har orsakat. Jämkning kan dock ske, denom
personuppgiftsansvarige visar felet inte beroddeatt på denne.
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dataskyddskonventionEuroparådets8.4

skyddkonventionenministerkommitté år 1980Europarådets antog om
SÖpersonuppgifterdatabehandlingautomatiskvidenskildaför av

årkraftträdde idataskyddskonvention. DenEuroparådets1982:50,
konventionen.sig tillanslutitSverige, harbl.a.länder,antalEtt1985.

säkerställaartikelenligtkonventionenmed är, attSyftet
dettaSärskilt gälleroch rättigheter.grundläggande fri-förrespekten

automatiskmedsambandintegriteten ipersonligadenförskyddet
tillämpningsområdeKonventionenspersonuppgifter.databehandling av

automatiskochpersonregisterautomatiseradehuvudregelnenligtär
verksamhetenskildellerpersonuppgifter i allmändatabehandling av

kaninformationallpersonuppgifterMedartikel 3. somavses
Auto-artikel 2 a..bestämbarellerbestämdtillhänföras personen

utförandeuppgifter,lagringdefinierasdatabehandlingmatisk avsom
uppgifterdessaavseendebehandling samtaritmetiskellerlogiskav

uppgifterna.spridningåtervinning ellerutplåning,ändring, av
dataskydd.förprincipergrundläggandeinnehåller4 1 lArtiklarna -
automatiskundergårPersonuppgifterföljande.bl.a.innebärDe som

inteändamållagligaför särskilda ochskall lagras samtdatabehandling
S.k.ändamål.med dessaoförenligtpå äranvändas sättett som

avslöjaruppgifterhärmedpersonuppgifter t.ex.känsliga somavses-
automatiskundergåintesexualliv fårellerhälsaåsikter,politiska -

än-lagstiftningennationelladen ettdatabehandling att gerutan
skydd.damålsenligt

riktlinjerOECD:s8.5

ekonomisktförOrganisationenförinomharEn expertgrupp ramen
avseenderiktlinjervissautarbetatOECDutvecklingochsamarbete

persondata överoch flödetintegritetenpersonligadenskyddet för av
TransborderandPrivacyProtection oftheGuidelinesgränserna on

rådOECD:sår 1980RiktlinjernaPersonal Data.of antogsFlows av
beaktamedlemsländernatillrekommendation attmedtillsammans en

Sverige,däriblandSamtliga länder,lagstiftning.nationelliriktlinjerna
rekommendationen.godtagithar

intresse, överhär sägasavseendeni de ärkan,Riktlinjerna som av
ExempelvisEG-direktivet.reglerna ikravlägre änställalag upp

detinhämtas närsamtyckeochskallinformationendast att gesanges
uppmärksammas.skall därförbestämmelserfåtalskäligt. Baraär ett

principergrundläggandebehandlas åttaavdelningsärskildI en
bl.a.Därintegriteten.personliga attdenförskyddetangående anges
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de ändamål insamling personuppgifter harsom skallen av vara
preciserade vid insamlingen. Densenast efterföljande användningen
skall begränsad till uppfylla dessa ändamålattvara eller sådana
ändamål förenligaär med ursprungsändarnålen ochsom preciserassom
vid varje förändring. Personuppgifter får inte röjas, tillgängligagöras
eller på användassätt för andraannat ändamål deän preciserade, om
det inte sker med den registrerades samtycke eller med stöd av
lagstiftning.
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Anpassning förslaget till9 av person-

uppgiftslagen

personuppgiftslagentillFörslaget1 är anpassat

det brytningstid. Datalagen 1973:289datarättenInom ärär en
Personuppgiftslagen 1998:204 datalagenföråldrad. skall ersätta
Personuppgiftslagen ansluter till EG-direktivet. Vårti år. närasenare

bostadsrättsregistret efterförslag till lag är anpassat personupp-om
sistnämnda lagen den så grundläggandegiftslagen. Den utgör sägaatt

personuppgiftslagen nämligen, liksommiljön. Den föreslagna är
författningartillämplig särregler i andradatalagen, generellt men

personuppgiftslagen 1997/98:44 40 f.. Detgäller framför prop. s.
bostadsrätts-bestämmelser i värt förslag till laginnebär alltså att om

gälla framför personuppgiftslagen,register kommer attatt men
bestämmelser,områden där vi inte föreslårpersonuppgiftslagen,

för bostadsrättsregistret.gällakommer ävenatt

bör9.2 Registerbegreppet användas

bostadsrätts-föreslår registerbegreppet används beträffandeVi att
registret.

förregister naturliga begreppetterminologin i datalagen detEnligt är
förs EG-direktivet ochpersonuppgifter med ADB. Iavgränsaatt som

centrala.registerbegreppet inte detpersonuppgiftslagen däremotär
behandlingi stället kravAvgränsningen sker ett att avgenom

för särskilda, uttryckligt angivna ochpersonuppgifter skall ske
börändamål. därför inte givet registerbegreppetberättigade Det är att

bostadsrättsregistret.användas för
Medregister finns i EG-direktivet.definition begreppetEn av

struktureradpersonuppgifter register varjeregister med avses
kriterier,personuppgifter tillgänglig enligt särskildasamling ärsomav

centraliserad, decentraliserad eller spriddsamlingen äroavsett om
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grundval funktionella eller geografiska förhållanden artikel 2 c.av
Men automatisk behandling personuppgifter omfattas EG-av av
direktivet personuppgifterna ingår i register eller inte.oavsett ettom
Däremot begreppet register intresseär det gällernär manuellav
behandling personuppgifter. För omfattas EG-direktivet skallattav av
de manuellt behandlade personuppgifterna ingå eller avseddavara

ingå register. I personuppgiftslagenatt avgränsning-ett görs samma
ar.

Registerbegreppet har i vissa sammanhang kritiserats föråldrat,som
Toppledarforum i benämndt.ex. IT 2005, LEXITrapportav en

förstudie. Toppledarforum arbetsgruppär för verksamhetsut-en
veckling i offentlig förvaltning med stöd infonnationsteknik.av

Av det sagda framgår skäl finns för registerbegreppet.övergeatt att
finnsDet emellertid också skäl för använda sig begreppet näratt av

det fråga just traditionelltär register. Datalagskommitténettom
konstaterade i sitt betänkande Offentlighet Integritet Informationsteknik
SOU 1997:39 i fråga automatiskt behandlade uppgifteratt, om som
finns i datorforrnat, begreppet register i dag förefaller mestadels skapa
tillämpningsproblem. kommitténMen tillade också 340s. dettaatt
inte hindrar det faktiskt regelrätt datoriseratär registeratt ettsom
också kallas för det. detI sammanhanget uppmärksammade kommittén
särskilda registerförfattningar. Kommitténs synpunkter berördes inte
i propositionen till personuppgiftslagen. Några skillnader mellan de två
förslagen i sig motiverar finns, enligt vårsynsättett annatsom
bedömning, emellertid inte. Fastighetsdatautredningen valde också att
använda registerbegreppet för fastighetsdataregistret, motsvarigheten
till fastighetsdatasystemet. Fastighetsdatautredningens betänkande har
remissbehandlats. Remissinstanserna har överlag inte haft något att
invända registertenninologin.mot

Regeringen lämnade i propositionen 1997/98:97 Polisens register
förslag till bl.a. polisdatalag. Regeringen där kritikentog moten upp
registerbegreppet och förhållandet personuppgiftslagen inte byggeratt

registerbegreppet. Regeringen anförde s. 102:

Det hindrar inte det faktiskt regelrätt datoriseratatt är ettsom
register också kallas för det. Syftet med inrätta datoriseratatt ett
register samla uppgifter förär särskilt ändamål på visstatt ett ett
strukturerat och hålla dessasätt uppgifter tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Den polisdatalag

vi föreslår bygger på personuppgiftslagen.som nu

Många remissinstanser hade kritiserat användningen registerbe-av
Regeringen ansåg på igreppet. sättatt man, samma som personupp-

giftslagen, i vissa fall i stället bör använda sig behandlingav av
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personuppgifter. regeringen framhöllMen också registerbegreppetatt
inte helt bör undvikas och motiverade detta följande a.a.:sätt

För polisen skall kunna bedriva sin verksamhet effektivtatt ett
måste den tillgångha till traditionella register.sätt Det behövs

därför i fortsättningen särskilda bestämmelseräven rörande
förandetupprättandet och sådana register.av

i förDet och sig möjligt registerbegreppetär så småningom kanatt
komma Mycket talar emellertidutmönstras. för då fåratt att taman

helhetsgrepp på statsmaktsregistren. Det talar förett mesta att
registerbegreppet kommer användas för statsmaktsregistren underatt
överskådlig tid. haAtt helt unik terminologi just det gällernären
bostadsrätter framstår mindre lämpligt. Vi därför attsom anser
registerbegreppet bör användas beträffande bostadsrättsregistret.
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Ändamålen10

Bakgrund10.1

innebäri avsnitt 8.2 artikel 6 i EG-direktivetSom attangetts person-
samlas in endast för särskilda, uttryckligt angivna ochuppgifter får

behandling påberättigade ändamål. En får inte ske sättettsenare som
ändamål. beträffandeoförenligt med dessa Ett undantag finns dockär

behandlingstatistiska eller vetenskapliga ändamål.historiska, Senare
sådana ändamål skall oförenlig med deuppgifter för inte ansesav

lämpligaändamålen, medlemsstaterna beslutarursprungliga om om
Bestämmelserna i 9 personuppgiftslagen 1998:204skyddsåtgärder. §

ändamål innebörd EG-direktivets.harbeträffande getts samma som

Överväganden och förslag10.2

uppgifterbostadsrättsregistret tillhandahållaföreslår skallVi att
kredit- ochkan omsättnings-,vad kortfattatför anges somsom

skall användas vid hand-förvaltningsändamâl. Det vidare kunna
ochtvångsförsäljning enligt 8 kap. BRLärendenläggning omav

Någonförsäljning bostadsrätter.exekutiv spärr attmot upp-av
vetenskapliga statistiskaanvänds för historiska, ellergifterna

ställasändamål skall inte upp.

preciseradepå ändamål10.2.1 Kravet

bostadsrättsregist-skäl för precisera ändamålen förfinns fleraDet att
innehålla EG-direktivetvad enligtRegistret kommer utgörattret. som

uttryckligtDå skall ändamålen särskilda,personuppgifter. vara
personuppgiftslagen.berättigade. Detsamma gäller enligtangivna och

in-berättigat utifrån allmännafår dessutomKravet meranses vara
tegritetsaspekter.

EG-direktivet förarbetena tillvarken ellerEtt person-svar som
preciseringvad med kravetuppgiftslagen närmareär somger avses

heller någon åsiktDatalagskommittén har uttrycktändamålen. Inteav
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i frågan. Med påpekandet de inte får alltför allmänt hållnaatt vara
överlämnade kommittén denna fråga praxis. Generellt finns detsett

viss konflikt. För användare och potentiella sådana det oftastären av
intresse ändamålen inte förär Mot det stårsnäva. regleringen påatt
området, för närvarande kanske främst representerad EG-direktivet,av
och allmärma integritetshänsyn.mer

EG-direktivetI personuppgifter skall adekvata ochattanges vara
relevanta och de inte får omfatta vad nödvändigtatt än ärmer som
med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in och för vilka
de behandlas artikel 6 c. Detta måstesenare yttreanses ange en

Ändamålen måste ha viss grad precision för bedöm-ram. atten av
ningen skall kunna personuppgiftergöras adekvata ochärom
relevanta.

I våra direktiv i olika sammanhang fastighetsdatasystemettas upp.
Fastighetsdatasystemet har funnits sedan början 1970-talet. Detav

har utbredd användning i samhället i dag. olikaFlerasystemet en
verksamheter sådanhar uppbyggnad de i dag i princip heltäratten
beroende tillgång till uppgifterna i fastighetsdatasystemet. Någotav
offentligt bostadsrättsregister finns däremot inte. därförDet vidär
bestämningen ändamålen och innehållet möjligt förutsättningslöstattav

vilka behov angelägna.pröva ärsom
Behandling personuppgifter enligt EG-direktivetär tillåten endastav

under vissa angivna omständigheter. uppgifterDe aktuella iärsom
bostadsrättsregistret inte s.k. känsliga personuppgifter.är vilka fallI
behandling tillåten följer därför artikelär 7 i EG-direktivet. I 10 §av
personuppgiftslagen finns reglering avsedd haär atten som samma
innebörd regleringen i EG-direktivet prop. 1997/98:44 122.som s.

Samtycke den första förutsättningen. I våra direktivär attanges
registret skall obligatoriskt. Redan detta skäl kan samtyckevara av
inte förutsättning för registrering. Vi kan inte heller attvara etten se
bostadsrättsregister blir meningsfullt bristande samtycke skulleom
kunna medföra uppgifter bostadsrätt, förvärvatt om en av en
bostadsrätt inte fick registreras.m.m.

De övriga fall intresse där behandling tillåten enligt artikel 7ärav
i EG-direktivet följande.är

Behandlingen nödvändig förär fullgöra rättslig förpliktelseatt en
åvilar den registeransvarige.som

2. Behandlingen nödvändig för utföraär arbetsuppgiftatt en av
allmänt intresse eller led i myndighetsutövningär utförsettsom som

den registeransvarige eller tredje till vilken uppgifterna harav man
lämnats ut.

Behandlingen nödvändig för ändamålär berättigaderörsom
intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de tredje män
till vilka uppgifterna har lämnats sådana intressennärut, utom
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registreradesden intressen eller dennes grundläggande fri-uppvägs av
och rättigheter enligt artikel i1.1 direktivet.

Dessa förutsättningar bör utgångspunkt frågannärvara en om
ändamålen prövas.

på preciserade ändamålKravet i EG-direktivet och personupp-
giftslagen gäller personuppgifter samlas personuppgiftsan-när in. Den
svarige sedan skyldig till personuppgifter inte behandlasär att attse
för något ändamål oförenligt för uppgifternamed det vilketärsom
samlades in.

Vi har i avsnitt 9.2 valt använda registerbegreppet för bo-att
stadsrättsregistret. registerförfattningenI därför bostadsrätts-bör anges
registrets ändamål. personuppgiftslagenAv följer med sådanen
bestämmelse personuppgifter får samlas in endast för dessaatt

inteändamål och de får användas för något med dessaatt senare
oförenligt ändamål.

Vad med behandling personuppgifter framgårsom avses av av
personuppgiftslagen.Definitionen så vid i princip alla åtgärderär att

kan med personuppgiftervidtas omfattas begreppet behandling.som av
En form behandling utlänmande. En viss debatt har förekommitärav

offentlighetsprincipeni Sverige förenlig EG-direktivet.med Närärom
någon offentlighetsprincipenmed stöd handlingbegär allmänattav en
skall lämnas nämligen huvudprincipen myndigheten inte skallärut att
fråga vad uppgifterna skall användas till.om

i sina direktivRegeringen till Datalagskommittén Dir.angav
offentlighetsprincipen1995:91 förenlig med EG-direktivet.äratt

Kommittén kom till slutsats. Flera remissinstanser och lagrådetsamma
ställde sig eller mindre tveksamma till denna tolkning. I proposi-mer
tionen vidhöll regeringen sin bedömning 8 § förstaprop. 43. Is.

personuppgiftslagenstycket därför den lagen inte skallattanges
tillämpas utsträckningi den det skulle inskränka myndighetsen
skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen lämnaatt ut
uppgifter.

EG-direktivets förenlighetFrågan med den svenska offentlig-om
såledeshetsprincipen har i övergripandeövervägts ett samman-mer

förevarande. Vi fråga,hang det därför inte ställning i dennaän tar
utgår från regeringen fastslagnaden principen vid utformning-utan av

våra förslag.en av

10.2.2 olika ändamålenDe

syftet inrättandeDet övergripande med registret enligt direktivenärav
utgångspunkteroch våra allmänna undanröja olägenheterdeatt som

finns gäller det sakrättsligadet skyddet vid förvärv ochnär pantsätt-
ning bostadsrätter. Det centrala alltså situationen vidförbättraär attav
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omsättning bostadsrätter. Härigenom förväntas hanteringen bliav
rationellsäkrare och rättsläget i dessa frågor bli klarare.samtmer

Avsikten också bostadsrätterna skall bli bättre kreditobjekt. Viär att
ändamålendärför bör omfatta verksamhet sikte påatt taranser som

omsättning bostadsrätter och kreditgivning där bostadsrätter tjänarav
underlag försäkerhet eller kreditprövningen. innebärDet sagdasom

registret bör få användas vid bl.a. mäklares och kreditgivaresatt
omsättningmedverkan vid eller kreditgivning beträffande bostadsrät-

bostadsrättervärdering och kreditupplysning. De närmareter, av
behandlas i författningskommentaren.avgränsningarna

form omsättningEn särskild tvängsförsäljning och exekutivärav
försäljning. Registret bör kunna för handlägg-användas underlättaatt

försäljningarningen sådana och det arbete föregår dem. Iav som
huvudsak det sig alltså kronofogdemyndigheternas användningrör om

utmätningar, konkurseri samband med och tvängsförsäljningar.
bostadsrätterFörvaltningen kan skötas föreningen själv ellerav av

någon föreningen har anlitat för uppgifter idetta. Bl.a.av som som
dag ingår i lägenhetsförteckningen, uppgifter bostadsrätts-t.ex. om

pantsättningar, kanhavare och redan här konstatera kommer attman
finnas i bostadsrättsregistret. Dessa uppgifter har givetvis i olika

vid drivandet föreningen förvaltningensammanhang intresse ochav av
verksamhet koppling tillbostadsrätter. Denna har dessutom näraen

Bostadsrättshavarna i förening och dettauppgifterna. medlemmarär en
användning Förvaltningen börföreningens uppgifterna.är egen av

ändamålen.således ettvara av
Givetvis måste den registrerande kunna fullgöra de uppgifter som

i författning. Möjligen kan behöverdenne åläggs detta intesägas att
i författning. Inte minst tydlighetsskäl bör dock dettauttryckas av

ändamål. få försärskilt Registret bör givetvis användasettanges som
fullgörande underrättelseskyldighet följer ellerlag annansom avav

detta inte oförenligt ursprungligaförfattning så länge med deär
emellertid registerförfattningen.ändamålen. behöver inte iDet anges

får personuppgift, enligt EG-direktivet ochSom tidigare nämnts en
personuppgiftslagen, inte förbehandlas ändamål ärsenare som

Historis-oförenliga med de ursprungliga ändamålen för insamlingen.
vetenskapliga Behand-statistiska och ändamål särbehandlas dock.ka,

ändamål inte oförenlig med de ursprungligaling för dessa anses
medlemsstaterna beslutar lämpliga skyddsåtgärder.förutsatt att om

bestämmelser finns dock beträffande känsligaSärskilda personupp-
finnsgifter inte aktuellt här. personuppgiftslagendet Iär enmen

tillreglering ansluter vad i EG-direktivet. Somsägssom som
ViDatalagskommittén anförde detta ofta angelägna ändamål.är ser

skäl för i detta registerdärför inte något särskildsätta spärratt upp en
sådan användning personuppgifter. Vi således attmot av anser
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behandling för de aktuella ändamålen bör tillåten på de premisservara
slås fast i personuppgiftslagen. Därmed behöver detta intesom

registerförfattningen.uttryckas särskilt i
Givetvis kan intresse finnas använda uppgifter i bostadsrätts-ett att

registret för andra ändamål de angivna. det ståräven Motän nu
emellertid, tidigare integritetshänsynen. funnitVi har intenämnts,som

ändamålnågra ytterligare har sådan tyngd de väger överattsom en
integritetsintressena.

.SOU8 1998:80
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Registrets innehåll11

Bakgrund11.1

beskrivs kort vilkaI det följande uppgifter finns i lägenhets-som
det bostadsrättsregisterregistret och i bedrivs försöksom av

Vidare redovisasLantmäteriverket. vilka uppgifter enligt BRLsom
lägenhetsförteclcningama.skall ingå i medlems- och redogörsSlutligen

bostadsrättsföreningarför uppgifterna i registre-Patent- ochom
föreningsregister.ringsverkets

Försöksverksamheten bostadsrättsregister11.l.1 med

med bostadsrättsregister uppgifterI försöksverksamheten följandetas
in i registret.

Föreningsuppgijier
Organisationsnummer

.
Föreningens namn
Postadress

kommunkodLäns- och
vilken bostadsrättsföreningenKommundel till hör

Telefaxnummer

Lägenhetsuppgijfter
Lägenhetsbeteckning föreningens

adressregistrets2. Gatuadress
Våningsplan3.

Medlemsuppgijier
Medlemsdatum
Namn
Personnummer/organisationsnummer

Pantsättningsuppgijier
Underrättelsedatum
Företrädesordning oklar2.
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fysiskPanthavarens om så endast dettanamn person anges
organisationsnummerPanthavarens

Panthavarens adress

11.1.2 Försöksverksamhet med lägenhetsregister

Lägenhetsregistret regleras i lagen 1995:1537 lägenhetsregisterom
Änoch förordningen 1996:435 lägenhetsregister. så länge pågårom

försöksverksamhetendast i Gävle kommun försam-och Högalidsen
ling i Stockholms kommun.

Lägenhetsregistret skall, enligt 3§ lagen lägenhetsregister,om
omfatta samtliga lägenheter helt eller till inte oväsentlig delsom en
används eller avsedda användas bostad bostadslägenhet.är att som
Översiktligt iockså lagen vilka uppgifter lägenhetsregistret fåranges

får innehållainnehålla. Det uppgifter fastighet, byggnad, lägen-om
hetsbeteckning och övriga uppgifter lägenheten.om

förordningen vilkaI uppgifter lägenhetsregistretnärmareanges som
skall innehålla, 3 § förordningen lägenhetsregister. alltsåDet ärom

uppgifter kan förväntade sig på sikt kommer finnas iattsom man
lägenhetsregistret. Uppgifterna indelade i olika kategorier. olikaDeär
kategorierna ägare/upplåtelseform, byggnadstyp och slagär av

byggnadens ålderlägenhet lägenhetsutfornming,m.m., m.m.,
identifikationsuppgifter.belägenhet samt

11.1.3 Medlerns- och lägenhetsförteckningama

medlems-Enligt skall och lägenhetsförteckningar förasBRL av
bostadsrättsföreningen.

Medlemsförteckningen

förMedlemsförteckningen skall varje medlem innehålla uppgift om
postadresshans och den bostadsrätt han har, 9samtnamn om som

första stycket hålla förteckningenkap. 9§ BRL. Styrelsen skall
för vill deltillgänglig den den.tasom av

Lägenhetsförteckningen

vilka uppgifter skall i denI 9 kap. 10 § BRL tasanges som upp
lägenhetsförteckning skall finnas för varje lägenhet i bostadsrätts-som

förstaföreningen. paragrafens styckeI anges:
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skall för varjeLågenhetsförteckningen lägenhet ange
övrigabeteckning, belägenhet, rumsantal ochlägenhetetens

utrymmen,
registreringsverkets registrering denochdagen för Patent- av

till upplåtelsen,plan ligger grund förekonomiska som
bostadsrättshavarens samtnanm,

för bostadsrätten.insatsen4.

tilläggs följande. Uppgifterna skalltredje styckenaandra ochI de
upplåts med bo-förteckningen lägenhetföras in i närgenast en

ellerföreningen bostadsrättUnderrättasstadsrätt. att pantsattsom en
antecknas. Vidförteckningen, skall dettanågon uppgift iändras genast

tillöverlåtelseavtalet fogasbostadsrätt skall kopiaöverlåtelse en avav
förfjärde framgår dagenlämpligt Av stycketförteckningen på sätt. att

skallanteckningen anges.

registreringsverkets föreningsregisteroch1l.1.4 Patent-

bl.a.registreringsverket för föreningsregisteroch överPatent-
varje län.register skall föras förbostadsrättsföreningar. Ett

föreningsregistretskall registreras iuppgifterFöljande enom
ekonomi-enligt 18 § förordningen 1987:978bostadsrättsförening om

föreningar.ska
organisationsnummer,föreningens-
postadress,föreningens-

föreningensstyrelsens ändamålet medfirma,föreningens säte,-
förenings-inom vilken tid och hurverksamhetensverksamhet och art,

bringasmeddelanden skallhur andrasammankallasskallstämma samt
räkenskaps-föreningenskännedom, vilken tidtill medlemmarnas samt

år skall omfatta,
ñnnateck-suppleant ochverkställande direktör,styrelseledamöter,-

uppgiftmeddelgivningbemyndigatshar att ta emotvem somnare,
födelseda-sådant saknasellerochpostadress ompersonnummerom

antecknas,föreningens firmavilka och hursamttum, av
lydelsenspråk föreningens firma,främmandepålydelsen omav-

stadgarna.ianges
stadgarbostadsrättsföreningarnaskansammanhangetI nämnas att

registreringsverket.ochtillgängliga hos Patent-finns
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Överväganden11.2 och förslag

Vi föreslår det i bostadsrättsregistret skall finnasatt uppgifter om
bostadsrättsföreningens och organisationsnummer. Förnanm
identifiering bostadsrätten skall den aktuella fastighetsbe-av anges
teckningen, lägenhetens adress och lägenhetens beteckning.

Beträffande bostadsrättshavaren föreslår vi dennesatt nanm,
eller organisationsnummer och adress skall Närperson- anges.

förvärv registreras skall även fång, och i förekommandetyp av
fall, pris eller insats och upplâtelseavgift föras in.

Inteckningar skall med bl.a. belopp i svenska kr. Före-anges
trädesrätten skall framgå. Inteckningshavarens ellernanm, person-
organisationsnummer och adress skall, enligt vårt förslag, anges.

Uppgifter bostadsrätterrör och bl.a. utmätning ochsom avser
exekutiv försäljning, tvångsförsäljning, konkurs, vissa tvister,
likvidation och andra inskränkningar i bostadsrättshavaresen
förfoganderätt skall föras in i bostadsrättsregistret.

När det gäller medlems- och lägenhetsförteckningar föreslår vi
föreningarna i fortsättningenäven skall skyldiga föraatt attvara

dessa, vissa uppgifter, skall ingå i bostadsrätts-attmen som
registret, inte längre skall föras i lägenhetsförteckningarna, bl.a.
uppgifter beträffande pantsättningar.

11.2.1 minimalistiskEn grundsyn

I avsnitt 10.2 har vi tagit ställning till vilka ändamål som personupp-
gifter fåbör behandlas för. En utgångspunkt, inte minst med tanke på
EG-direktivet, endast de uppgifterär bedöms nödvändigaatt som som
och relevanta i förhållande till ändamålen bör med. Vi ocksåvara ser
andra skäl för minimalistisk grundsyn. allmännaMeratt anta en

Ävenintegritetsskäl talar för detta. kostnadskäl talar för denna
inriktning. förenatDet med kostnaderär både föra in uppgifter iatt
inledningsskedet och sedan ajourhålla uppgifterna.att

I lagen bostadsrättsregister bör slås fast de föryttreom ramarna
vilka uppgiftstyper får i bostadsrättsregistret. Närmaresom anges
bestämmelser vilka uppgifter skall ingå i registret bör däremotom som
slås fast i förordning.en

11.2.2 Uppgifter från Patent- och registreringsverket

Uppgifter bostadsrättsföreningen finns redan i dag i ochPatent-om
registreringsverkets föreningsregister. I direktiven särskildattanges en
uppgift för ställningär till i vilken utsträckning dessaatt taoss
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uppgifter skall tillgängliga i bostadsrättsregistret. ändamålDevara
ställt sammanfattningsvis registrerings-,vi har är omsätt-uppsom
förvaltningsändamål. Naturligtvis kan uppgifternings- och om

iintresse dessa situationer. kan å andra sidanföreningen Detvara av
uppgifterdessa tillgängliga redan i dag ochkonstateras äratt att

medges.uppkoppling line kan Uppgifter kan också fås via telefax.on
blir tillgången enklare uppgifterna kan nås direkt viaGivetvis om

Samtidigt denna överföring förenad medbostadsrättsregistret. är
kostnader.

vilkensammanhanget bör finns på frågan till-I nämnas syn omsom
gäller fastighetsdatasystemet.gänglighet det Den grundsynnär som

uttryck i Fastighetsdatautredningens betänkande Fastighetsda-kom till
olikaSOU 1997:3 integritetsskäl tala för hållataregister kanär att att

åtskilda från varandra. faktum olika register inte harregister Det att
inteändamål ansåg Fastighetsdatautredningen skäl attettsamma vara

någonföra registren. Denna grundsyn, inte har röntsamman som
vidarekritik från remissinstanserna, ansluter vi till. Vi attoss menar

inställning personuppgifter ikonsekvens denna bör ettatten av vara
tillgängliga i register, inte skälenregister inte bör göras ett annat om

integritetsskälen. innehållet iför Attdetta änväger göra etttyngre
slåtillgängligt i i praktiken detsammaregister ärett attannat som

registren.samman
möjligt nå registre-uppgifterna i Patent- ochDet är, sagts, attsom

vidföreningsregister i dag. De synpunkter vi inhämtatringsverkets ger
där inte har sådant intresse och olägenhe-uppgifternahanden ett attatt

uppgifter i bostadsrättsregistret inte såsakna dessa ärattterna av
uppgifterpraktiker det nödvändigt göraattstora, att anser samma

vi docki bostadsrättsregistret. Ett fåtal uppgiftertillgängliga anser
aktuella ingå ivärdefulla i de sammanhangen de börså attvara

nämligen uppgifter möjligtbostadsrättsregistret, detgör attsom
finnastill förening. Uppgifter bör därförbostadsrätthänföra rätten

bostadsrättsföreningens och organisationsnummer.namnom
i för länsvis. Defirmor och sig skyddade endastFöreningarnas är

obehövlig.Vi detta länsuppgiftinte unika.således ärär trots attanser
föreslår viorganisationsnurnret unikt. det andradet första FörFör är

iskalldär bostadsrätten belägeni avsnitt ärnästa ortenatt anges
skall denbostadsrättsregistret beteckningenattgenom anges

bostadsrättslägenheten finns.fastighet där
därefter nytillkom-införandefasen avklarad bör uppgifterNär är om

föras till bostadsrättsregistretbostadsrättsföreningar över snarastna
registreringarinte känsliga. takt medmöjligt. Uppgifterna Iär att
till uppgifteruppgiften kunna kopplasbegärs förvärv kommer attav

och bostadsrättshavare jfr avsnitt 6.6.bostadsrätterom
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11.2.3 Identifiering bostadsrättenav

Vi föreslår endast lägenheter upplåtna elleräratt som som anses
upplåtna jfr § lagen 1991:6l55 omregistrering vissa bo-om av
stadsföreningar till bostadsrättsföreningar med bostadsrätt skall ingå
i bostadsrättsregistret. Det endast dessa lägenheterär relevantaärsom
med hänsyn till de uppställda ändarnålen. En lägenhet inteännusom
förvärvats någon med bostadsrätt skall alltså inte in i registrettasav

den finns i hus tillhöräven bostadsrättsförening.ettom som en

Fastighetsbeteckning

finnsEtt behov kunna identifiera bostadsrätten. Uppgifternaattav om
bostadsrätten mäste medföra bostadsrätten har fåttsarnrnantagna att en
unik beteckning. Först och främst bör därför fastighetsbeteckningen

Vi också skäl för denna uppgift. Iett annat attanges. ser ange
finnsomsättningssituationer ofta intresse uppgifter denett av om

fastighet bostadsrättslägenheten finns Exempelvis kan detsom vara
intresse hur lånesituationen i fastigheten. Med hjälpäratt vetaav av

fastighetsbeteckningen kan uppgifter hämtas från inskrivningsregistret
i fastighetsdatasystemet. Fastighetsbeteckningen från inskrivningsre-
gistret bör alltså användas.

Adress

Bostadsrättslägenhetens adress bör i bostadsrättsregistret. Inteanges
minst i det praktiska arbetet har det, beträffande inskrivningsregistret,
visat sig underlätta arbetet i många situationer uppgiftdenna finns.om
Adressen kan också led för uppnå unik lägenhetsbe-utgöra ett att en
teckning. Vi återkommer till detta i det följande.

Det i fastighetsdatasystemet ingående adressregistret inteär ännu
fullständigt. Ett lägenhetsregister under uppbyggnad. skallDettaär
möjliggöra registerbaserade folk- Enligtoch bostadsräkningar.

förutsättningregeringen för detta varje bostadslägenhet harär atten
fastställd adress prop. 1995/96:9O 29. Regeringen valdeen s.

lösningen inte i författning slå fast skyldighet för kommunernaatt en
föra adressregister i fastighetsdatasystemet. I stället kom-att gavs

skyldighet tillhandahålla adressuppgifter för fastställaatt attmunema
adress. Regeringen tillade i denna fråga prop. 30:s.

Regeringen utgår samtidigt från de kommuner i inte hardagatt som
fullständigt adressregister inom fastighetsdatasystemet, förett att

tillkunna leva nyssnämnda åtgärderkrav, vidtar förupp upp-
byggnaden sådant.ettav
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lägenhetsre-medinleddesprovverksamhetavgränsadgeografisktEn
riksuppläggning.aktuellt medoch detavslutad ärgistret. Den är en

frambl.a.uppgiftmedarbetsgrupptillsatte taRegeringen atten
överlämnadeArbetsgruppenförfattningsreglering. rapportbehövlig en
författningsförslag DsLägenhetsregister1997,november20den -

Arbetsgrup-adressfrâgan.funnits medhadeproblemdel1997:77. En
överväganden 34.s.följandegjordepen

tillhänförasbostäder ska kunnasamtligavaritharAmbitionen att
Adressregistretbelägenhetsadress.fastställdkommunen sesen av

lägenhetsregistretförnödvändig grund utanbarainte somsom en
informationsförsörjning.grundläggandesamhälletsviktig del ien

adressättningförundantagmedgemöjlighetenföreslagnaDen att
genomförasmeningarbetsgruppensenligtbör som ensesmen

ambitionsnivân.sänkninginteochlösningtillfällig avsom en

utanförenbostadshusendast vissaenligtUndantaget rapporten,avser,
Adressernabostadsrätter.inteundantagettordeDärmedtätort. avse

Adressuppgifternaförslaget.enligtår 2001infördaskall senastvara
sedanochfastighetsdatasystemetiadressregistretin iförasskall

alltsåinnebärsagdaDet ettlägenhetsregistret. attianvändas även
avseddabostadsrättslägenhetergällerdetadressregister närkomplett

bostadsrätts-andragällerNär detår 2001.finnasskulleboendeför
handefterdessavissa luckormedräknafår samt attlägenheter man

fastighetsdatasyste-adressuppgifter fråntill. Dessakommer täppasatt
bostadsrättsregistret.ianvändassåledesbörmet

Lâgenhetsbeteckning

flestaDeunik.lägenhetsbeteckning ärbehövsDessutom somen
numrering ärförMetodernahadagtorde ilägenheter ett nummer.

åsattaalltidhellerinteLägenheter ettenhetliga. äremellertid inte
för bl.a.intressantoftaåsatt dettafall är ärdeI ett nummernummer.
redovis-i internaanvändsDetbostadsrätten. t.ex.förvaltningen av

ningssystem.
frånlägenhetsbeteckningarutsträckningvilkenifrågasärskild ärEn

konstaterasbörFörst attanvändas.och kanbörlägenhetsregistret
lägenheterendastlägenhetsregistretifinnaskommeruppgifter omatt

bostad"användaskanoväsentlig delintetilleller"helt somsom
användasinte kunnabedömsLokaler42.1995/96:90prop. soms.

ursprungligen ettTanken attsaknas.alltsåkommerbostad att varsom
försöksverksamhe-Underutarbetasskullebeteckningssystemenhetligt . beteckning,fastighetsägarenssigemellertid använthar avten man

användas.fåttharteckenmaximalt fembegränsningendenmed att
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Ajourhållningen skall skötas kommunerna. I praktiken kanav
ajourhållningen förväntas fungera ändringarnanär kräver bygglov. I
övrigt detta problem inteär helt löst. Frågan alltsåär dessaom
uppgifter bör användas och hur i så fall skall lösa frågan medman
lokaler.

Det således fastighetsägarenär bestämmer lägenhetsbe-som ensam
teckningen, så länge inte femän tecken används. Erfarenheternamer

provverksamheten har, enligt arbetsgruppens visatav detrapport, att
viktigt medär stabilitet vad gäller lägenhetsbeteckningen. Den skall

därför inte få ändras efter fastställandet Ds 1997:77 36. Dets.
uttalandet torde dock inte situationen de faktiska förhållandenaattavse
ändras. Arbetsgruppen gjorde bedömningen regleringen beträffandeatt
lägenhetsregistret bör kunna träda i kraft under år 1998, detnärutom
gäller fastställande adresser, där år 2001 har slutpunkt.av satts som

Konsekvenserna det sagda blir emellertid vi kunnaav att anser oss
utgå från fastställda lägenhetsbeteckningar finnsatt för bostadsrätts-
lägenheter avsedda förär boende, införandenär bo-som ett av
stadsrättsregistret aktuellt.är

I och med fastighetsägarens uppgifter oftastatt används kan
adressen nödvändigtutgöra led för lägenhetsbeteckningenett skallatt
bli unik, kan flera hus finnas inom fastighett.ex. med nurnreringaren

unika endast inomär respektive hus.som
Frågan då skäl finnsär hämta dessa uppgifter från lägenhets-attom

registret. Vi har i avsnitt 6.6.5 föreslagit uppgifter beträffandeatt
själva bostadsrätten skall föras in i samband med förvärvatt genom
upplåtelse registreras. I det ärendet finns uppgift lägenhetsbe-om
teckningen tillgänglig. Den kan alltså användas. Man skulle som en-
form säkerhetskontroll kunna tänka sig kontinuerlig överföringav en-

uppgifter från lägenhetsregistret. Det skulle emellertid förenatav vara
med kostnader. Kontrollen skulle dessutom inte kunna be-göras
träffande lokaler. De skall inte ingå i lägenhetsregistret. Vi föreslår
därför uppgifter lägenhetsbeteckningenatt hämtas enbart frånom
fångeshandlingen vid upplåtelsen. Den beteckning används där ärsom
föreningens och kan på goda grunder utgå från detta ärman att samma
beteckning finns i lägenhetsregistret. En sak ärsom attannan man
under införandefasen de båda registren kan ha behov göraav attav
kontroller mellan registren.

Lägenhetsbeteckningar kan komma ändras någon ändringatt utan att
i fråga upplåtelsengörs bostadsrätten. Två alternativ finns förom av

få ändringen registrerad i bostadsrättsregistret.att Bostadsrättsföre-
ningen kan skyldighet anmäla detta. I fall det gälleratt närges vart
bostadslägenheter talar emellertid hel del för denna uppgift kanatten
lämnas från lägenhetsregistret. Man bör dock avvakta införandet av
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intedärförsig. Vi läggerbestämmerinnanlägenhetsregistret man
författningsförslag i denna fråga.någotfram

bör inteochRumsantal11.2.4 yta anges

uppfattning,enligt vårrumsantal eller bör,uppgifterNågra ytaom
framförtvisserligenmäldarhåll harFrånregistret.in iinte föras man

uppgiftenframhållituppgift. hardenna Manförsärskilt intresse attett
orimligtoch denneproblematisk för mäklareni dag ettäryta gerom

med dennatill ochhar däremotkreditgivareVissa ansettansvar.
ochkostnaderställt befaradedetnegativuppgift när motmansom

olägenheter.
i registretskullegrundläggande krav attEtt ytan voreangesom

kostnad. Ytanrimliguppgifter tillkvalitativt brainförakunde enman
uppgiftensmåhus kanBeträffandelägenhetsregistret.iskall anges

ilägenhetergällerfastighetstaxeringen. detNärfråndärvid hämtas
uppgiftskall lämnafastighetsägarenavsiktenflerfamiljshus är att om

har brauppgifter intedock dessaErfarenheter visarlägenhetsytan. att
till bo-underlagfå bättremöjlighetNågonkvalitet. ett annat,att

svårkostnaderavsevärda ärstadsrättsregistret attutan se.
statistik ochfolkbokföring,användas förskallLägenhetsregistret

ändamålhuvudsakliga ärBostadsrättsregistretsändamål.näraliggande
bostadsrättsregistretuppgiftiannorlunda. Risken ärhelt stor att en

överlåtelsesituation. Mengaranti, iframståskulle t.ex. upp-enensom
kö-vadkvalitetinte ha bättreverket äni självaskullegiften somman

bostadsrätts-ellersig till föreningenvänderi dagkan få manompare
bostadsrät-uppmätningförheltbyggaAtthavaren. ett system avupp

därförskulleUppgifterrealistiskt.naturligtvis inte ytanär omter
fördelar.för någrai ställetdel olägenheterhelinnebärasannolikt en

självständigttillräckligt,har interumsantaletuppgiftEn ettom
gällerrumsantalochuppgifterbådaFörintresse. ytatyperna av --

Riskenförändringar.genomgåbostadsrättslägenheten kandessutom att
ocksåuppenbar. Detändringar ärmed sådanasamband ärför fel i

uppgifter.ajourföring dessaförmodellersvårt finnaatt av

bostadsrättshavarenUppgifter1l.2.5 om

nödvändigabostadsrättshavaren ärUppgifter om

ifinnsbostadsrättshavarenuppgifterdirektiv förutsätterVåra att om
bostadsrättsregistretmedövergripande syftebostadsrättsregistret. Ett

olägenheternakreditobjekt. De störstabostadsrättenstärkaär att som
pantsättning.medhängernuvarandemed det systemet samman

dåligtfungerarpantsättningarnoterandetoklart,Rättsläget är osv.av
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Detta innebär bostadsrättshavare bostadsrätteratt eller bliärvars avses
kommer ha störst depantsatta förbättringaratt våranytta av som

förslag avsedda innebära.är att
Samtidigt långt ifrån bostadsrätterallaär De siffrorpantsatta. som

under utredningsarbetet har tagits fram med hjälp HSB och Riks-av
byggen visar variationerstora motsvarar sarnrnantagnamen ett
genomsnitt ungefär 40 se avsnitt 21.1.procentom

Detta väcker tanken inte skulle registreraatt förvärven, alltsåman
register där bostadsrättshavarenett inte eller där endastanges,

övervägandebostadsrättshavare till bostadsrätter registreras.pantsatta
skäl talar dock enligt vår mening sådan lösning. Den ökademot en
säkerheten för pantsättningar intimt förknippadär med registrering av
förvärvet. Säkerheten där vilar registreringen bostads-ytterst av
rättshavaren. Utan uppgifter bostadsrättshavaren det vidare inteärom
möjligt få rationellt Hur skallatt denett skallsystem. t.ex. som
registrera inteckning kunna kontrollera det bostadsrätts-ären att
havaren har begärt åtgärden Uppgiften bostadsrättshavaresom om
bör också kunna rationalisera och därmed förbilliga aktörernas arbete
i omsättnings- och kreditgivningssituationer. Enkelt uttryckt detär nog
så registrering förvärv ofrånkornlig,äratt önskarav attom man
förbättra bostadsrätterna kreditobjekt.som

Det ofrånkomligt registreringär förvärv drar medatt sig vissav en
kostnad. Med hänsyn till detta det viktigtär försöka hållaatt nere
kostnaden för registrering förvärv.av

Närmare vilka uppgifter bör registrerasom som

Beträffande bostadsrättshavaren bör först och främst dennes namn
Personnummer eller organisationsnummer bör ocksåanges. näranges

sådant finns. Enligt artikel 8.7 i EG-direktivet skall medlemsstaterna
bestämma på vilka villkor nationellt identifikationsnummer ellerett
något vedertaget för identifieringsätt får behandlas.annat sådanEn
reglering finns redan i dag i 7 § andra stycket datalagen 1973:289.
Registrering får enligt den bestämmelsen ske endastav personnummer

det klart motiveratnär är med hänsyn till registrets ändamål, vikten
säker identifiering eller beaktansvärt skäl. Dennaav en annatav

princip har förts till den föreslagnaöver personuppgiftslagen prop.
1997/98:44 76 f.. Det viktigt medär säker identifikations. en av
bostadsrättshavaren, i överlåtelse- eller kreditsituationer. Vit.ex. anser
därför registrering försvarbartatt utifrån bådeärav personnummer
registrets ändamål viktenoch säker identifiering. Uppgift börav en
också finnas civilstånd för fysiska Annars kan kontrollom personer.
inte erforderligtgöras samtycke från make eller registreradav om

finns jfr avsnitt 6.6.2.partner
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organisa-elleruppgiftbör nämnassammanhanget attI person-om
lägenhetsför-in iförasbehöverintegällande rättenligttionsnummer

aktuelladenochinförasskallbostadsrättsregistretNärteckningen.
lärlägenhetsförteckningarnafrånförasskall överbostadsrättshavaren

böruppläggningenVidofta saknas.uppgiftdennaordandramed
skerförvärvförstobligatorisk, näruppgift inte utandärför denna vara

ikraftträdandet.efterbostadsrättsregistretiregistrerasskallsom
bostadsrätts-registreradgivetvisupplysning ärviktigEn om en

registrerasskallförvärvinnebärförslagVårt ettmedlem. atthavare är
fallIbostadsrättsföreningen. annatimedlemförvärvaren ärenbart om

frågan äreller,vilandeförklarasregistrering omansökanskall om
medlem-upplysningytterligareNågonavslås.avgjord, omslutligt

behövlig.därför inteviregistretiskapet anser
iböradressbostadsrättshavarensvi angesattDäremot anser

underlätta närfördennaintresse attfinnsDetregistret. ett av
uppgiftdennaInföranderegistret.frånskickasskallunderrättelser av

endast närskefastighetsdatasystemet,ipå sättbör, somsamma
kanDärigenomorganisationsnummer.elleruppgift finns person-om

tredje§jfr 4aviseringsregistrethjälpmedaktuellhållasuppgiften av
tredje§441974:1058fastighetsdatakungörelsen samt§och 6stycket

förordningtillförslagFastighetsdatautredningens om§och 71stycket
1997:3.SOUifastighetsdataregistret

Pris11.2.6 m.m.

harförvärvetfångvilkenfastigheter typ somBeträffande avanges
priset.fall,förekommandeioch,skett genom

eller tomträtts-fastighetsböckernain iintefördesPrisuppgiften
införaalltsåbörjadeinskrivningsregistret attiMen manböckerna.

prisuppgiftensammanhangbetydelse i detta attuppgifter. Av vardessa
köpehand-inskrivningsmyndigheterna atthostillgänglig genomvar
handling.offentligallmän,dennaochinlingen att envargavs

besvaratidmycketned attfick läggaInskrivningsmyndigheterna
beträffandePrisuppgiftenpriser.förfrågningarmedtelefonsamtal om

aktörerna.mångaförintressefortfarandefastigheter avär av
förvärvinskall närköpehandlingen ettinnebärförslag gesVårt att
allmäningivandet utgöraefter attkommerDen enregistreras.skall

prisupp-förintressetanledning attingenfinns att trohandling. Det
be-Vårfastigheter.bostadsrätter änbeträffandemindregiften är

uppgiftenlåtalösningbra ominte attdet ärdärfördömning är att en
Kostnadenbostadsrättsregistret.iinfördinteoffentligpriset menvara

gällerförsvarlig. Dettaskulle inteförfrågningarbesvaraför varaatt
Uppgiftenbostadsrättshavaren.tillhänsynenbeaktaräven manom
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skulle ändå tillgänglig, även omaket kontaktavara bostads-attom
rättsregistret skulle få del avstå.atten

Enligt vår bedömning finns därför två alternativ. Antingen bör
prisuppgiften offentlig och införd i bostadsrättsregistretvara eller bör
den sekretessbeläggas och inte föras in.

Enligt de besked vi fått från kreditinstituten desom inteär särskilt
intresserade prisuppgiften. Man denav snabbt blir inaktuell.attanser
Den används inte Åsiktenunderlag när kalkyler.görsom harman
också förts fram lägenheten kan förändrasatt vad gäller upplåten yta
och liknande, vilket uppgiftengör missvisande. Från mäklarhåll har
framförts intresse för uppgifterett pris för underlätta ochattom
förbättra omsättningen. Det framstår naturligt detatt störstasom
intresset finns hos dem huvudsakligen sysslar med självasom omsätt-
ningen. Vi också visst fog förett synpunktenser prisuppgifteratt
underlättar och förbättrar omsättningen. Prissättningen bör bli enklare.
Det blir enklare för köparsidan bedöma vadatt rimligtär pris.ettsom
Det riktigtär förändringaratt bostadsrättslägenhetens kanav yta
komma ändras detta iatt alla fallutan att framgår registret. Iav
många fall kommer framgå ändringatt har skett.att Möjligheteren att
kontrollera dessa förhållanden med föreningen ñmis också. Bostads-
rätter förär prisfluktuationer,utsatta det fastigheter.är ävenmen

Det givetvis likhet med vad gäller förger fastigheter,en som om
priset Mot detta kan invändas beträffandeanges. fastigheter haratt
offentligheten lång historia. ÄvenMed bostadsrätter deten är tvärtom.

integritetsaspekter och liknande kanskeom inte vägdes in när
offentligheten gång i tiden bestämdes för fastigheter har dettaen gjorts

Integritetsaspekterna beträffandesenare. bl.a. inskrivningsregistret
övervägdes Fastighetsdatautredningen i betänkandetav Fastighets-
dataregister SOU 1997:3. Utredningen föreslog ingen ändring denav
nuvarande offentligheten. Några sådana synpunkter fördes inte heller
fram remissinstanserna. Det svårtärav prisuppgiftenatt att ärse
känsligare det gäller bostadsrätter.när

Bostadsrättshavarens inställning i denna fråga torde för övrigt vara
tudelad. De flesta tycker det inför köpatt braär ha tillgångnog ett att
till prisuppgifter liknande objekt. Däremot känns detom mindre
angeläget skylta med priset för denatt bostadsrätt själv harsom man
köpt.

Givetvis innebär det kostnad föra in uppgifteratt pris ochen om
Åtgärdenfång. å andra sidanär mycket enkel. Uppgifterna finns i de

fångeshandlingar har in. Uppgifterna hargetts ingen rättsverkan.som
Om de huvudöver skall föras in, börtaget därför någon datafångst
beträffande äldre förvärv inte Efterhandgöras. bostadsrätter bytersom

försägare uppgifter det aktuella förvärvet in. Och skulle det iom
något undantagsfall förknippat med problem föra in dennavara att
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fårarbeteför detta vägasKostnaden motbli.låtafåruppgift, man
därvidframstårtelefon. Detfrämstförfrågningar,förkostnaden per

fång.pris ochuppgifternainförabilligareklart att omsom
detbakgrundoffentlighet. Motsvenski rätt ärUtgångspunkten av

skäl vägerstarkttillräckligtnågotfinnsintedetvi somsagda attanser
Därmed börgälla.bör alltsåOffentlighetsekretess. man, avföröver

iprisuppgifterinockså föraföregående,detiredovisatsskäl som
fångvilkenuppgiftermed typtillsammansbostadsrättsregistret avom

uppgifternade gamlabörövergång sker, tasNärsigdet rör nyenom.
inskrivningsregistret.sker imotsvarande sättpåbort som

upplåtelseavgiftereventuellaochinsatseruppgifterharTidigare om
Enmarknadsvärde.bostadsrättenstillkopplingstarkarehaft någoninte

insatsUppgiftentid.skettemellertidharförändring omsenare
fortsattadenförintressehaoftadagfår i sammaansesm.m.

förvärvetOm ärvid köp.prisuppgiften enomsättningen omsom
eventuellochinsatsuppgiftendärförviupplåtelse, att omanser

sker,övergångregistret. Omiupplåtelseavgift bör senareenanges
beträffandeuppgifterandragällerdetnärsättbör somsamma- demedochbort ersättasinsatsuppgiften tasförvärvet m.m.om-

uppgifterna.aktuella

inteckningshavareochInteckningar1l.2.7

bo-förinförasskallbostadsrättsinteckningarbl.a.föreslårVi att
skallnormaltinteckningshavareregistreringochstadsrätter att som

Uppgifterupplåtelse panträtt.vidsakrättsligadet momentet avvara
intecknings-ochinteckningarfinnasskälnaturligadärförbör omav

inteckningsbeloppetbörframgå. VidarebörFöreträdesrättenhavare.
organisationsnummerellerInteckningshavarens person-nanm,anges.

slutligenböradressoch anges.
datapantbrev ärgällerdetinteckningshavare närtillMotsvarigheten

sekretessbelagd.pantbrevshavare ärUppgiftenpantbrevshavare. om
elleroffentligbörinteckningshavareuppgiftenHuruvida varaom

6.2.3avsnittiVi har15.2.1.avsnittvi idiskuterarsekretessbelagd
skallandrahandspantsättning,vidbl.a.denuntiation,föreslagit att

någraintegivetviskommerde fallenskydd. Isakrättsligtkunna ge
bostadsrättsregistret.ifinnaspantsättningenden attuppgifter om
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Övriga11.2.8 uppgifter

I direktiven deomnämns föreskrifter finns i 19 kap. 21 § JBsom om
anteckning i inskrivningsregistret olika exekutiva åtgärderav m.m.
Det dessa föreskrifter böratt tjänaanges utgångspunkt för vårsom
prövning i vilken utsträckning andra förhållandenav sådanaän som

äganderätt och i bostadsrättpanträttavser skall antecknas i bostads-
rättsregistret.

De uppgifter i 19 kap. 21 § JB sådanaärsom avses påverkarsom
fastighetsägarens möjligheter förfoga fastigheten.att över De därförär

intressestörsta från bl.a. kreditsynpunkt.av Dessa skäl för anteck-
ningarna i inskrivningsregistret sig,gör enligt vår uppfattning, i lika
hög grad gällande för bostadsrätter. Med utgångspunkt från vad som
gäller för fast egendom skall vi här redovisa uppgifter visom menar
bör föras in i bostadsrättsregistret. Vi redovisar vissaäven uppgifter

skulle kunna bli aktuella för införingsom vi inte börmen som anser
föras in.

Legal panträtt

I avsnitt 6.4 har vi tagit ställning för bostadsrättsföreningenatt bör ha
kvar sin underrättelseskyldighet skyldigheten i fortsättningenattmen
bör gälla i förhållande till inteckningshavare. Detta talar för att
uppgifterna de aktuella skuldernas storlek inte börom föras in i bo-
stadsrättsregistret Som där skulle vidare införingangetts uppgifterav

fordringar med legal panträtt känsligtom från integritetssyn-vara
punkt. Det följer redan skuldbeloppetatt Dessutomav detröranges.
sig situation där föreningens påståendeom en fordran inte harom en
varit föremål för prövning domstol eller liknande. Dessa uppgifterav

vi alltså inte bör med i bostadsrättsregistret.anser vara

Konkurs

Enligt 12 § 8 konkursförordningen 1987:916 skall rätten genast
underrätta inskrivningsmyndigheten konkursbeslut, det finnsettom om
uppgift det i konkursboet finnsatt fast egendom.om Anteckning skall
därefter ske i inskrivningsregistret. Upphävs konkursbeslutet efter
överklagande till högre skallrätt underrättelse detta lämnas påom

Vi föreslårsätt. detsamma upplystatt är det i konkursboom att ett
finns bostadsrätt skall, på motsvarandeen sätt, underrättelse om
konkursen sändas till bostadsrättsregistret för införing.

I 19 kap. 21 § första stycket JB anteckning skall skeattanges om
konkursförvaltaren begär fast egendomatt ingår i konkursboetsom
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försäljningVi föreslår begäranexekutivt.försäljasskall att avomen
bostadsrättsregistret.föras in iskallpå sättbostadsrätt sammaen

tvångsförsäljningochUtmätning

bostadsrättsföreningenunderrättas attreglernuvarandeEnligt enom
underrättelse20.2föreslår i avsnittVihar attbostadsrätt utrnätts. om

Bostadsrätts-där.införingregistret förtillskall skeställetiutmätning
utmätningsbe-underrättasföljd detta ävenbörregistret omavensom

upphävts.harslut som
vi intetill föreningenunderrättelsesärskildNågon varaanser

kännedomfårföreningentillräckligtfårnödvändig. Det att omanses
bevakningssamrnanträdeunderrättelsedenutmätningen somomgenom

inleds.försäljningexekutivsamband medisändas attkommer att en
beslutsjälvklart ävenframstår det närmast attsammanhangetI som

föreslårVibostadsrättsregistret.framgåskalltvångsförsäljning avom
meddelatharmyndighetensedankronofogdemyndigheten,därför att

tvångsförsäljningen.bostadsrättsregistretunderrättaskallbeslut, om
påtvångsförsäljning annateller fråganupphävssedanbeslutetOm om

domstoldenellerkronofogdemyndighetenbör somförfaller,sätt
saken.registretinformeraskyldigafråganhandlagt att omvara

försäljningExekutiv m.m.

JBstycketandra21 §finns i 19 kap.konkursbeträffandeLiksom
försälj-exekutivvidinteckninginverkanföreskrifter att m.m.om

inverkangällerantecknas. Detta ävenskallegendom avfastning av
kronofogde-skall skeAnteckning närmedel.fördelningmyndighets av

frånprotokolletochsakägarförteckningenmyndigheten översänt
kap.jfr 13inskrivningsmyndigheten,tillfördelningssarnrnanträdet

införasbörordningMotsvarandestycket UF.§ förstaoch 20§19 5
exekutiva20.2i avsnittnämligenföreslår attVibostadsrätter.för

överensstämmerpåskeskall sättbostadsrätter ettförsäljningar somav
Eftersomegendom.fastförsäljningförgällervadmed avsom

medhuvudsak överensstämmaiföreslåstvångsförsäljningreglerna om
tvångsför-gälla ävenvadförsäljning börexekutiv sagtsförde som nu

säljningsfallen.

Kvarstad

skallegendomfastkvarstadangåendebeslutmeddelatdomstolHar
skallunderrättelsenAvinskrivningsmyndigheten.underrättadomstolen

skyldig-1981:9676 § lagenbeslutetfordran rör,framgå vilken om
underrättelselämnakronofogdemyndighetoch omdomstol attförhet
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vissa beslut exekutiv betydelse. När kvarstadsbeslutet har verk-av
ställts skall kronofogdemyndigheten underrätta inskrivningsmyndig-
heten härom, 15 kap. 6 och 7 UF. I samtliga dessa fall skall
anteckning i inskrivningsregistret,göras 19 kap. 21 § första stycket
JB.

Vi föreslår motsvarande underrättelser skallatt ske bo-om en
stadsrätt blir föremål för beslut kvarstad. Underrättelsenett börom
föras in i registret.

Betalningsfastställelse

Domstol eller kronofogdemyndighet kan fastställa betalning tillatt -
följd inteckning eller förhållande skall utgå särskildmedannatav -
förrnånsrätt i fast egendom, s.k. betalningsfastställelse. Om sådantett
beslut meddelas skall inskrivningsmyndigheten underrättas detom
enligt 3 § lagen skyldighet för domstol och kronofogdemyndighetom

lämna underrättelse vissa beslutatt exekutiv betydelse ochom av
6 kap. 21 § UF. Anteckning1 skall sedan i inskrivningsregist-göras

första19 kap. 21 § stycket JB. Liksom beträffanderet, kvarstadsbeslut
vi införing uppgift betalningsfastställelse böratt görasanser av om

beträffande bostadsrätter.även

Sambors bostadgemensamma m.m.

Sambor får, enligt 2 § andra stycket lagen 1987:232 samborsom
hem, anmäla till inskrivningsmyndighetengemensamma att en

fastighet endast dem lagfaren tillär derasägare utgörsom en av
bostad. Detta gäller homosexuella samboräven enligtgemensamma

punkt 1 i lagen 1987:813 homosexuella sambor. Med stöd 19om av
kap. 21 § tredje stycket JB skall sådan anmälan iantecknas in-
skrivningsregistret. Av 2 § första stycket 3 lagen samborsom

hem framgår bostadsrättäven omfattas lagen.attgemensamma av
Andra stycket i bestämmelse bör därför kompletteras så detattsamma

finns möjlighetäven anmäla till bostadsrättsmyndighetenatt att en
bostadsrättslägenhet samborsutgör bostad. Detta ärgemensamma
förutsättningen för den registrerande skall kunna kravetatt pröva om
på samtycke uppfyllt. Vi föreslår därförär bestämmelse atten om
sådan anmälan skall föras in i bostadsrättsregistret.

T vister

För borgenärer och andra intressenter det vikt kunna skaffaär attav
sig kännedom tvister bostadsrätt. För fastigheter finnsrörom som en
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underrättadomstolförskyldighet§ JB20i 19 kap. attdet en
återgånghävning ellerväckt talaninskrivningsmyndigheten avomom

förgällamotsvarande börVibättreeller rätt.förvärv attmenarom
det slagi tvistdärför talanföreslårVi närbostadsrätter. att somav

dettaunderrättelsedomstolen sändaskallväcksnämndes omennyss
domavgjorts,tvisten harsedanregistret. Näriinföringför genom

underrättelsekraft, skallvunnit lagaharbeslutslutligteller en nysom
bostadsrättsregistret.tillsändas

Vitesföreläggande

denivitesföreläggande bl.a.möjlighet tillföreslagittidigareVi har en
tidvissinte inombostadsrättförvärvaresituationen att av enen

iantecknasdåVitesföreläggandet börregistrering.ansöker om
registrering.ansökautfärdade föreläggandettill detanslutning att om

fusionochLikvidation

ellerlikvidationföljdupphöra tillbostadsrättsförening kanEn av
kap.I 9förening.ihop medfusionsförfarande annanett engenom

reglertill dedelar,i tillämpligahänvisas,BRL30 §respektive29 §
1987:667enligt lagenoch fusionlikvidationförgäller omsom

föreningar.ekonomiska
bostadsrätts-uppgifterpå bl.a.uppbyggtBostadsrättsregistret är om

i ellerellerexisteraupphöraföreningenSkulleföreningen. att upp
dettanödvändigtdärfördetförening attmed ärförenas annanen

likvidationvilkenOavsettkännedom.registretstill typkommer av
föreslårVimedverka.domstolskallfrågandetfusioneller är omsom

medsambandunderättas ibostadsrättsregistret skall ettattdärför att
skallfusiongällerVadhos domstolen. ettanhängiggörsärendesådant

registrerings-ochtillregistrering Patent-föranmälassådanavtal om
medsambandföreningar. Iekonomiska§ lagenkap. 512verket om

bostadsrätts-underrättain bör verketkommeranmälansådanatt en
föreningarregistretaviserabör ocksåVerketdenna.registret omom

likvidation.till följdupphörthar avsom

Expropriation

förföremålblibostadsrätt6.6.5 kanavsnittiredovisatsSom ex-en
fastighetsdomstol. FörexpropriationMål prövaspropriation. avom

viföreslårbostadsrättexpropriationsmål attrörfalldet ettatt en
stämningdelsbostadsrättsregistret närunderättaåläggsdomstolen att

avgörandetochavgjortsslutligtmålet harmålet, delsi närutfärdas
finnsdetdärexproprierasfastighetdenkraft. Omlagavunnithar
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lägenheter upplåtna med bostadsrätt bör uppgift härom kunna hämtas
från inskrivningsregistret. Uppgiften bör kunna föras tillöver
bostadsrättsregistret Lantmäteriverkets försorg.genom

11.2.9 Förhållandet mellan registret medlems- ochsamt
lägenhetsförteckningama

Medlemsförteckningen

Medlernsförteckning skall för varje medlem innehålla uppgift hansom
och postadress den bostadsrätt han har,samt 9 kap. 9 §nanm om som

första stycket BRL. Bostadsrättsföreningen enligt 9 kap.är 9 § BRL
skyldig bl.a. föra medlernsförteckning ochatt hålla förteckningenatt
tillgänglig för den vill del denna. Denta underlåtersom av attsom
föra förteckningen eller hålla den tillgänglig kan dömas till böter.
Bestämmelserna medlemsförteckningen och det därtill knutnaom

Ävenstraffansvaret fördes in i bostadsrättslagen år 1971. dessförinnan
hade bostadsrättsföreningarna haft denna skyldighet. Den reglerades

dåvarandetidigare i lagen ekonomiska föreningar.om
Med ledning våra ställningstaganden beträffande vilka uppgifterav

bör ingå i bostadsrättsregistret kan konstateras samtligasom att
uppgifter finns i medlemsförteckningen skall finnas isom utom en
bostadsrättsregistret. Det talar för slopa medlemsförteckningarna.att
Undantaget medlemmar inteär bostadsrättshavare.är Vårt förslagsom
innebär dessa inte skall med i bostadsrättsregistret.att Ochvara
föreningen behöver förteckningen för bedrivande förenings-av
verksamheten.

vårtMed förslag bör medlemsförteckningen inte ha någon betydelse
i omsättnings- och kreditsituationer. Det innebär uppgifterna i med-att
lemsförteckningen inte bör kunna åberopas förgrund t.ex. ettsom
godtrosförvärv. Detta framgår dock den reglering vi föreslår. Förav

åter exemplet med godtrosförvärvatt så förutsättningta för dettaär en
bl.a. överlåtaren registreradär bostadsrättshavareatt i bostads-som
rättsregistret.

När det gäller skälen för föreningarnas skyldighet föra medlems-att
förteckning har förteckningen principiellt torde har karaktärangetts att

bevismedel och anteckningenett medlem viktatt ärav storsom av
bl.a. för frågan rösträtten Hagberg mfl., Lagen ekonomiskaom om
föreningar, 4 uppl., 1970, 42. Vidare har anförts regleringenatts.

till för bl.a.är varje medlem svårighet skall kunna fåatt reda påutan
vilka andra medlemmarär och detta har betydelse för denatt storsom

vill förbereda framstöt på föreningsstämma eller villsom en en som
rättighet tillkommerutöva visst antal medlemmar Rodhe,etten som

Knut, Föreningslagen, 1952, 66.s.
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gångregleringenförskälframgårsagda attdet ett tungt enAv att
föreningsangelägenhe-och derasmedlemmarnatillhänsyninfördes var

fortsättningsvis börföreningarna ävendärför varaVi attter. anser
föreslårviändringarDemedlemsförteckningar.föraskyldiga att

hellerintedärförVi läggeravkriminalisering.någonintemotiverar
förslag.sådantnågotfram

lägenhetsförteckningen

beträffande pantsätt-uppgifterochbostadsrättshavareUppgiften om
därförVibostadsrättsregistret.iskall finnasföreslår vi anserningar

lägenhetsförteck-in iförasbörframtideniinteuppgifterdessaatt
iuppståkunnaskulledubbelhetolycklig om-Enningen. annars

föreslagit1l.2.3avsnitt atthar iVikreditsituationer.ellersättnings-
måsteDenbostadsrättsregistret.iskalllägenhetsbeteckningen anges

emellertidharBeteckningenlägenhetsförteckningen.iävenanges
Vi kanfrågadetlägenhetvilken ärbetydelsen om.endast att ange

denpara1lelliteten.medolägenhetnågonintedärför se
ibostads-skallinsatsenföreslagit1l.2.6avsnitti att angesharVi

beträffandeskettharförvärvdet ensålängerättsregistret senaste som
gällande rättenligtskalluppgiftupplåtelse. Dennabostadsrätt är en

iuppgifteninteAvsikten ärlägenhetsförteckningen. attianges
kandärfunktionDessrättsverkan.någonskall habostadsrättsregistret
o.d.spekulanterförupplysningorienterandebeskrivasnärmast ensom
börbedömningvårEnligtacceptabel.därförfårDubbelheten anses

lägenhetsförteck-ifortsättningsvisinsats ävenuppgiften angesom
föreningsarbetet.förintressehanämligenkanockså. Den ettningen

insatsen.utifrånbestämsårsavgiftendetförekommerBl.a. att
första över-till denendastfinnasvidarekommerDubbelheten att

uppgiftenförsvinnerDåbostadsrätten görs. omaktuelladengången av
bostadsrättsregistret.fråninsats

lägenhets-iskallgällandeenligt rättuppgifterövriga angesDe som
övrigaochrumsantalbelägenhet,lägenhetensförteckningen är

registreringregistreringsverketsochför Patent-dagensamtutrymmen
Dessaupplåtelsen.förgrundtillliggerplanekonomiskaden somav

bostadsrättsregistret.in iinteförslag,vårtenligt tasskall,uppgifter
lägenhetsförteckningen.iframtidenidärförbör ävenDe anges

överlâtelseavtaletkopiaöverlåtelsevidskallnärvarande avFör en
ârinfördesBestämmelsenlämpligt sätt.förteckningentillfogas
hakanköpeskillingenangivnaköpeavtaletidenSkälet1982. attvar

Derealisationsbeskattning.kontrollskattemyndighetensvidintresse av
innebärförvärv attregistreringinförföreslår ettvikontroller aven

Köpeavtalenbostadsrättsregistret.tillinmåstefångeshandlingen ges
slopaförtalarsagda atttillgängliga där. Detfinnasalltsåkommer att
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den nuvarande skyldigheten för föreningen bevara överlåtelseavta-att
let.

Bostadsrättsföreningen emellertidär också skyldig lämnaatt
kontrolluppgift överlåtna bostadsrätter, 3 kap. 44 §om lagen
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter. Kontrollupp-om
giften skall innehålla antal olikaett uppgifter. En del sådanaär som
skulle kunna lämnas från registret, ocht.ex. priset. Menparternaom

andraäven uppgifter skall lämnas. Nämnas kan vissa kapitaltillskott
överlåtaren får räkna in i omkostnadsbeloppet,som bostadsrättens

andel innestående medel på inre reparationsfondav och bostadsrättens
andel föreningens behållna förmögenhet enligtav särskilt beräk-ett
ningssätt. Eftersom föreningen således behöver köpeavtalet för vissa
uppgifter och del andra uppgifter måste kontrolleras hos föreningenen

det inteär meningsfullt slopa den nuvarandeatt skyldigheten att
bevara överlåtelseavtalet.

En sak kanär att överväga förenklingarannan på någotman sättom
kan beträffandegöras de uppgifter skall lämnas till skattemyn-som
digheten. Men det får i så fall igöras sammanhang.ett annat
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bostadsrättsregistretförAnsvaret12

Bakgrund12.1

regleringenrättsligaDen12.1.1

EG-direktivet

EG-versionenfimis i svenskaregisteransvarig denBegreppet av
avsnitt 8.2,iutvecklatsUtgångspunkten är, närmaredirektivet. som

ellerändamålenregisteransvariga bestämmereller deden äratt som
finnsmöjlighetpersonuppgifter. Men attbehandlingenförmedlen av

registeransvarig. Begreppetskallförfattning bestämmai varavem som
behandlarnågonHärmedockså.finnsregisterförare person-somavses

räkning.registeransvarigesuppgifter för den

Personuppgiftslagen

personuppgiftsan-används begreppet1998:204personuppgiftslagenI
Medregisteransvarige.EG-direktivetstillmotsvarighetenförsvarig
denförpersonuppgifterbehandlardenpersonuppgiftsbiträde somavses

personuppgiftsansvarigeräkning. Denpersonuppgiftsansvariges ges
personuppgiftsansvarige ärdenkanNärrmasskyldigheter.diverse att

behandlingpågrundläggande kravendetillskyldig avattatt se
uppfyllda,personuppgiftslagen att§ ärpersonuppgifter i 9 t.ex.

ochangivnauttryckligtför särskilda,in barasamlaspersonuppgifter
imedgerPersonuppgiftslagenändamål. attberättigade enman

personuppgiftsansvarig, ävenregisterförfattning är omvem somanger
betänkan-Datalagskommitténsjfrpropositionenbehandlas iintesaken

333lnfonnationsteknik,OffentlighetIntegritet1997:39SOUde s.
f..

registervissa andraför12.1.2 Ansvaret

fastighetsdatasystemet,förhurbeskrivsföljandedet ansvaretI
Lösningarnapantbrevsregistret har bestämts.ochaktiekontosystemet



248 Ansvaret för bostadsrättsregistret SOU 1998:80

intressantaär eftersom de register jämförbaraär medavser som
bostadsrättsregistret och för de inbördes skiljer sig åt.att

Fastighetsdatasystemet

Den gällande författningsregleringen fastighetsdatasystemetnu ärav
i delar från 1970-talet. Någon klarstora bestämmelse beträffande

på det sätt brukligt,ansvaret, finnsär inte. En bestäm-som numera
melse på området finns dock i 2 § fastighetsdatakungörelsen
1974:1058. Där Lantmäteriverketatt för driftenanges ansvarar av
informationssystemet och för det och programmeringsarbetesystem-

behövs. Vidare delsystem byggeratt, på uppgiftersom anges om att
till informationssystemet skall lämnas med användande terminal,av
vederbörande lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndighet

för behandlingen.ansvarar
Fastighetsdatautredningen föreslog i sitt betänkande Fastighetsdata-

register SOU 1997:3 Lantmäteriverket skallatt register-vara ensam
ansvarig för fastighetsdataregistret, vilket den föreslagnaär motsvarig-
heten till det nuvarande fastighetsdatasystemet.

Registeringar fastighetsdatasystemeti antalgörs myndigheter.ettav
Fastighetsdatasystemet består bl.a. fastighetsregister,ett ettav
inskrivningsregister och byggnadsregister. Fastighetsregistretett förs

statliga eller kommunala lantmäterirnyndigheter, 4 § fastighetsre-av
Ävengisterkungörelsen 1974:1059. andra kommunala myndigheter

lantrnäterirnyndighetän kan få tillstånd föra in vissa uppgifter,att
4 § fastighetsregisterkungörelsen. Inskrivningsregistret försa av
inskrivningsmyndighetema, 19 kap. 2 och 24 §§ jordabalken. Lant-
mäteriverket har enligt 4 § fastighetdatakungörelsen förarätta att
byggnadsregistret. praktikenI sköts ajourföringen avtalgenom av
kommunerna. Någon ändring detta innebär inte Fastighetsdatautred-av
ningens förslag.

Sedan några år har frågan varit aktuell inskrivningsmyn-om
digheterna bör skiljas från tingsrätterna. Domstolsutredningen lade i
betänkandet Domstolarna inför 2000-talet SOU 1991:106 fram ett
antal förslag syftade till bort s.k. sidofunktioner frånatt tasom
tingsrätterna. Utredningen menade inskrivningsmyndighetema påatt
sikt borde föras bort från domstolarna detta inte borde skeattmen
förrän under delen 1990-talet.senare av

Lantmäteri- och inskrivningsutredningen hade i uppdrag att
bl.a. inskrivningsverksamhetenöverväga bör integreras medom

organisationen för fastighetsbildning I sitt principbetänlcandem.m.
Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag SOU 1993:99

183 ff. förordade utredningen så sker. Förslaget behandlades is. att
propositionen 1993/942214 En organisation för lantmäteri- ochny
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inskriv-uttalade därRegeringenfastighetsdataverksamhet attm.m.
fastighetsbildningenmedförasbörsiktningsverksamheten samman

22 f..fastighetsregistreringen s.och
denuppdrag översynDomstolskommitté har göraårs att av1995 en
tilldirektivenIdomstolsväsendet.inomstrukturenorganisatoriska

ifrånutgåharkommittén att102 att1995:Dir.kommittén attanges
hoskvarliggaskallinteframtideniinskrivningsväsendetbl.a.
hari fråganförslagnågotlämnauppdragNågot atttingsrätterna.

uppdrag,kommitténstilläggaskanDetinte.alltså attkommittén
tilläggsdirektivinskränktsursprungliga, harmed detjämfört genom

1998:22Dir.
Domstolsverket1996aprilden 11beslutiRegeringen ettgav

förslagoch lämnautarbetaLantmäteriverketmedsamrådiuppdrag att
1997oktoberIorganisation.framtidainskrivningsverksamhetenstill

Inskrivningsverksam-1997 5Domstolsverketöverlämnade rapporten :
följandeföreslogDomstolsverketorganisation. somframtidahetens
Fastighetsin-sekelskiftet.vidgenomföraskunnabedömde börman

statligai denintegrerasorganisatorisktskallskrivningsverksamheten
till deknytasskallInskrivningsverksarnhetenlantmäteriorganisationen.

intedockskallinskrivningsenhetEnlantmäterirnyndighetema.länsvisa
därförskallVerksamhetenårsarbetskrafter.åttaungefärha färre än

skallorganisatorisktlantmäterimyndigheter.21på färre änbedrivas
vilkenvidlantmäterimyndighetdendelpersonalen utgöra aven

bedrivs.faktisktverksamheten
alternativundersökauppdragocksåhade attDomstolsverket en

alternativorganisatorisktdärförutredde somVerket ettlösning.
tingsrät-därlandetitill 65förläggsinskrivningen orterinnebär att -

belägnaså attdessutom ärochförsvinnaförväntaskan somten
Alternativettillgodoses.kanverksamhetenförkompetensbehovet av

Justitiedepartementetsunderkvarskall liggaverksamheteninnebär att
förvaltnings-centralskallDomstolsverketochansvarsområde att vara

påfåmöjligheternadock tagbedömde attDomstolsverketmyndighet.
bli högre.förväntadesKostnadernamindre.personalkompetent som

byggasbehövaskullefunktionocksåansågDomstolsverket att en ny
bedömdesSlutligenverksamheten.styrningförverketinom avupp

inskrivningsverksamheten sämrevidareutveckla sommöjligheterna att
alternativet.andradetmedjämfört

remissbehandling.föremål förnärvarandeförärRapporten
förhållandenfastighetsrättsligaRegistrering en1998:25DsI av -

ibestämmelsernabl.a.översynförfattningsöversyn presenteras aven
IställsutgängpunkterVissainskrivningsverksamheten. upp.förJB

inskrivningsmyndig-möjligtdet ärdärmed attsamband attanges
dagi attpå änorganiseras sättannat menkommersiktpå attheterna
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tidpunkten för eventuell förändrad organisatorisk lösningen osäkerär
s. 136.

Aktiekontosystemet

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag tillägs hälften Denstaten.av
andra hälften fondhandelnägs och emittenter. Värdepapperscentra-av
len är registeransvarig för aktiekontosystemet,ensam 2 kap. 6 § andra
stycket aktiekontolagen 1989:827. förarbetenaI till aktiekontolagen
motiverade departementschefen detta på följande prop.sätt
1988/892152 74.s.

Med hänsyn till värdepapperscentralens ställning råder det enligt
min mening ingen tvekan centralen bör betraktasattom som
registeransvarig enligt datalagen för avstämningsregistren. I motsats
till värdepapperscentralen har varje kontoförande institut endast en
begränsad möjlighet påverka avstänmingsregistrenatt och haatt
insyn i dessa. Det skulle därför enligt min mening leda för långt
och i onödan kompliceraäven regelsystemet betrakta deatt även
kontoförande instituten registeransvariga för avstämnings-som
registren.

En diskussion har under tid förekommit avskaffa Värdepap-en attom
perscentralens monopol. Sådana överväganden gjordes bl.a. Clea-av
ringsutredningen i betänkandet Konto, clearing och avveckling
1993: l 14. Som redogjorts för i avsnitt 3.4.4 har regeringen nyligen
i 1997/98: 160 föreslagit sådant avskaffande.prop. ett Svenska aktiebo-
lag och ekonomiska föreningar utländska företag med filialsamt i
Sverige skall kunna få auktorisation centrala värdepappersförvar-som

Därmed har de behörighet registrera finansiellaare. instrumentatt i
avstänmingsregister med civilrättsliga verkningar.

Pantbrevsregistret

Registeransvaret behandlades relativt kortfattat i förarbetena till lagen
1994:448 pantbrevsregister. Följande anfördes i frågan prop.om
1993/94:197 197.s.

Förslaget innebär besluten registreringatt i pantbrevsregistretom
formellt fattas CFD. I realiteten torde visserligen. många fram-av ..ställningar sker med hjälp ADB inte bli föremål försom attav
någon egentlig manuell prövning från CFD:s sida. Det föreslagna

bygger emellertid påsystemet det alltid kommeratt CFDatt vara
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ellerregistretföras in iuppgift skallslutligen avgör om ensom
registeransvarig.bör CFDdettatillMed hänsyn varaensam anses

central1996januarifinns sedan den lriksdagenbeslutEfter en nyav
tidigarebestårLantmäteriverket. Dennabenämndmyndighet av
Statensoch delarCFDfastighetsdataförCentralnämnden av

alltså Lantmäteriverket ärlantmäteriverk. Det är ensamnumerasom
registeransvarig.

överväganden förslagoch12.2

personuppgifts-Lantmäteriverket skallföreslårVi att ensamvara
prövningardegällerbostadsrättsregistret. När detföransvarig

bostadsrätts-iregistreringansökningarskall göras omavsom
utform-för denutgångspunkt närmareviföreslårregistret som-

landetförskalldessaförslag görasvåraningen att enavav -
bostads-följandevi i detbenämnerDenmyndighet.gemensam

rättsmyndigheten.

synpunkterInledande12.2.1

fastslåsbördiskuteraspersonuppgiftsansvarig närmarevaletInnan av
Vårtregister.endabostadsrättsregistret bör utgöravi ettattatt anser

Samtligaregistret.iuppgifter skall finnasfåinnebärförslag att
intresse närandra sidani registret åfinns äruppgiftstyper avsom

olikadelaändamålen. Attuppställdadeföranvändsregistret upp
hellerinteViotänkbart.register därför attskildauppgiftstyper i är ser

regionsvis.registerflerauppdelningmednågra vinsterfinnsdet en
datalagenIfrågaterminologiskocksåbörInledningsvis tas upp.en
fördenHärmedregisteransvarig.begreppetanvänds varsavses

§1registret,förfogarförs, hanpersonregister öververksamhet om
EG-översättningenofficiella svenskaden1973:289. Idatalagen av

registeransvarig.också begreppetanvändsdirektivet
beteck-valdepersondatalag,föreslogDatalagskommittén, ensom

Kommitténregisteransvarig.stället förpersondataansvarig iningen
frågavad detbeskriverbättre ärbeteckningdennamenade om,att

personuppgifterbehandlingenansvarig förnågonnämligen är avsom
registeringår iuppgifternabehandladeautomatiskt ettdeoavsett om

tidigare nämnts,beredning har,vidareEfter328.betänkandet soms.
Somlagen.denbenämningvaltspersonuppgiftslagen ennyasom

förställetipersonuppgiftsansvariganvänds begreppetföljd dettaav
persondataansvarig.
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Vi föreslår visserligen registerbegreppet skallatt användas beträf-
fande bostadsrättsregistret. Trots detta begreppetär registeransvarig
inte lämpligt. I datalagen dennaär definierad och innebär bl.a.term
vissa skyldigheter. Motsvarande skyldigheter i personuppgiftslagen
gäller för den personuppgiftsansvarige. förhållandeI till personupp-
giftslagen har däremot registeransvarig ingen särskild legal innebörd.
Personuppgifirsansvarig bör därför användas i stället.

Den personuppgiftsansvarigär behöver inte densom vara som
ansökningarprövar och beslutar begärd registrering skallom en

medges. följandeI det diskuteras först bör väljasvem som som
personuppgiftsansvarig. Därefter diskuteras skall degöravem som
aktuella prövningarna olika ansökningar.av

12.2.2 Personuppgiftsansvaret

Direktiven fria händer detnär gäller valet personuppgiftsan-ger oss av
svarig. Vi har i uppdrag undersöka olika alternativ.att Inledningsvis
bör därför något de alternativsägas vi möjliga, nämligenom ser som

lägga påatt ansvaret
befintlig statlig myndigheten

2. för ändamålet tillskapad statlig myndigheten
för ändamålet bildat bolag.ett

Här bör också någotnämnas vissa utgångspunkterom av mer
principiell karaktär vi intresse. Oavsettsom anser vara av vem som
väljs personuppgiftsansvarig, kan det aktuellt för andraävensom vara
juridiska den ansvarigeän registrera uppgifter i bostads-attpersoner
rättsregistret. Fastighetsdatautredningen diskuterade i sitt betänkande
Fastighetsdataregister SOU 1997:3 böransvaret gemensamtom vara
i sådan situation eller ansvarig bör Somen om en, utses.ensam
tidigare valde dennämnts utredningen lösningen med en, ensam
ansvarig betänkandet, 141 ff.. Vi har inställning. För dens. samma
enskilde bör det fördel situationer detatt, när ärt.exvara en
aktuellt med skadestånd eller rättelse, alltid kunna vända sig till

juridiska En sak andra juridiskaärsamma attperson. annan personer,
registrerar personuppgiftsansvarig, bör hautan attsom vara ett ansvar

för registreringar de utfört. Den personuppgiftsansvarige börsom
regressvis kunna få tillbaka vad denne har på grund denutgett av
andres vållande. Det kan också den har utfört registreringvara som en

faktiskt bör utföra eventuellrent rättelse beträffande densom en
registreringen.
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myndighetstatligbefintligEn

gällerNär detalternativ.Lantmäteriverket ettDirektiven somtar upp
finns,hands. Därtillliggaverkettorde närmastmyndigheterbefintliga

denpantbrevsregistret, störstainskrivningsregistret ochfrämst genom
bostadsrättsregistretliknande demfrågorerfarenheten somav

dettaförfastighetsdatasystemet ärgäller ansvaretdetNäraktualiserar.
någonriktade inteRemissinstansemaoklart.någotgällandeenligt rätt

iLantmäteriverketförslagFastighetsdatautredningens attkritik mot
ocksåFörslaget äransvarig.skall enfortsättningen vara ensam

Registrering1998:25ifram Dsläggsförslagdeförutgångspunkt som
134.s.författningsöversynförhållandenfastighetsrättsliga enav -

Inskrivningsverksam-199725iförslagDomstolsverkets rapporten
dessutomlantmäteriorganisationenorganisation ärframtida atthetens

inskrivningsverksamheten.självahandskall ta om
dagiredanmyndighetsåledes denLantmäteriverket är som

följdenblirliknar den ettverksamhetbedriver mest avsomsomen
bedriverbostadsrätterBeträffandebostadsrättsregister.införande ettav

medförsöksverksamhetinitiativLantmäteriverket enegetvidare en
bedömningvårenligtmedför attsagdaDetbostadsrättsregister.typ av

denväljas,börochförstegsådantharLantmäteriverket omett
myndigheter.befintligablandskallpersonuppgiftsansvarige utses

myndighetsärskildEn

statligsärskild,bildaalltsåhuvudalternativ ärandra attEtt en
också kunnadärvidskulleDenpersonuppgiftsansvaret.förmyndighet

kommerregistreringansökningarprövningardeför somomomsvara
behövligaupphandlarmyndighetdennamöjlighet ärEnkrävas. attatt

ochbeträffande datorerförsörjningen system.såsomtjänster,

bolagEtt

medbolagsärskiltbildahuvudalternativet är etttredje attDet
enligtFörvaltningsuppgifter kan,ändamålet.förmyndighetsfunktioner

bolag,tillöverlämnasregeringsforrnen,styckettredje§6kap.11
uppgiftenOmindivid.enskildstiftelse ellersamfällighet,förening,

lag.stöd iöverlämnandekrävermyndighetsutövning, ettinnefattar
bestämmelsernatryckfrihetsförordningen äri att omUtgångspunkten

be-särskildGenommyndigheter.gällerbarahandlingarallmänna en
1980:100 ärsekretesslagenstycketandra§8kap.i 1stämmelse

allmännabestämmelsertryckfrihetsförordningensemellertid om
lagen.tillbilagaipåtillämpligaocksåhandlingar enangesorgan som
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I propositionen 1986/872151 fimis uttalanden i vilka fallom
offentlighetsprincipen bör tillgängliggöras på inte ärorgan som
myndigheter 149s. f.. Utvidgningen offentlighetsprincipensav
tillämpning utanför myndighetsområdet bör, enligt departementsche-
fen, inriktas på handhar myndighetsutövning enskilda.organ som mot
En avvägning bör mellangöras insynsintresset och de intressen som
står detta.mot

Det ansågs emellertid inte möjligt ställa generell formell.att upp en
I stället tankenär från fall till fallatt skall visstavgöraman ettom
enskilt skall tillämpa offentlighetsprincipen ellerorgan inte. Vissa
hållpunkter ställdes Offentlighet bör inte införas fårupp. utan att man

offentlighet har någon praktisk betydelse. Somen exempel påsom när
praktisk betydelse saknas den alldeles övervägandeatt delenanges av
verksamheten privat.är Inte heller bör offentlighetsprincipenrent gälla

det skulle nödvändigt Sekretessreglerom kraftigtattvara genom
begränsa eller i praktiken helt upphäva insynen. Förhållandena inom

viss sektor kan tala offentlighet. Häremotmot talaren också, enligt
propositionen, situationen inte kan förutseatt offentlig-man att
hetsprincipen skall bestå under överskådlig tid.

En första fråga vilkaär skulle ingå i sådant bolag. Statensom ett
torde, i fall i inledningsskedet, behövavart Detägarna.vara en av
ligger vidare till handsnära de centrala bostadsrättorganisationernaatt
och kreditinstitut skall ingå i bolaget.

Om bolag skall bildas, tordeett aktiebolag ligga tillett närmast
hands. Det blir självständig juridisk Ett inte alltför ringaen person.
aktiekapital torde aktuellt. Uppbyggnaden registret fårvara av
finansieras bolaget. Investeringar skall i vissgöras tekniskav
utrustning, även antagligen kan "leasa" den grundläggandeom man
datorkapaciteten från Lantmäteriverket eller någon Uppgifternaannan.
skall samlas in anställda eller uppdragstagare, Det sagdaav osv.
innebär delägarna får bereddaatt tillskjuta del medelattvara en
inledningsvis.

Våra överväganden

Vissa aktörer har uttryckt intresse för bolagsaltemativet,ett även om
bereddär även andra lösningar.att acceptera Särskilt kreditinsti-man

har förklarat intresseradtuten äratt sådan lösning. De iman av en
utredningen företrädda bostadsrättsorganisationerna har däremot

för de inte intresseradeärstannat att för bostads-att ta ettav ansvar
rättsregistret. Kreditinstituten enligtär uppgift inte beredda dettaatt ta

själva. Därmed inte dettaär alternativ enligt våransvar mening någon
framkomlig väg.
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haftharbolagsalternativet har närmastför attSkälen angettssom
Fleraverksamheten.möjligheterna påverkaochkostnadermed attgöra

frånför tjänsterprisernaframförtharaktörer att attman anser
oacceptabeltpåpå tid har höjts sätt.fastighetsdatasystemet ettsenare

harpåverka. Intresseintresse kunnadetfråga finnsDenna attett av
såandra frågor,ipåverka verksamhetenkunnaförockså uttalats att

önskemål.marknadensutvecklas på sättregistret ett motsvararatt som
kompetensen,det gällerinte uttalatsfarhågornågra närharDäremot

harLantmäteriverketgällermyndighetsalternativet väljs. När detom
hänseende.i dettapositivtvärtom synenman

aktörernasynpunkterviktigt beakta deskälfleraDet attär somav
förochregistretviktigt för tilltron till attframfört. Dethar är

möjligt.kunna ske så smidigtskalldettainförandet somav
mellanvaletåterstårinte stårbolagsalternativetEftersom öppet

allmärmamyndighet. Denstatlig rättellerLantmäteriverket en ny
fastighetsdatasyste-frånprissättningen tjänsterfinnskritik mot avsom

gällerdetprisernaVi det viktigt närnegligeras.intebör attmet anser
drabbarhållsbostadsrättsregistret Dessa ytterstfråntjänster nere.

motiverasregistretinförandetEftersombostadsrättshavarna. ytterstav
motsägelsefulltskulle detbostadsrättshavamatillmed hänsyn omvara

Våraför dessa."förlustaffär"framstodslutändandet i som en
för-liknande kanregistreringar och görasvisarberäkningar att
detViavsnitt 21.1.bostadsrättsregistret,ibilligthållandevis serse

kostnadermedbostadsrättsregistret inte belastasviktigtdärför attsom
fastighetsdatasyste-verksamhet, denfrån någon t.ex. avsersomannan

skottalltsåväljs, börLantmäteriverket tätamedalternativetOmmet.
verksamhetenden övrigabostadsrättsregistret ochmellansättas upp

direktiv iåstadkommaskankostnader. Dettabeträffande genom
verket.förregleringsbrevet

kunnakreditinstitutens önskanochBostadsrättsorganisationernas att
tillpositivt vilket börvi någotverksamhetenpåverka tas vara.ser som

påutvecklasbostadsrättsregistretför allafördelDet parterär omen
medsärskiltgällermarknadens krav. Dettasätt motsvararett som

registret. Ettför sättvi har ställtändamål attdetillhänsyn uppsom
aktörernasgivetvisför denna utvecklingförutsättningarna äröka att

fram.kommersynpunkter
ingenvialternativbolagsformen intemedoch ärI ettatt ser

beslutanderätt.direktolika aktörerna någondemöjlighet att ge
skälmyndighetsalternativ finnsmeddet attviDäremot ettattanser

ingå intressenterdetta börtill myndigheten. Iråd knytsinrätta ett som
kreditgivningenochförvaltningen, omsättningenfrågori rörsom
beslut rörfattarmyndighetenInnanbostadsrätter.beträffande som

ochtjänsterprissättning, utvecklingregisterhanteringen, nyaav
Rådetsobligatoriskt.meninginhämtande rådetsliknande bör varaav
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beslut bör dock inte bindande för myndigheten. Rådet bör vidarevara
har till insynrätt också i övriga frågor registret.rörsom

Hos Lantmäteriverket finns datorer och mjukvara kan utnyttjassom
för bostadsrättsregistret.även Det kan tala försägas Lantmäteriverket.

Inget hindrar emellertid självständig myndighetatt får tillgång tillen
detta. Så det s.k. BKN-systemetär uppbyggt.

Ett skäl lägga bostadsrättsregistret hosmot att Lantmäteriverket är
verket inte i övrigt sysselsattäratt med bostadsrätter. Mot detta kan

invändas Lantmäteriverket har detatt övergripande föransvaret
lägenhetsregistret. Detta register skall bekant innehålla uppgiftersom

alla bostadslägenheter, bl.a. bostadsrätter avsedda för boende,om i
landet. Men kvar står bostadsrätterna skulleatt relativtutgöra litenen
del jämfört med den övriga verksamheten.

En särskild myndighet sysselsattär endast med bostads-ny, som
rättsregistret och därmed sammanhängande frågor kan förväntas vara
fokuserad, intresserad och drivande i dessa. Om alternativet med
Lantmäteriverket väljs, framstår det viktigt med organisatorisksom en
lösning så registret inte så drunknarsäga blandatt andra frågor.att

Mycket viktigt kompetensär rätt finns hos denatt myndighet som
skall ha hand bostadsrättsregistret. Det krävs kompetens detnärom
gäller datatekniska frågor. Men minst lika viktigt kompetensär
avseende de rättsliga spörsmål alstras dels arbetet medsom genom
registreringar, dels handhavandet själva registret, alltså vadav som
kan kallas datarättsliga frågor.

Vårt förslag

Det sagda visar finnsdet för- och nackdelar med de olikaatt alternativ
vi har pekat på. Vi har svårt fördelarna med inrättandetsom att attse

myndighet klart väger Vi föreslåröver. därför Lant-av en ny att
mäteriverket väljs giftsansvari för bostadsrättsregistret.som personupp g

12.2.3 Ansvaret för prövningen förvärv, inteckningarav m.m.

I det föregående avsnittet vi ställning för Lantmäteriverkettog böratt
personuppgiftsansvarig. Det återstår därför ställning tillvara att ta

skall ansökningarpröva registreringar och andravem görasom om
införingar i bostadsrättsregistret. Det inte givetär detta skall görasatt

Lantmäteriverket eller under verket lydande myndigheter. När detav
gäller inskrivningsregistret utförst.ex. dessa åtgärder inskriv-av
ningsmyndigheter tillhör tingsrätterna. Man kan alltså välja någonsom

myndighet. Andra tänkbara alternativ intressenter,ärarman att t.ex.
bostadsrättsorganisationer och kreditinstitut, utför prövningarna eller
vissa dessa.av
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bostads-avsnitt bostadsrättshavarei 11.2.5utvecklatsSom är vars
bostadsrätts-kommer hade störstär att nyttarätter pantsatta avsom

dettill övriga bostadsrättshavarnahänsyn de årmedregistret. Bl.a.
billigförvärv såregistreringen kan görasdärför viktigt att somav

krångligt föronödigtheller framståfår intemöjligt. Systemet som
alternativ. Vidiskuterat olikaskäl har videttaanvändarna. Av anser

redovisa dessa här.skäl kortfinnsdet attatt

föreningarnautfördPrövning av

föreningarnavi har diskuterat prövaralternativ ärEtt attsom
gällande prövaBostadsrättsföreningen skall enligt rättförvärven.

principen.ändring denVi föreslår ingenmedlemskap.ansökan avom
prövningargjorde desig föreningentänkakunna ävenskulleMan att

registreringenförslagit skall införhar6.6.2i avsnitt görasvi avsom
förvärv.ett

till bl.a.ställningföreningen hadeinnebära attskulleDet att taatt
inskränk-strideröverlåtelse inteuppfyllda,formkraven motär att en

inteskall beaktasdubbelöverlåtelseförfoganderätten,ningar i att som
inteföreträde, förvärvetinte harexekutiva förvärvhar skett, attatt

1975:1385aktiebolagslagenregler ivissa attstrider mot m.m.,
liknande,ellerhävning förvärvetpågår attinterättegång om av

sambomake,samtycke frånkraft,vunnit lagao.d. att osv.testamente
kräverellervillkorinte beroendeförvärvet ärfinns attsamt av

ifrågordessainte allaGivetvis aktualiserastillstånd.myndighets
idykadem kanvilken helst ettärenden,samtliga uppavsommen

ärende.
föreningensådan prövningkrav påemellertidVi ettatttror aven

måste kommanågon kvalitetshöjning. Manskulleintei realiteten ge
isitterlekmänutsträckning sigi rördetihåg storatt somom

för-uppräknadedeBeträffande vissastyrelser.föreningarnas av
kunskaper,svårare för föreningen haocksådet t.ex.hållandena är att

bostads-också tveksamtpågår. Deträttegånghuruvida är omom
Visådantsigintresserade pårättsföreningarna är ettatt ta ansvar.av

sådantmedoundvikligt föreningarnadet ettatt ansvart.ex. somser
prövningen.vidfelskadeståndsansvaret förslutligaockså detfick

beslutföreningarnasrättsverkningarsig vilkaockså frågakanMan
fattagenerelltkan inte rättföreningarAlla attborde ha. ges

myndighetsutövande beslut.
förslagdegenomföra delbli svårtdetskulleSlutligen att somaven

iansökanavtalsprincip därinförandetEttangelägna.vi enavanser
kanlämplig. Deträttsverkningar torde inte t.ex.vissa fall får vara

komansökningarnai vilken ordningefterhand redaisvårt utattvara
erfarenheternapraktiskaframgår bl.a. deförening. Dettain till aven

SOU9 1998:80
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företrädesrättendet gäller beträffande pantnoteringar. Våra förslagnär
syftar effektiviseratill prövningen medlemskapsfrågan kanattsom av

inte genomföras. lösningenDen bygger bl.a. förvärvaren kanatt
sig bostadsrättsregistret,vända till föreningen inte vadgörom som an-

kommer på denna.
Mot bakgrund det sagda vi föreningen inte bör denattav anser vara

förutsättningarna för registrering förvärvetprövar ärsom om av
uppfyllda.

variant ansökan inEn till föreningen, både såvittär attannan ges
medlemskapet och registrering förvärvet, föreningenattavser av men

medlemskapsfrågan.endast Därefter skulle föreningenprövar vara
skyldig vidarebefordra ansökan registrering förvärvet tillatt om av
bostadsrättsregistret. Motiven för sådan lösning denär närmast atten
i utsträckning bevarar föreningstanken förvärvarenochstörst att

handlingarlämnar in samtliga ställe.ett
Även förfarande föreslås där handlingarna formellt skallettom ges

finns godain till två ställen skäl för i praktiken intedettaatt attanta
besvärligareskulle framstå för förvärvaren. för-Redan detsom

hållandet förvärvet inte fullbordat ansökanär när görsatt om
till förvärvarenmedlemskap leder inte kan in alla handlingaratt ge
vidare påsamtidigt. Man kan goda grunder förvänta sig tjänstenatt att

hjälpa förvärvaren med ansökningsförfarandet kommer erbjudasatt av
olika aktörer, mäklare, kreditinstitut och bostadsrättsorganisa-t.ex.
tioner. praktiken kommer då förvärvaren lämna ifrån sigI att

påhandlingarna till någon dessa och inte behöva fundera vidareav
frågan. bör tilläggas det vid förvärv inte lär bli ovanligtDet attatt

bostadsrättsinteckningar dettabehövs. Eftersom ansökanäven nya om
föreningen, meninginte kan hos inte heller i formellgöras är

förfarandet in alla handlingar förvärvet föreningen enkla-tillatt ge om
re.

flerafinns också andra skäl reglering innebärDet mot atten som
både medlemskap och registrering skall lämnas till före-ansökan om

Även för denna gäller de föreslagna lösningarna be-ningen. att
avtalsprincien och genomföras.träffande medlemskapet inte kan

billigareFörfarandet blir inte på detta gäller förvärvareNär detsätt.
innebär onödigredan medlemmar, ingivandet till föreningenär ensom

får föreningenomgång. för handlingarnaDessutom ett attansvar
vidarebefordras. Ett särskilt för måsteverkligen regelsystem detta

också nödvändigt någon form påtryck-byggas Det medär avupp.
fall föreningen fullgörningsmedel för det inte sina skyldigheter.

sammanfattningsvis frågaVi det inte kan komma i attattanser
ordning där föreningarna ellerinföra för prövningenen ansvarar

åläggs skyldighet ombesörja förvärv blir registrerade.att atten
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på bostadsrättsmarknadenolika ha möjlighetBör intressenter prövaatt
ansökningar

enligt vårBostadsrättshavaren bör mening alltid ha möjlighet vändaatt
institut kan betraktassig till neutralt. Därutöver kan över-ett som som

andra, bostadsrättsorganisationer eller kreditinsti-vägas även t.ex.om
möjlighet ansökningar registreringar eller vissabör ha prövaatttut om

frågan hurregistreringar. För myndigheten bör dimensioneras har det
givetvis betydelse andra bör kunna registrera. Vi diskuterarävenom

fråga först.därför denna
skulle alltså innebära i författning öppnadeDet sagda att man en
aktörer på bostadsrättsmarknaden uppfylldemöjlighet för deatt om-
gäller juridisk kompetens ansökning-vissa krav vad och teknik pröva-

registrering i bostadsrättsregistret. skulle alltsåDe göra sammaomar
registrerandeprövningar den myndigheten.som

ansökningsförfarandetFördelen med detta skulle kunnaär att
fall. gäller framförförenklas vissa Detta allt vid förvärv. Omi t.ex.

förvärvades tillhörde förening tillbostadsrätt anslutensom en enen
hade behörighet handlingarorganisation registrera, skulle allaattsom
denne prövade förvärvet utförde registre-kunna länmas till ochsom

ringen.
bostadsrättsinteckningar det däremot svårtdet gällerNär är att se

börjanvinster. Vi inget hinder redan frånnågra direkta mot attser
elek-möjlighet ansöka olika inteckningsätgårderöppna att omen

Från utgångspunkter blir dettroniskt, avsnitt 6.7.3. praktiskamerse
oftastfråga formellt fattar beslutetdärför mest om vem som somen

enkel karaktär.kommer att avvara
ansökningar utförd andra myndighetVi prövning än somav avser

tillutveckling. vi inte förslagmöjlig Däremot konkretatt ettanseren
antal finns för fördetta bör läggas fram Ett skäl detta. Intresset attnu.

behörigheten får finnsfå den aktuella beskrivas vacklande. Detsom
från påinte i något entydigt, definitivt intresse aktörernadag mer

medför osäkerhetsfaktorer,marknaden. Naturligtvis ordningen vissa
därför lämpligaretekniskt och andra Det framstårbåde sätt. som

införandefasentills avklarad.avvakta äratt

myndighetereller fleraEn

isagda blir alltså prövningar ansökningar,Resultatet det vartattav av
utförasinledningsvis, bör eller flera myndigheter.fall av en

årsarbetskrafter förberäkningar behövs ungefär 40Enligt våra
intebostadsrättsregistret, såledesdrivandet avsnitt 21.1. Det ärseav

registre-och för sig bör möjligt ha endastfler det iän attatt vara en
rande myndighet.
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Vi kan inte något behov finns fler för helaatt landetänse av en
myndighet, för skall kunna erbjuda användarnaattgemensam man en

god service. Ansökningsförfarandet föreslår vi skall skriftligtvara
eller elektroniskt. fårMan förvänta sig alla professionellastörre,att
användare kommer uppkopplade bostadsrättsregistret.att Detmotvara

dessutom så det relativtär lilla antal arbetskrafter behövsatt intesom
kan sådan geografisk spridning det möjligtär allaattges en att ge
service på eller på närbelägenorten ort.ens en

Från kostnadssynpunkt vi också lösning med endaattanser en en
myndighet bör fördelaktig. Det bör enklastmest helavara attvara
tiden ha dimensionering, skötarätt utbildning rationellt ochatt ett
billigt Från sådana utgångpunktersätt måste denna lösningosv. vara

billigareavsevärt än spred verksamheten på flera in-t.ex. utom man
skrivningsmyndigheter i landet. En lösning med enda myndigheten

också förutsättningar vad gäller kostnader hålla isär bostads-attger
rättsregistret från andra register så bostadsrättsregistret får bäraatt
endast sina kostnader.egna

Vi utgår därför i våra författningsförslag frånt.ex. det skallatt
finnas enda myndighet ansökningarprövar registreringen som om av
förvärv och olika ansökningar beträffande bostadsrättsinteckningar. Vi
kallar denna för bostadsrättsmyndigheten.

Det kan givetvis så just kostnadsskäl eller möjligheternaattvara att
på kompetent personal motiverar fler enhet.tag En lösningän en

med enda enhet kanske förutsätter nybyggnation lokaler medanen av
uppdelning på medför kan använda befintliga Vitre atten man osv.
därför förär sådan lösningöppna under den vidare beredningenatt en

kan Visa sig lämpligare. Den bör då givetvis väljas. Vi har dock inte
den meningsfullt vidare i frågan.ansett Den hänger iatt stor

utsträckning med frågan den organisatoriska lösningensamman om
och den osäkerhet kringgärdar denna. Vi denna i dettarsom upp
följande.

Den organisatoriska lösningen

Som utvecklats i avsnittnärmare 12.1.2 har regeringen vid antalett
tillfällen uttalat inskrivningsmyndigheterna på sikt skall flyttas frånatt
domstolarna. Europarådet har i rekommendation Recommendationen
No. R 86 12 concerning and reduce theto preventmeasures
excessive workload in the courts framhållit medlemsstaternaatt som-

led i åtgärder för minska arbetsbelastningenett vid domstolarnaatt -
bör möjligheternaöverväga befria domstolarna från handläggningatt

sådana inteärenden kräver domstolsprövning. Domstolsverketav som
har i samråd med Lantmäteriverket föreslagit inskrivningsverksam-att
heten skall flyttas till vissa lantmäterimyndigheterna. Det dockärav
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minst skapartill stånd. Inteändring kommerdennasäkertinte att
osäkerhetuppdragDornstolskommitténsinskränkningen enav

sådanosäkertdet högstförhållanden närallaUnder årdärvidlag. en
ske.kanförändring

motsvarighethar sinbostadsrättsmyndighetendamedLösningen en
Ärenden företagsinteckningföretagsinteckningar.beträffande om

Deninskrivningsmyndighet. ärlandetförhandläggs gemensamav en
inskrivnings-dentillhörOrganisatorisktMalmö.lokaliserad till

myndighetenden delMenfastigheter m.m..förmyndigheten somav
fastig-frånskildfysisktföretagsinteckningsärenden ärhandlägger

hetsinskrivningsdelen.
Bostadsrättsmyndighetenlösningar.alternativatvåfrämstVi ser

företagsinteck-förinskrivningsmyndighetenpå sättkan, somsamma
Deninskrivningsmyndighet.befintligingå iorganisatorisktningar, en

personalhuvuddelenlokal,beträffandeskildfysisktdockbör avvara
tillhörorganisatorisktmyndighetenalternativet ärandraDet attosv.

Lantmäteriverket.
medfördelarfinnasinförandefasen kan detSärskilt under en

också, vadframstår detallmäntorganisation. Rentsammanhållen
Viorganisation.sådanmedrationelltdriften,vidaregäller den ensom

personuppgifts-skallLantmäteriverketföreslagittidigarehar att vara
bostadsrättsmyn-förtalarbostadsrättsregistret. Detta attföransvarig

inskriv-Så längeverket.borde knytas tillorganisatorisktdigheten
tillövergåttinte harbeträffande fastigheterningsverksamheten m.m.

kopplaskäl förövertygandevi inte något attlantmäterimyndigheter ser
lantmäterimyndig-någranågon ellertillbostadsrättsmyndigheten av

lägetI detverksamhet.liknandenågoni dagintefinnsDärheterna.
myndig-inordnapå någotfråga sättblialltsådet annatskulle attom

det finnaskanSamtidigtLantmäteriverket.underhetsfunktionerna
inskrivnings-antaletinskrivningsalternativet,medfördelar t.ex. om

kommerDådomstolarna.frånbortminskasmyndigheter att tasutan
för denlokalerochpersonalkompetentbådefrigöras nyadet att

tillkopplingharjuristpersonalgällerdetNärverksamheten. en
kunnabörjuristerdet där ñmisfördeldomstolar att somgenomen

domstolen.vidanställningenförinomverksamhetenföranlitas ramen
tvådemellanvaletföravgörandedetmeningvår ärEnligt

beträffandeinskrivningsverksamhetenplaceraralternativen manvar
hurosäkertdetEftersomföretagsinteckningar. ärochfastigheter m.m.

visiggestaltaframtiden kommeriinskrivningsverksamheten att anser
alternativen.bådatill deslutlig ställningmeningsfulltdet inte taatt

alternati-dockbörförfattningsförslagutforma ettkunnaFör avatt
registreringsverksam-förläggadärvid valtVi haranvändas. attven

följande. Imed dettaTanken ärinskrivningsmyndighet.tillheten en
ochosäkertdethänvisning till ärmedutgår1998:25 attDs omman,
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ändring kan ske,när från den nuvarande organisationsstrukturenen
för inskrivningsverksamheten s. 136. Med andra 0rd utgår förslagen
i den promemorian från inskrivningsverksamhetenatt bedrivs vid
tingsrätter. Bl.a. den bakgrunden föreslåsmot reglernaatt om
handläggningen i JB skall kompletteras relevanta bestämmelser iav
lagen 1996:242 domstolsärenden ärendelagen. Vidare föreslåsom

överklaganden i fortsättningenövenatt skall till hovrättgöras s. 162
ff.. Samtidigt tilläggs inskrivningsärendenatt, i framtiden skallom
handläggas förvaltningsmyndighet helt friståendeär från deav en som
allmänna domstolarna, det får vilkenövervägas inverkan detta bör få
på reglerna handläggning inskrivningsärenden.om av

Vi därfördet fördelaktigast ha utgångspunkterattanser som samma
i förevarande sammanhang. Om inskrivningsverksamheten flyttas från
domstolarna lär skäl saknas för förlägga registreringsverksamhetenatt
beträffande bostadsrättsregistret vid någon domstol. Men i den
situationen kan de överväganden avseende reglergörs hand-som om
läggning inskrivningsärenden appliceras på handläggningenävenav av
registreringsärenden beträffande bostadsrätter.
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ställningBostadsrättsregistrets13

fråganaktualiseradei våra direktivavsnitt denförevarande övervägsI
fastighetsdatasyste-ingå ipå något skallbostadsrättsregistret sättom

beskrivsbakgrundsärskilt register. Someller utgöra ettmet en
Fastighetsdatautred-ochuppbyggnadfastighetsdatasystemetskortfattat

ingåendebeträffande i fastighetsdatasystemetöverväganden deningens
registren.

Bakgrund13.1

Fastighetsdatasystemet13. l

fastighetsdatasystemetInledande kommentarer om

inskrivnings-fastighetsregistret,innehållerFastighetsdatasystemet
taxeringsuppgifter. Inomoch vissabyggnadsregistretregistret, ramen

länsstyrelser-myndigheter,kommunalafår.fastighetsdatasystemetför
historiskaochRiksantikvarieämbetetvägförvaltningarna, statensna,
registrenolikadeden iinformationredovisamuséer änannan

användning,till fastighetersanknytningharochingående somsom
Sammatilläggsinformation.s.k.eller bestämmelse,plantillförslag

registren.nämndai flera deförekommauppgift kan av nu
fastigheternauppgifterinnehållakanFastighetsregistret sägas om

kom-statliga ellerfrämstuppgifterInföringen görssådana. avavsom
självafastighetsregistretlantmäterimyndigheter. Ommunala avser

ochpå ägandesikteinskrivningsregistretkan sägasfastigheten, ta
försInskrivningsregistretfastigheten.tillknutnarättigheter av

vidbelägnafall så länge,iinskrivningsmyndigheterna äränvartsom,
l2.1.2.avsnitttingsrätterna, se

årpåbörjadesbyggnadsregistretuppläggningenmedArbetet av
på denbeteckningenskall beståbyggnaduppgift1993. En avom en

försärskilt enhetsnumrnerochbyggnaden belägendär ärfastighet ett
belägenhet ochbyggnadensfogas uppgiftfårTill dettabyggnaden. om

fastighetstaxering.fastställts vidharuppgiftersådana som
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Som tidigare skall vissanämnts uppgifter från fastighetstaxeringen
redovisas i fastighetsdatasystemet. Det sig taxeringsvärdenrör ochom
andra vid taxeringen fastställda uppgifter.

13.1.2 Register med anknytning till fastighetsdatasystemet

Vissa register har byggts eller under uppbyggnadär i anslutningupp
till fastighetsdatasystemet. De ingår alltså inte i fastighetsdatasystemet.
Uppbyggnaden lägenhetsregister pågår. Registretett skall omfattaav
samtliga lägenheter helt eller till inte oväsentlig del avseddaärsom en

användas bostad. Andraatt exempel på register har byggtssom som
i anslutning till fastighetsdatasytemet samfällighetsförenings-ärupp

register och pantbrevsregistret.

13.13 Fastighetsdatautredningens förslag

Fastighetsdatautredningens föreslog i betänkandet Fastighetsdataregist-
SOU 1997:3 motsvarigheten till fastighetsdatasystemetatter -

fastighetsdataregistret från datarättslig synpunkt skall endautgöra ett-
register. fastighetsdataregistretI skall, enligt förslaget, ingå en
fastighetsdel, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel ochen en en en
taxeringsuppgiftsdel. De olika delarna motsvarigheterutgör till de
nuvarande registren med prefix ingår i fastighetsdatasyste-samma som

till de adress- och taxeringsuppgiftermet samt redovisas isom
fastighetsdatasystemet. En skillnad adressernaär har brutits tillatt ut

självständig del.en
Pantbrevsregistret och samfällighetsföreningsregistren föreslås inte

ingå i fastighetsdataregistret. Inte heller lägenhetsregistret skall, enligt
förslaget, åtminstone tills vidare ingå i fastighetsdataregistret.

överväganden13.2 förslagoch

Vi föreslår bostadsrättsregistret skallatt särskilt, frånettvara
fastighetsdatasystemet fristående, register.

Fastighetsdatautredningens förslag innebär, i aktuella delar, intenu
några genomgripande förändringar. Remissutfallet talar inte heller för
några sådana. Det finns därför visst fog för antagandet fastighetsda-att
taregistret kommer ha ungefär innehåll fastighetsdata-att samma som

och del register harsystemet samband fastighetsdatare-medatt en som
gistret inte kommer ingå i detta.att
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utredningen bordevilka register enligtgäller gällerdetNär som
119 f..vissa utgångspunkter betänkandetställde deningå s.upp

talaruttryck för följande. Användaraspekteri korthetUtredningen gav
samlad iinformation möjligtså mycketför ha ettatt samman-som
information belagddock begränsadeblirFördelarna ärhang. ommer

ändamål övrigaden används för andraeller änmed sekretess om
ändamålenbl.a.EG-direktivet ställer krav äruppgifter. attupp

iskall relevantauppgifter registrerasdepreciserade och att som vara
iuppgifter relevantaändamålet. I den mån vissaförhållande till är

dessaändamålen skäl ställavissa finnstill endastförhållande attav
så liteintegritetssynpunkt fördel samladetFrånutanför. är atten

möjligt i fastighetsdataregistret.information som
från integritetssyn-Fastighetsdatautredningens detVi delar attsyn

i denochtillskapa onödigt registerintefördelpunkt att,är att storaen
till vissai förhållanderegister relevanta endastuppgifter imån ärett

för register, dettaställtsändamål har utgörde ettett annatuppsomav
också konstate-registren till kanslå Maninteskäl för ett.att samman

blirslå ihop registrenanvändarsynpunkt medfrånfördelarna attattra
olika.ändamålen för två registerbegränsade, ärommer

kreditgiv-omsättning,ändamål i korthetBostadsrättsregistrets rör
Fastighetsdatasystemetbeträffande bostadsrätter.förvaltningochning

förslagFastighetsdatautredningensgällande ochbådeenligt rätthar
avvikande ändamål. Deutsträckningoch ibredaremycket rätt stor av

påändamålen sikteangivnaFastighetsdatautredningen tar myn-
fastkreditgivning beträffandeomsättning ochverksamhet,digheternas

medlernsregisterbyggande, kund- ochfastighetsförvaltning,egendom,
personuppgifter urvalsdragning.urvalsamt uttag avav

integritetsskälsagda vår utgångspunktbakgrund det ärMot attav
fastighetsdatasystemet.bostadsrättsregistret medinförlivatalar mot att

inför-sådantskäldet krävs någotdärförVi att etttungtattmenar
föreslås.skallalltlivande trots

utsträckninganvändarintressen i någonhar svårt störreVi attatt se
ingå ibostadsrättsregistret, på ellerlåta sätt,förtalar annatettatt

medfördelarockså pedagogiskaVi kan vissafastighetsdataregistret. se
någotbostadsrättsregistret utanför. Bostadsrätter änärhålla annatatt

Slutligenmarkering detta.åtskillnaden innebärochfast egendom en av
skottpå vikteni avsnitt 12.22 har tryckt tätavibör nänmas att av

och Lant-beträffande bostadsrättsregistretverksamhetenmellan
skallinteför bostadsrättsregistretverksamhet,övrigamäteriverkets att

Även talardettaverksamheten.kostnader från den övrigabelastas med
bostadsrättsregistret till register.för göra separatettatt

särskilt,bostadsrättsregistret bördärförmening utgöraVår är ettatt
fristående, register.fastighetsdatasystemetfrån
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Information, rättelse och skadestånd14

Bakgrund14.1

EG-direktivet14.1.1

Rättelse m.m.

denEG-direktivet skall medlemsstaterna tillförsäkraEnligt att
och medfrån den registeransvarige hinderharregistrerade rätt utanatt

få bl.a.tidsutdräkt kostnaderintervall ellerrimliga störresamt utan
till vilkahuruvida uppgifter honom behandlas ochbekräftelse på om

mottagarkategorier uppgifter har lärrmats, artikel 12.
registreradegäller rättelse i artikel dendetNär attanges samma

harfall få sådana uppgifter intei förekommandeskall ha rätt att som
utplånade ellermed EG-direktivet rättade,i enlighetbehandlats
felaktiga. Dendessa ofullständiga ellersärskiltblockerade, ärom

dengenomförtenligt huvudregeln kunna fåskall ocksåenskilde att
tilluppgiften har lämnatsunderrättar demregisteransvarige omsom

detdock inteutplåning eller blockering. Detta gällerrättelse, omen
ansträngning.oproportionerligeller innebärsig omöjligtvisar en

finns iEG-direktivetbestämmelserna i artikel 12 iUndantag från
vidtaGenom lagstiftning får medlemsstaternadirektivets artikel 13.

ochomfattningen skyldigheterbegränsa deåtgärder för att av
begränsningenartikeli bl.a. 12. Härför krävsrättigheter attsom anges

omständigheter,till vissa angivnanödvändig med hänsyn särskiltär
registreradessäkerhet eller skyddet deneller allmänbl.a. statens av

finnsbegränsningsregeloch rättigheter. En särskildandra fri-eller
behandlas förstycke beträffande uppgifterandraockså i artikelns som

forskning.vetenskaplig

Skadestånd

23 i EG-skadeståndsansvar i artikelregisteransvarigesDen anges
skall ochskadestånd från den registeransvarigedirektivet. tillRätt var

ellertill följd otillåten behandlinglidit skadaha har avav ensomen
bestämmelseroförenlig nationellaåtgärd med denågon ärannan som
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har antagits till följd direktivet. Den registeransvarige skall hasom av
möjlighet helt eller delvis undgå skadeståndsansvar,att denne visarom

han inte ansvarig för denär händelseatt orsakade skadan.som
direktivetsI ingress möjligheten för den registeransvarigeattanges

befrias från skadeståndsskydligheten skall gälla särskiltatt i fall då han
kan påvisa fel har begåtts den registerade eller i fallatt ett forceav av
majeure.

14. 1.2 Personuppgiftslagen

Rättelse m.m.

Den personuppgiftsansvarige enligt 26är § personuppgiftslagen
1998:204 skyldig lämna information till den enskilde bl.a.att om
vilka personuppgifter finns denne. Skyldigheten föreligger närsom om
den enskilde begär det, dock inte oftare gång kalenderår.än en per

På den enskildes begäran skall den personuppgiftsansvarige rätta,
blockera eller utplåna sådana personuppgifter inte har behandlatssom
i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter har medde-som
lats med stöd denna, 28 § personuppgiftslagen.av

Skadestånd

Den personuppgiftsansvarige skall den registrerade för denersätta
skada behandling personuppgifter i strid medsom en av person-
uppgiftslagen har fört med sig. Skyldigheten ersättning föravser
personskada, sakskada, förmögenhetsskada och kränkning denren av
personliga integriteten behandlingen har inneburit. Ersättningensom
kan i den utsträckning det skäligtär ned eller helt fallasättas bort, om
den personuppgiftsansvarige visar felet inte berodde på denne.att

14. 1.3 Särskilda bestämmelser för inskrivningsregistret

Rättelse

I 19 kap. och 18 §§17 JB finns bestämmelser rättelse i fas-om
tighetsbok och tomträttsbok. Dessa bestämmelser tillämpligaär även
på inskrivningsregistret. I 3 § lagen 1973:98 inskrivningsregisterom

nämligen bl.a. bestämmelserna fastighetsbok ochattanges om
tomträttsbok skall tillämpas på motsvarande på inskrivningsregist-sätt

Bestämmelserna innebär i korthet följande. Om införing ier. en
inskrivningsregistret innehåller uppenbar oriktighet till följden av
inskrivningsmyndighetens eller någons skrivfel eller annatannans
förbiseende, skall införingen Särskildarättas. regler finns för falldet
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innehavare panträtt.ellerförförfång ägaretillblikanrättelse avenen
Anmärkningregistret.iinföringmeddelasrättelseBeslut genomom

harhandlingbevis ellerskall somgörasrättelsen annanom
särskild bestäm-Eninföringen.tidigaredenmedenlighetiutfärdats

inskrivningsregistretioriktighetuppenbar somrättelsemelse avom
inskriv-8 § lagenifel finnsteknisktföljdtilluppkommit omhar av

§§ JBoch 18 äger17 motsvaran-19 kap.Därningsregister. attanges
fel.sådanatillämpningde

Skadestånd

inskrivningsregister,§ lagenenligt 3skadestånd är,gällerdet omNär
någonLiderinskrivningsregistret.tillämplig för19§ JB19 kap.

handläggningi frågaförsummelseellerfel avföljdtill omförlust av
ellerpantbrevutfárdandeeller vidinskrivningsärendeibeslut aveller

videllerinskrivningsregistretiinnehålletgrundvalpåbevis avannat
medsambandregistersådantförande utanelleruppläggande av

ersättningtillhanharinskrivningsärende, rätt avhandläggning av
fallaheltellernedersättningen sättaskanmedvållandeVidstaten.
kap.19enligträttelsegrundför förlustersättningtillRättbort. av
denfrångoddockförutsätter troockså. Detföreligger17§ JB

skadelidande.
företrädsJB§§ statenoch 7kap. 5i 18 avbestämmelsernaEnligt

iinträderVidare statenbestämmer.regeringenmyndighetden som
beloppetutkrävahafthaskadelidande kan att avdenden rätt som

annan.
teknisktföljdtilluppkommitförlustskadestånd för avtillRätt som
bestäm-inskrivningsregister. Där attlagen9 § angesifinnsfel om

felföljdtillförlustersättning för§ JB19 avkap.i 19melserna om
förlustpåtillämpningmotsvarande somförsummelse ägereller

iellerinskrivningsregisterifelteknisktföljdtilluppkommit av
lantmäterimyndighetellerinskrivningsmyndighethosanordning som

registret.tillanslutenär
inskrivningssystemet.finns förbestämmelsesärskildytterligare,En

därför nämnasoch börregistreringmedsambandvisstharDen ett
grundpågodtrosförvärvbestämmelser avfinnsJBkap.18här. I om
huruvidafråganharsammanhangandraiSom närrmtsinskrivning.

hareller panträtträttighetsärskildupplåtarenelleröverlåtaren av en
kunnaskallgodtrosförvärvförbetydelseavgörandelagfart omen

Omskadestândsbestämmelse.finns§ JBkap. 418Iifråga.komma en
kommergodtrosförvärv,bestämmelsernaföljdtillförvärv, omett av

ersättningtill statendennehar rätt avägaren,den rättegälla motatt
medförakanskadelidande attfrån denMedvällandeförlust.sinför

vissafinnsJB3 §kap.18delvis. Iellerheltnedskadeståndet sätts
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starka ogiltighetsgrunder angivna, medför godtrosförvärvatt ettsom
inte kan ske förutsättningarnatrots härföratt i övrigt uppfyllda. Närär

förvärv ogiltigtär dennaett grund har förvärvaren tillrätt
skadestånd, han i god i fråga överlåtarentroom var rätt ägare,om var
18 kap. 4 § andra stycket JB. Bestämmelser företräderom vem som

i ärenden ersättning, vissastaten rättegångsbestänunelserom m.m.
ñmis i 18 kap. 5 7 §§ JB.-

Fastighetsdatautredningens förslag m.m.

Fastighetsdatautredningen föreslog i sitt betänkande Fastighetsdatare-
gister SOU 1997:3 inga ändringar reglerna rättelse ochav om
skadestånd. Det motiverades med den enskildeatt skydd,ett gottgavs
särskilt med hänsyn till datalagensäven regler fylleratt de särskildaut
bestämmelserna betänkandet 139. När det gäller det striktas.

menade utredningen skäl kundeansvaret finnasatt dettaöver näratt se
Datalagskommittén hade slutfört sitt arbete.

I Ds 1998:25 Registrering fastighetsrättsliga förhållandenav en-
författningsöversyn föreslås särskilda bestämmelseratt rättelse ochom
skadestånd i fortsättningenäven skall finnas för fastighetsdatasystemet
s. 166 ff..

14.1.4 Aktiekontosystemets reglering

Rättelse

En anteckning på aktiekonto skall, enligtett 4 kap. § aktiekon-11
tolagen 1989:927 rättas den har vidtagit registreringsåt-av som
gården, anteckningen innehåller någon uppenbar oriktighet tillom
följd den vidtagit registreringsåtgärdenatt eller någonav som annan
har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd något tekniskt fel. Den berörs skallrätt haav vars
tillfälle sig, inte rättelsenatt till förmånyttra är för denne ellerom
yttrande uppenbartär obehövligt. Förslaget till lagarmars om
kontoföring finansiella instrument innebär ingen saklig ändringav av
denna bestämmelse prop. 1997/98:160.

Skadestånd

Vissa bestämmelser skadestånd finns i 7 kap. aktiekontolagen.om
Följande kan I 7 kap.nänmas. 1 § aktiekontolagen finns regelen om
ersättningsskyldighet för Värdepapperscentralen avseddär attsom
skydda rätte denneägaren på grund förfalskade överlåtelsehand-om av
lingar lider rättsförluster på grund efterföljande godtrosförvärv.ettav
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medförgodtrosförvärvreglerna attinnebärBestämmelsen att omom
tillnågonaktien ellerägdedengäller motförvärv varsmot somett
grundasgodtrosförvärvetgäller ochrådighetsinskränkningförmån en

ersättning.tilldenså har rätthandling, ägarenrätteförfalskadpå en
pantsättning.förgällerMotsvarande

godtrosförvärvgrundersättning påBestämmelserna varavom
möjlighetbolagutländskaNär attomfattande. äventidigare gavsmer

Ändringen aprilkraft den 1trädde iregeln.ändradeskontoförandebli
vidförelågosäkerhetdenskälytterligareSom att1996. somangavs

ochstyrkamedgällandegjorde sig attlängreinförandet inte samma
blikundeersättningsbeloppensåförändratshadeverksamheten att

113.1995/96:50prop.mångfalt större s.
följdtillskadaföraktiekontolagen§2 att en7 kap. avI anges

ielleravstämningsregisteruppgift imissvisande annatelleroriktig ett
sådantförandeelleruppläggningmedsamband ettifelfall avgenom

kanfelaktigheteneller,Värdepapperscentralenregister omsvarar
skadeståndsansvarinstitutet.institut,kontoförandetillhänföras ett

institutetrespektiveVärdepapperscentraleninte,dockföreligger om
kontrolldessutanföromständighetpåberorfelaktighetenvisar att en
undvikitkunde haskäligeninteinstitutetellercentralenföljdervars

övervunnit.haeller
harnågonpåfelaktigheten berorgällerMotsvarande somom

kontoförandedetrespektiveVärdepapperscentralenanlitats av
ansvarigprimärtalltidVärdepapperscentralenTidigareinstitutet. var

Även motiveradessammanhangi dettaenskilde.dengentemot
utländskabl.a.1996, medaprildenskedde 1 attändringen, som

verksamhe-ochinstitutkontoförandebli attmöjligheterfickföretag att
mycketblikanersättningsbeloppensåförändratshade att numeraten

1995/96:50tillkomst prop.vid lagensförutsattesvadänstörre som
mindreenskilda,rimligtemellertid inteansågs att111. Dets.

regelEnförsämrades.ersättningfâmöjligheter attinvesterares
vändakunnaalltid skallinvesterareinnebärdärförinfördes att ensom

femöverstigerinteersättningenVärdepapperscentralen närsig till
riktamöjlighetfallsådanaCentralen har i attkronor.miljoner

institutet.återgångskrav mot
aktiekontolagen är2§kap.i 7Skadeståndsbestämmelsema en

skadestånd fördatalagen§förhållande till 23isärreglering om
blirbestämmelsensistnämndauppgifter. Denoriktigamissvisande och

utgå förkanskadestånd inteideelltföljdEntillämplig. äralltså inte att
ansågs såskadorIdeellaavstämningsregister.fel igrundpåskada av

ekonomiskadessauttrycktes, trans-detvid, rentopraktiska som
Värdepapperscentralenssituationeri vissakanDäremotaktioner.

Segrundsatser.skadeståndsrättsligaallmännagrundas prop.ansvar
ff.ff., 114s.781988/892152
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I 7 kap. 3 § aktiekontolagen finns särskild bestämmelse strikten om
för Värdepapperscentralen felaktigtnäransvar registreringsbeslutett

ellerrättas Rättenomprövas. till skadestånd förutsätter bl.a. god tro
från den skadelidandes sida. Paragrafen endast den skadaavser som
föranleds själva beslutet rättelse ellerav omprövning. Ersätt-om
ningskrav med anledning det ursprungliga beslutet skall bedömasav
enligt kap.7 2 § aktiekontolagen.

Enligt 7 kap. 4 § aktiekontolagen kan skadestånd ned ellersättas
helt falla bort den skadelidande har varit medvållande. Enom särskild
bestämmelse den slutliga fördelningen mellanom deansvaretav
skadeståndsskyldiga i de situationer i 7 kap. och1 3 §§som avses
finns i 7 kap. §5 aktiekontolagen. Om kontoförande institut ellerett

företag vållandeannat har medverkat till skada,genom haren
Värdepapperscentralen frånrätt företaget krävaatt tillbaka utbetald
ersättning i den mån det skäligtär med hänsyn till skadans orsak och
omständigheterna i övrigt.

Regeringens förslag till lag kontoföring finansiella instrumentom av
i 1997/98: 160 innebär del sakliga ändringarprop. i förhållande tillen
vad Av naturliga skälsagts. inte Värdepapperscentra-som nyss anges
len i stället den aktuellautan centrala värdepappersförvararen som
skadeståndsansvarig. Värdepapperscentralens monopol skall
avskaffas och medersättas ordning med sådana förvarare. Ien
motsvarigheten till kap.7 2 § aktiekontolagen har klargjorts vilka som

ersättningsberättigade.är Där har också lagts till bestämmelseen om
ersättning för s.k. indirekt förlust. Regeln till ersättningrätt vidom
omprövning har tagits bort. Det beror omprövning enligtatt
förslaget inte längre skall lagreglerat. Slutligen harvara personupp-
giftslagens skadeståndsbestämmelse gjorts tillämplig.

14.1.5 Regler beträffande företagshypotek

Rättelse

En inteckning i företagsinteckningsregistret skall införingenrättas, om
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd inskrivningsmyn-av
dighetens eller någon skrivfel eller liknande förbiseende ellerannans
till följd någont tekniskt fel, 4 kap. 22 § lagen 1984:649av om
företagshypotek. Det inbördes företrädet mellan inteckningar som
berörs rättelse skall bestämmas efter vad skäligt,av en ärsom om
rättelsen kan skada näringsidkaren eller någon innehavare företags-av
hypoteksbrev.
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Skadestånd

tillskadaliderdenföreligger förfrånersättningtillRätt staten som
någoniellerföretagsinteckningsregistretifelteknisktföljd av
statligellerinskrivningsmyndighetenhosanordning annansom

företags-lagenkap. l §till registret, 5anslutenmyndighet är om
1983/84: 128fönnögenhetsskada prop.skadaMedhypotek. avses ren

medverkatharskadelidandedenjämkaskanErsättningen85. oms.
skäligskadelidandeockså jämkas denkan utanDentill förlusten. om

ellersinbevara rättvidta åtgärd förunderlåtithar attanledning att
med 9 §utformadesParagrafenpåvållande sätt.annategetgenom

förebild.inskrivningsregister1973:98lagen somom
fåmöjlighetföretagshypotek ñmis attlagen2 §kap.I 5 enom

vållatsfönnögenhetsskada har att ettförersättning genomsomren
lag.22 §enligt 4 kap.harregisterinnehåll rättatsoriktigt samma

denockså. Om ärfinns18 kap. 7 § JBtillmotsvarighetEn som
harreglerna rättenligt de angivna attersättningberättigad till nyss

in iträderskadestånd någon statenbeloppetkräva annan,avsom
denne.rätten mot

överväganden och förslag14.2

utplånanderättelse ochbestämmelsersärskildaföreslårVi att om
skallDessabostadsrättsregistret.förskall finnasuppgifter varaav

denibestämmelsermotsvarandetillförhållandenaiexklusiva
särskildaviföreslårVidarepersonuppgiftslagen.föreslagna

liderochförskadeståndtillbestämmelser rätt somenvarom
ellerrättelsebeslutellertekniska felvissaföljdtillskada omav

följd bestäm-tillföreslår vi denSlutligenutplåning. att avsom
ogiltighetsgrunderkvalificeradeellergodtrosförvärvmelserna om

frånersättningtillskall haskada rätt staten.lider

informationochRättelse14.2.1

Rättelse

personuppgiftslagenfinns i 28§14.1.2avsnitti enSom angetts
blockerapersonuppgiftsansvarige rätta,den snarastförskyldighet att

denföreligger närSkyldighetenpersonuppgifter.utplånaeller
ibehandlatsinte harpersonuppgiftenochåtgärdenregistrerade begär

meddelatsharföreskrifterellerpersonuppgiftslagenmedenlighet som
behandlingpåkravGrundläggandelagen.denstödmed avav

rättelsebl.a.Därpersonuppgiftslagen.i 9 §personuppgifter tasanges
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Den personuppgiftsansvarige skyldigär till alla rimligaupp. att attse
åtgärder vidtas för blockerarätta, elleratt utplåna sådana person-
uppgifter felaktiga ellerär ofullständiga med hänsyn tillsom än-
damålen med behandlingen. De angivna rättelsebestärmnelserna är
förestavade integritetsskäl.av

Särskilda bestämmelser rättelse finns för bl.a. inskrivningsre-om
gistret, aktiekontosystemet och företagsinteckningsregistret. Reglering-

i allt väsentligtär överensstämrnande. En införing skallen rättas om
den innehåller uppenbar oriktighet till följd skrivfel, någoten annatav
förbiseende eller något tekniskt fel. Normalt skall densett rättvars
berörs tillfälle sig innan rättelseatt Utformningenyttra görs.ges av

Ärdessa bestämmelser väcker två frågor. det integritetsskäl eller något
motiverat utformningen förhållerannat Hur sig de särskildasom

bestämmelserna till personuppgiftslagen
Följande uttalande i förarbetena till rättelsebestämrnelsen för

företagsinteckningsregistret intresseär prop. 1983/84:l28 82.av s.

De viktiga rättsverkningar förenadeär med flertalet införingarsom
i företagsinteckningsregistret det nödvändigtgör både kunnaatt

felaktiga införingar ochrätta rättelseförfarandet med vissaatt omge
formkrav.

Av uttalandet förstkan och främst utläsas bestämmelsen motive-att
på ekonomiskt plan integritetshänsyn.änrats ett faktumDetmer av

motiven för bestämmelserna olikaatt skulle,är det gäller dennär
andra frågan, kunna förtala den särskilda bestämmelsen avseddatt är

komplement. När bestämmelsen infördes gälldeett den nuvarandesom
datalagen 1973:289. Företagsinteckningsregistret måste utgöra ett
personregister i datalagens mening, kan fysiskt.ex. en person
registreras innehavare företagshypoteksbrev. Någraettsom av
formkrav för rättelse fanns inte vid införandet finnsoch inte i
datalagen. uttalandetI beträffande företagsinteckningsregistret tryckte

på vikten ställa formkrav. Därför framstår detattman av upp som
svårt tillämpa datalagens regler också. Våratt slutsats är rät-att
telsebestämmelserna exklusiva iär förhållande till datalagens bestäm-
melser. Samma slutsats har dragits i Ds 1998:25 s. 171.

Hur blir då förhållandet mellan de särskilda bestämmelserna om
rättelse och bestämmelserna rättelse i personuppgiftslagen Person-om
uppgiftslagen har utformning datalagen på det sättetsamma attsom
särskilda bestämmelser gäller i stället för personuppgiftslagens. Med
andra ord bör tolkningen bli densamma det gäller bestäm-närsom
melsernas förhållande till datalagen.

Ytterligare förhållande bör anmärkas. Bestämmelsenett rättelseom
i 28 § personuppgiftslagen överenstämmer med bestämmelsen om
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respektiverättelsegrunden försjälvadetpå sättetskadestånd att
aktuella lagenstrid med denbehandling skett iharskadestånd är att en

stödmedmeddelatsharföreskrifterrättelsedet gällereller när som--
medpersonuppgiftslagenhänseende överensstämmerdettademia. Iav

mellan denförhållandetgällerförslag. När detDatalagskommitténs
registerför-skadestånd ioch reglerskadeståndsregelnföreslagna om

Informationstek-OffentlighetIntegritetkommitténuttaladefattningar
436 följande.1997:39nik SOU s.

föreslagnamed dendetframhållassammanhangetibör attDet
särskildai dehänvisninguttryckligtorde krävaspersondatalagen en

i denskadeståndsbestännnelsernatillregisterförfattningama
särskildamedbefogatintepersondatalagen, detföreslagna ansesom

föreslagnaförfattningen. Deni denskadeståndsbestämmelser
datalagenskillnad frånnämligen tillinnehållerpersondatalagen --

baraskadeståndsbestårmnelseallmängiltig utannågoninte en
ellerstrid med lageniför behandlingskadeståndbestämmelse om

någonoch intestöd lagenmeddelats medharföreskrifter avsom
bestämmel-medstridbehandling iskadestånd förbestämmelse om
från lagen.avvikerställetregisterförfattningar isärskildai somser

tillförslagmedpropositioni regeringensintekommenterasFrågan
före-registerPolisens1997/98:97propositionenpersonuppgiftslag.

ochrättelsebestämmelserpersonuppgiftslagensregeringenslog att om
såsomdärvidtilladeRegeringenför polisen.gälla attskadestånd bör

hänvisning görasmåsteutformatpersonuppgiftslagtill ärförslaget en
rättelseochskadeståndbestämmelserpersonuppgiftslagenstill om

Data-för denuttryckalltsåtorde108. Detta ettt.ex. somsynvaras.
på frågan.hadelagskommittén

följande.innebäramening,enligt vårmåste,uttalandeKommitténs
alla frågoribestämmelseri regel inteinnehållerregisterförfattningEn

särskildadärområdenPå dereglerar.datalagenallmännadensom
personuppgiftslageniskadeståndsreglerrlamåstesaknas,bestämmelser

med destridibehandling sketthänvisning,någon närgälla utan en
måstefinnsbestämmelsersärskildaområden därdepåMenreglerna.

skadestånd ireglernaregisterförfattningeni att person-omanges
demedi stridskettharbehandlingargäller näruppgiftslagen även

bestämmelserna.särskilda
bedömning rät-ursprungligavårdock inte attändrarsagdaDet

förendastinnebärexklusiv. Detta attblirtelsebestämmelsen att, en
rättelse överbestämmelserpersonuppgiftslagenstillämpning omav

ireglerassådanttillämplig påbliskall kunnahuvud somtaget
i dennamåstehänvisningsärskild görasregisterförfattningen, en

författning.
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Om särskilda bestämmelser skall införas rättelse, det svårtärom att
varför de skulle ha sakligt innehållettse denannat sinsemellanän

överenstämrnande reglering finns för inskrivningsregistret,som
aktiekontosystemet och företagsinteckningsregistret. Det skulle alltså
innebära införing skallatt rättas dennanär innehåller uppenbaren en
oriktighet till följd skrivfel, något liknande förbiseende ellerav annat
något tekniskt fel. Vidare skulle vissa formella bestämmelser om
kommunikation och liknande inför beslutet finnas.

Därmed inte särskild, exklusivsagt att rättelsebestämrnelseen
liknande de befintliga förenligär med EG-direktivet. De aktuella,
särskilda bestämmelserna har inte, med undantag för den i inskriv-
ningsregistret, varit föremål för någon Näröversyn. det gäller
bestämmelsen i inskrivningsregistret föreslog Fastighetsdatautredning-

i betänkandet Fastighetsdataregister SOU 1997:3en särskildaatt
bestämmelser rättelse skall finnas kvar betänkandet, 139. Detom s.
föreslås, tidigare nämnts, också i Ds 1998:25som

Med hänsyn till den uppgifter vityp har föreslagit skall ingåav som
i bostadsrättsregistret och till de uppställda ändamålen har vi svårt att

särskild bestämmelse detatt aktuella slaget skulle innebärase en av ett
mindre heltäckande skydd från integritetssynpunkt det EG-än som
direktivet och personuppgiftslagen Därför vi be-attger. menar
stämmelsen tillfredsställandeär från integritetssynpunkt och denatt
inte heller strider EG-direktivet. Man uppnårmot den effekt EG-som
direktivet kräver och det tillräckligt.är

Det kan tilläggas artikel 13 i EG-direktivetatt medger tillrättenatt
bl.a. rättelse begränsas något vissa särskilt angivna intressenom av
kan åberopas. Ett dessa intressen skyddär den registreradesav av
eller andras fri- och rättigheter. I den mån bestämmelserna t.ex.om
kommunikation skulle uppfattas begränsning i förhållande tillsom en
EG-direktivet torde artikel 13 kunna åberopas. Ett säkert förfarande
motiveras bl.a. skydd för den enskildes äganderätt jfr Ds 1998:25av

171 f..s.
Vi också det lämpligtär införaatt särskilda bestämmelseranser att

rättelse. Bostadsrättsregistret skall fylla liknande funktionerom som
inskrivningsregistret, företagsinteckningsregistret och aktiekontosyste-

Vårt förslag innebär uppgiftermet. ungefäratt detypav samma som
vilka finns i de Ävenandra registren skall ingå i bostadsrättsregistret.
i bostadsrättsregistret kommer registreringar viktiga rättsverk-att ge
ningar. Utfornmingen med bl.a. vissa formkrav därför lämplig.är En
sådan särskild bestämmelse innebär också möjligheten begäraatt att
rättelse inte begränsad tillär den registrerad.ärsom

Vi föreslår alltså särskilda, exklusiva bestämmelseratt införs för
bostadsrättsregistret beträffande rättelse.
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rättelse,påskiljerEG-direktivetoch ipersonuppgiftslagenI man
användsdatalagennuvarandedenblockering. Iochutplånande

iViförfaranden.alla dessa attförrättelse mananserbegreppet
iterminologianvändabörsammanhang somförevarande samma

personuppgiftslagen.
personuppgiftsansvarigedenbörbestämmelsernasärskildaDe ge

EG-direktivetEnligtpersonuppgifter.utplånaellermöjlighet rättaatt
Regeringenalternativ.ocksåblockeringpersonuppgiftslagen är ettoch

rättelse överensstämmerbestämmelsenpropositionenanförde i att om
86. När1997/98:44förslag prop.Datalagskommitténs s.med

emellertidsiguttaladeanvändningtillkommakunnaskallblockering
kanrättelseDatalagskomrnitténsärskilt attinteregeringen angavom.

uppgift,felaktignaturligtinte rättadet är attanvändas när ent.ex.
1997:39SOUutredasinte kanförhållandenadeexempelvis rättanär
hindrarinteblockeringocksåinnebärPersonuppgiftslagen att401.s.

Vioffentlighetsprincip.tryckfrihetsförordningensenligtutlärrmanden
därbostadrättsregistretbeträffandesituation ensvårthar att ense

Alternativetstå kvar.ellerändras, bortantingenskall tasuppgift inte
rättelsebestäm-särskildadeiutelämnasdärför kunnabörblockering

172.1998:25jfr Dsmelserna s.

Information

bestämrnel-personuppgiftslagtillförslagetinnehållerdatalagenLiksom
på begäranpersonuppgiftsansvarigeden attförskyldighetomser

finnsuppgiftervilkaenskilde bl.a.till deninformation somlämna om
denbörskyldighetDennaden personupp-registrerade personen.om

emellertid intebehöverha. Detbostadsrättsregistretförgiftsansvarige
särskilt.uttryckas

informationhuvudregelocksåfinns attpersonuppgiftslagenI omen
in. Ettsamlasuppgifterenskildedentill närlämnasskallsjälvmant

bestämmelserfinnsdetskyldighet närär omfrån dennaundantag
någonellerlagpersonuppgifter iutlämnandeellerregistrerande enav

bostadsrätts-förföreslåsbestämmelserSådanaförfattning.annan
intedärförbörinformationlämnaskyldighetNågon attregistret.
Enförfattning.isärskilthellerintebehöverdettaOch angesfinnas.

ochbostadsrättsregistretfrånuppgifterfårdensak är att somannan
informa-lämnaskyldigkanmed dem attbehandlingutför någon vara

detta.tion om
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14.2.2 Skadestånd

Särskilda bestämmelser bör införas

Personuppgiftslagens bestämmelser skadestånd är utslagom ett av am-
bitionen skydda den enskildeatt registrerades integritet. Därför detär
den registrerade kan ha tillrätt ersättning. De särskilda bestäm-som
melserna för inskrivningsregistret, aktiekontosystemet och före-
tagsinteckningsregistret emellertid i allmänhettar sikte på andraäven

den registrerade.än De syftar till skydda den allmännaatt om-
sättningen. Bestämmelserna alltså och har lidit skadaavser var en som

grund teknisktt.ex. fel har medförtatt ett felaktighet.av en
Ett starkt skäl för införa särskildaatt bestämmelser är om man

därigenom uppnår likhet med vad gäller för de andra, liknandeen som
registren. När det gäller fastighetsdatasystemet talar det förmesta att
särskilda bestämmelser skadestånd kommer finnasom iävenatt
framtiden, jfr avsnitt 14. 1.3. Vi har svårt möjligheterna tillatt attse
skadestånd bör begränsade beträffande bostadsrättsregistret.vara mer
Beträffande fastighetsdatasystemet har det önskvärtsagts är medatt ett

i fortsättningenävensystem kan försom långtgåendeutrymmege en
till ersättningrätt för dem har förlitat sig uppgifter vilkasom

har visat sig felaktiga och det isenare vissa fall striktavara att
i det sammanhanget fylleransvaret viktig roll Ds 1998:25 173.en s.

Motsvarande vi gäller för bostadsrättsregistret. Vianser alltsåmenar
särskilda bestämmelser bör finnas,att inte EG-direktivet innebärom

något hinder detta.mot
Innebär EG-direktivet något hinder sådana bestämmelser ochmot

kan sådana bestämmelser innehålla strikt eller måste denansvar
ansvarige ha möjlighet exculpera sigatt Rätten till skadestånd
regleras i artikel 23 i EG-direktivet. Där anges:

Medlemsstaterna skall föreskriva och liditatt skadavar en som
till följd otillåten behandling eller någonav åtgärden av annan som

oförenligär med de nationella bestämmelser antagits till följdsom
detta direktiv, har tillrätt ersättning denav registeransvarige förav

den skada han har lidit.som
Den registeransvarige kan helt eller delvis undgå detta ansvar
ha bevisar han inte ansvarigatt är för denom händelse som

orsakade skadan.

I direktivets ingress följande i punkten 55.anges

För de fall då den registeransvarige inte respekterar den registrera-
des rättigheter måste det i medlemsstatens lagstiftning finnas
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följdtillskadaliderprövning. Personerrättsligtillmöjlighet som
register-denersättningha tillskallbehandling rättotillåten avav

kanhanskadeståndsansvarfrånbefriaskanvilkenansvarige, om
kandå hani fallsärskiltför skadan,ansvarigintehanvisa åratt

forcefalleller iregistreradedenbegåttsfelpåvisa avatt ett av
privaträttsligasåvälskall vidtasSanktionermajeure. mot som

bestämmelsernationelladeöverträdersubjektoffentligrättsliga som
direktiv.genomföra dettaförantagits attsom

EG-direktivetuppfattningvårenligtinnebär attåtergivnaDet --
skallbestämmelserdetendast på sättetmedlemsstaterna attbinder

aktuelladenskadestånd itillregistreradeden rättfinnas gersom
finnsbestämmelserytterligarehahinderNågotsituationen. mot att

deninnebärEG-direktivethuruvida attdiskuteratsharDetinte.
ochsigexculperamöjlighethaskallpersonuppgiftsansvarige att

endastinnebördenellerskadeståndsansvarundgåkunnadärigenom om
dettaskeskall kunnajämkning attföreskrivas utanskalldet attär att

och 2431997/98:44 107 samtseobligatoriskt prop.t.ex.är s.prop
börbestämmelsenhurf. Oavsettoch 2471371997/982160 s.

gällerdetstrikt närhindernågotvi inte mottolkas kan ansvarse
integriteten.personligadesikte påinteskadeståndsregler tarsom

förfinnsdemmotsvarandeinförasmening,vårenigtbör,Regler som
Förhållandenaföretagsinteckningsregistret.ochinskrivningsregistret

företagsin-ochinskrivningsregistretförgällerlika demär som
förebild.användasdärförregler börDessateckningsregistret. som

tillbestämmelserna rätttillfinnassåledesbörMotsvarigheter om
rättelsefel ellerteknisktvållasskadaförersättning genomgenomsom

registerinnehållet.utpláningeller av
ellerfelförersättningtillbestämmelser råttocksåfinnsl JB om

registerföringen,begå ikaninskrivningspersonalenförsummelse som
inskrivningsärendenbeslut iellerhandläggninggällersig det avvare

grundvalhypoteksbrevbevisutfärdande aveller t.ex.av --
Sådanaföretagshypotek.finns inte förmotsvarighetNågonregistret.

1972:207skadeståndslagenenligtreglerasförarbetenaenligtskallfel
85.1983/841128prop. s.

Tidigareföljande. statensskillnadentill ärFörklaringen var
huruvidaberoendeskadeståndslagenenligtskadeståndsansvar av

skadeståndsregelstandard. JB:si skäligbrustithade varpersonalen
1990år ärSedanskadelidande.för denförmånligarenågotdärför

SFSborttagenskadeståndslagenstandardregeln is.k.emellertid den
förmånligare.längresåledes intebestämmelser ärJB:s1989:246.

ställasalltså intei JB börfinnsmotsvarande denregelNågon som
regeln i JBsärskildaden1998:25föreslås i Dsövrigt attFörupp.

skall utmönstras.
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De särskilda bestämmelsernas förhållande till personuppgiftslagen
m.m.

Om i enlighet med vårt förslag, inför särskildaman, bestämmelser om
skadestånd torde dessa i egenskap specialbestäntmelser haav- -företräde framför personuppgiftslagens och skadeståndslagens i
situationer täcks de särskilda bestämmelserna.som Däremotav bör
personuppgiftslagen eller skadeståndslagen kunna träda in, om en
situation inte täcks de särskilda bestämmelserna.av

Vad gäller personuppgiftslagen konstruktionen,är utvecklatssom
i det föregående avsnittet, till skadeståndrättatt föreligger be-om en
handling har gjorts i strid med personuppgiftslagen och den enskilde
har lidit skada på grund detta. Om särskilda bestämmelser finnsav i

registerförfattning beträffande vissa frågoren normalt regleras isom
personuppgiftslagen, krävs hänvisning till personuppgiftslagensen
skadeståndsbestännnelse för till skadeståndrättatt skall kunna
föreligga vid behandling i strid med bestämmelserna i registerför-en
fattningen. Vi har svårt något skäl tillatt till skadeståndrätt inteattse
skall föreligga i de fall bestämmelser vi föreslår för bostadsrätts-som
registret ersätter personuppgiftslagens. Rätt till skadestånd bör alltså
föreligga i situationenäven behandling har gjortsatt i strid meden
dessa bestämmelser.

Bör motsvarighet till 18 kap. 4 § JB finnasen

Slutligen frågan någotär motsvarande det finns iom 18ansvar som
kap. 4 § JB skall finnas. Alltså, skall registret så försägaatt ansvara
förluster någon gjort grund regler godtrosförvärvsom ellerav om

kvalificerade ogiltighetsgrunder.om
När det gäller fast egendom situationen i fall för några årvar vart

sedan detta aldrignästanatt hade upphov till några krav.ansvar gett
Pantbrevsutredningen diskuterade i sitt betänkande Pantbrev SOU
1982:57 denna bakgrund intemot tillrätten ersättningom statenav
vid godtrosförvärv heltpanträtt kunde undvaras. Utredningenav
menade detta gå för långtatt betänkandetatt 122. Skäletvar tills.
denna torde ha varit utredningen inte hadeatt mandatsyn behandlaatt
ersättningsreglerna för godtrosförvärv äganderätt.av

Lufträttsutredningen överlämnade delbetänkande, Rättigheterett i
luftfartyg SOU 1997:122, i september 1997. I delbetänkandet
föreslog utredningen bl.a. det skall bli möjligtatt med sakrättsligatt
verkan skriva in förvärv luftfartyg och inteckningar i fort-av att
sättningen skall registreras i luftfartygsregistret i stället för i in-
skrivningsbok. Enligt förslaget skall inskrivning till luftfartygrättav
ha vissa självständiga rättsverkningar i förhållande till det materiella
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drabba denrättsförluster kanmedför rätte ägaren.rättsläget. Det att
statligtnödvändigt meddärför detansågUtredningen är ettatt

regleringenutformadesådan rättsförlust ochförskadeståndsansvar en
och sjörättslig förebild.fastighetsrättsligefter

fördenprincipgenomgående ärkan konstateras rätt attDet att en
grund deförluster påförharansvarigeregistret getts ett avansvar

gälla be-bördetsammaVår bedömningaktuella reglerna. är att
Vidaredetta.talar förbostadsrättsregistret. Likhetstankenträffande

medgodtrosförvärvlämnar beträffandevide förslag attmotiveras
innebärerforderlig tyngd. Defårdärigenombostadsrättsregistret

tillför hänsynenfår betala prisetinnehavarendensamtidigt rätteatt
denneframstår då rimligt ersätts statenrättsordningen. Det att avsom

läget.i det
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Offentlighet och tillgänglighet15

Bakgrund15.1

ingåvi tagit ställning till vilka vi börhar uppgifterI avsnitt 11.2 anser
uppgiftsty-Vårt förslag centralabostadsrättsregistret. innebär dei att

ochungefär desamma de i inskrivningsregistretär somperna
bestämmelsernaHär skall därför någotpantbrevsregistret. sägas om

register.för dessa

Offentlighet15.1.1

uppgiftstypinskrivningsregistret offentliga. Enuppgifter iAlla ärär
pantbrevsregistret. uppgiften pantbrevshavaresekretessbelagd i För om

detenligt 8 kap. 22 § sekretesslagen 1980:100,gäller sekretess om
uppgiftenuppgiften kan röjasstår klart deninte röratt utan att som

lagfarneUppgiften får dock alltid till denskada. lämnaslider ut
ellerrespektive fastighetinskrivne tomträttshavaren förellerägaren

tomträtt.

Tillgänglighet1.215.

terminalåtkomst. Denfinns bestämmelsepantbrevsregistretFör en om
får medgesregistreras pantbrevshavarehar tillstånd att somsom

pantbrevsregister. Sådan§ lagen 1994:448terminalåtkomst, 19 om
tillstånds-endast uppgifter inteckningar för vilkaåtkomst får avse om

registrerad pantbrevshavare. får dockhavaren Den ävenär som avse
andra inteckningar, den berördauppgifter beträffande pant-om

Även inskrivningsmyndigheter,medgivit det.brevshavaren har
terminalåt-kronofogdemyndigheter och lantmäterimyndigheter får ha

pantbrevshava-enligtfår dock endast uppgifterDenkomst, avse som
till myndigheten.medgivande får lämnas utrens

fastighets-regleringen ochinskrivningsregistretnuvarandeDen av
ifrån avsiktenövrigt början 1970-talet ochi är,datasystemet är som

författningarhar dessasammanhangflera andra nämnts, ersättaatt
något de bestäm-skall därför endastreglering. Härmed sägas omny
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melser Fastighetsdatautredningen i sitt betänkande Fastighetsregister
199723 föreslog beträffande tillgängligheten.

Utredningen använde benämningen direktâtkomst i stället för
terminalâtkornst. det gällerNär direktâtkomst föreslog utredningen att
det inte skall möjligt använda eller delattvara nanm, personnummer

sökbegrepp. Direktåtkomst skall, enligtav personnummer som
förslaget, fånormalt medges endast så det möjligt utföraäratt att
sökningar på fastighet, samfällighet eller byggnad i taget.en

När det gäller urval och bearbetningar utlänmande på ADB-samt
medium föreslog Fastighetsdatautredningen huvudregel innebären som

uppgifter inteckningar inte skall få behandlas respektive lämnasatt om
Om bearbetningarurval och sker för direktreklamändamål, skallut.

uppgifter födelsetid, civilstånd, utmätning,om personnummer,
konkurs eller standardpoäng normalt inte få behandlas.

överväganden15.2 och förslag

föreslårVi alla uppgifter i bostadsrättsregistret skallatt vara
ojjfentliga. Utgångspunkten vid sökningar skall bostadsrättenvara

vissaeller dess belägenhet. Vi föreslår begränsningar beträffande
tillgängligheten till uppgifterna i bostadsrättsregistret.

Uppgiften inteckningshavare skall inte fâ användasom som
sökbegrepp, inteckningshavaren juridisk Direkt-ärom en person.
åtkomst inte fåskall medges så det möjligt användaäratt att

eller del sökbe-personnummernanm, av personnummer som
Vid direktâtkomst skall det möjligt söka endast påattgrepp. vara

bostadsrätt i Uppgifter inteckningar ellertaget.en om personnum-
få lämnasskall inte på ADB-medium.utmer

Begränsningen beträffande sökbegrepp förestavad konkur-är av
rensskäl medan de andra har ställts integritetshänsyn.upp av

.2.1 Offentlighet15

En utgångspunkterna för registret det skall underlätta ochär attav
rationalisera verksamhet sikte bl.a. omsättning ochtarsom
förvaltning bostadsrätter. Uppgifterna kan inte uttalat känsligaav anses
från integritetssynpunkt. Det uppgiftstyper vissaär samma som av
dem finns i inskrivningsregistret. Vi därför uppgifternaattsom anser
överlag bör offentliga. När det gäller uppgiften pris har vi ivara om
avsnitt l1.2.6 diskuterat huruvidanärmare denna bör offentligvara
och tagit ställning för så bör fallet. återstårDet dockatt vara en
uppgiftstyp sekretessdär börnärmare I pantbrevsregistretövervägas.



tillgänglighet 285Offentlighet och1998:80SOU

i avsnitt 15.1.1,pantbrevshavare,uppgiften angettsär somom
bostadsrättsregistret tilliMotsvarighetensekretessbelagd. pant-

uppgiftenalltsåFråganinteckningshavare. ärbrevshavare är omom
belagd med sekretess.börinteckningshavare vara

kap. 22 §pantbrevsregistret i 8förSekretessbestämmelsen
förarbetenakonkurrensskäl. Imotiveras1980: 100sekretesslagen av

dettaföljandepantbrevsregister1994:448lagentill omangavsom
f..401993/94:197prop. s.

intemedförakunnapantbrevsregister skulleoffentligtheltEtt
kommerRegistreringarnapantbrevshavarna.förskadorobetydliga

tillhar lämnatåterspegla lån pantbrevshavarnaregelmässigt att som
medförasförhållandet registret kommerDetfastighetsägarna. attatt

registretsökningar ilättdet myckethjälp ADB tagör att genomav
kundkrets.viss pantbrevshavaressammanställningarfram över en

välganskabli möjligt för konkurrenterdärigenomskulleDet att
affärskontakter.varandraskartlägga

uppkommaeffekter kaninvändas liknandeskulle kunnaDet att
inskriv-innehavsanteckningar imedredan i dag systemetgenom

rättvisande.inteemellertidsådan jämförelseningsregistret. En är
ochfrivilligtheltinnehavsanteckningar nämligenmed ärSystemet

denkredtigivare. Förheller alladärför inteutnyttjasdet somav
däremotpantbrevsregistret kommerutnyttjavillhuvudöver taget en

obligatorisk.pantbrevshavareuppgift att varaom

detinteckningshavare. Närmed offentlighet förfördelarVi fleraser
innehavsanteck-harinskrivningsverksamheten för fastighetergäller

skallinteckningshavareoffentliga. Uppgiftenvaritalltidningar om
omsättnings-ilär därförobligatorisk. Detförslagenligt vårt vara

kunnadirekt registretfördelliknandeochsituationer att urvara en
föreslagitavsnitt 6.4.2Vi har iinteckningshavama. attläsa ut
underrättelse-skall hai fortsättningenbostadsrättsföreningen även en

omfattasfordringarföreningen harpanthavaretillskyldighet när som
underrättelseskyldig-förutsättning för denEnden legala panträtten.av

uppgiften. Vi kantillgång till den aktuellaharföreningenheten är att
detför sekretesshuvud talar änskälnågotinte över tagetannat somse

konkurrensskälet.angivna
diskuteratssekretssbestännnelsenbehovetkreditvärlden harInom av
konkurrensskyddtillkomst. Ett behovpantbrevsregistretsefter motav

tillhärtill ochfortfarande behövas. Med hänsynmångadock avanses
skydd börvii pantbrevsregistretskydd finnssådant att ettatt ett anses

kanemellertid dettaockså.bostadsrättsregistret Vifinnas i attmenar
Merasökbegrepp.beträffande tillåtnabegränsningarlösas genom
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härom i avsnitt. Vi föreslår därförnästa uppgiften intecknings-att om
havare skall offentlig.vara

15.2.2 Tillgänglighet

Vår uppläggning bostadsrättsregistret innebär i korthet följande.av
Ändamålen skall förhållandevis Det sigsnäva. rör omsätt-vara om
nings- och förvaltningsändamål. Antalet uppgifter skall ganskavara
litet. Det fåtal uppgifter föreningen,är lägenheten, bostadsrätts-ett om
havaren, pantsättningsförhållandena vissa övriga uppgifter ut-samt
mätning, konkurs och liknande. Det skall enda, självständigtettvara
register.

Uppgifterna överlag inte särskiltär känsliga. Det finns dock vissa
uppgifter eller behandlingar uppgifter olika skäl fårav som av anses
något känsligare flertalet.än I det följande föreslår vi därför delen
begränsningar beträffande tillgängligheten.

Sökbegrepp

Fastighetsdatasystemet uppbyggtär så fastigheten och dessatt
belägenhet utgångspunkten i stället förär Utgångspunktenpersoner.

alltså får använda fastighetsbeteckningenär eller adressenatt t.ex.man
Visökbegrepp. utgångspunkt bör gälla förattsom anser samma

bostadsrättsregistret. Det innebär alltså bostadsrätten eller dessatt
belägenhet bör utgångspunktenutgöra i bostadsrättsregistret.

När det gäller fastighetsdatasystemet har sökningar har ellersom en
flera utgångspunkt uppfattats känsliga. Det handlarpersoner som som
alltså i regel framsöka totala fastighetsinnehav. Viattom en persons
instämmer i detta.

möjlighetEn använda fysisk elleratt en persons namn person-
sökbegrepp ofrånkomlig.är I fall kan den förnummer annatsom

registret ansvarige inte fullgöra den skyldighet finns enligt bådesom
10 § datalagen 1973:289 och 26 § personuppgiftslagen 1998:204

på begäran lämna information till den enskilde vilkaatt om personupp-
gifter finns honom och liknande.som om

Kammarrätten i Sundsvall har i avgörande från år 1984ett prövat
huruvida befintligt för utdrag enligt 10 § datalagen medförett program

begäran utlämnande viss fastighetsin-att totalaen om av en persons
nehav enligt offentlighetsprincipen måste efterkommas RK84 2:6.
Bakgrunden hade begärt från fastighetsdatasyste-att attvar en person

uppgift fastighetsinnehav i Stockholmsmet om en annan persons
län. Centralnämnden för fastighetsdata, på den tidensom var
registeransvarig för fastighetsdatasystemet, avslog begäran. Motive-
ringen gick i huvudsak på möjligheten söka påut att att personnummer
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datalagen.enligt 10 §kunna lämna utdragförfanns endast att
uppgifterna.skyldighet fanns lämnamenadeKammarrätten att utatt en

förfogadeför fastighetsdatamed CentralnämndenmotiveradesDetta att
ochfram uppgifternagjorde det möjligt attöver att tasystemett som

Därmedbefogenhet överföringarna.saknadeintenämnden göraatt
förtillgängligaaktuella upptagningamadeansåg kammarrätten att var

Enligthandlingar.de utgjorde allmämiasådantnänmden sätt att
möjlighetenbetydelsesaknade den omständighetenkammarrätten att

datalagen.tillskapats till 10 §hade med hänsynuppgifternaframatt ta
möjligteller det alltså intelämpligt inte,det är attOavsett ärom

ellerförbud användningtotaltställa motett personnum-namnavupp
attställameningsfulltinte hellerDetsökbegrepp. är uppsommer

användasuppgift fårinnebär vissbegränsningar att somensom
innebärregelför vissa ändamål. sådanendast Ensökbegrepp t.ex.

med stödutomståendehinder förnågotnämligen inte att aven
aktuella begreppetsökning detoffentlighetsprincipen begära meden

f.. Vi77ff. 1992/932193150 ochSOU 1997:3se t.ex s.s. prop.
användningenbegränsning det gällerdärför ingenföreslår när av namn

i detföreslår visökbegrepp. Däremoteller personnummer som
uppgifter.dessabegränsningar beträffandeandraföljande vissa

intecknings-uppgiftenavsnittet föreslog viföregåendedetI att om
samtidigt vioffentlig påtaladeskallhavare ettatt ansermenvara

konkurrenterinteckningshavareregistreradeförskydd mot vara
vår meninguppnå detta enligtför skydd börberättigat. Sättet att vara

till vadhänsynsökmöjligheterna. medDetbegränsningar är, somav
möjligtintefå information,fysiska rätt attattsagts personersomnyss

inteckningshavareuppgiftensökningar påförbudställa motett omupp
ställadet möjligtDäremotfysiskasåvitt gäller är ettatt upppersoner.

sökbe-inteckningshavareanvända uppgiftenförbud attmot somom
alltsåbörfysiska Bestämmelsenbeträffande andra än personer.grepp

och liknande.kreditinstitutomfatta
personuppgiftsan-heltäckande. Denförbud kansådant görasEtt

uppgiftenhelt användaenligt lag saknasvarige kommer rättatt att som
hellerintepersonuppgiftsansvarigeDärmed densökbegrepp. är

stödmedsådan sökningbegäranskyldig efterkommaatt aven om en
enligt lagpersonuppgiftsansvarige saknarDenoffentlighetsprincipen.
förvaradintedåöverföringen. Upptagningenbefogenhet göraatt anses

sigdet skallsin krav förvilket i rörahos denne ärtur ett att om en
3 § tryckfrihetsförordningen.handling, 2 kap.allmän

sökbegränsning-framstå motsägelsefulltdet kanVi inser attatt som
Oftast detförgälla endast juridiska ärkommer att personer.en

med sådanaskyddapersonliga integritet önskarfysiska personers man
in-betingaddenna bestämmelse intebegränsningar. Men är av

konkurrensskäl. medger dessutom störretegritetsskäl Denutan enav
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öppenhet motsvarighetän till sekretessen i pantbrevsregistretenom
hade valts. Naturligtvis gäller förbudet använda andra intecknings-att
havare fysiska sökbegreppän direktåtkomstävenpersoner som om
medges.

Direktåtkomst

En rationell användning bostadsrättsregistret förutsätter att t.ex.av
kreditinstitut, mäklare och professionella förvaltare har möjlighet att
"koppla sig mot" bostadsrättsregistret. Den traditionella termenupp
för detta terminalåtkomst. Vad egentligenär denär attsom avses som
söker upplysningar vid sökning har tillgång till register elleretten
delar register och denne kan i fall ställa frågor och fåett att vartav

Den används bör därför inte syfta på användningtennsvar. som av
terminaler eftersom detta endast exempel på möjligtär tekniskett en
lösning. direktåtkomstTermen eller direkt åtkomst har använts av
några utredningar, Fastighetsdatautredningen, Socialtjänst-t.ex.senare
kommittén i slutbetänkandet Dokumentation och Socialtjänstregister
SOU 1995:86 Hälsodatakommittén i betänkandet Hälsodatare-samt
gister Vårdregister SOU 1995:95. Vi den teknikneutralaattanser-

direktåtkomst bör användas beträffande bostadsrättsregistret.termen
De uppställda ändamålen för till vilka dengränsyttreger en

Ändamålenpersonuppgiftsansvarige kan medge direktåtkomst. för-är
hållandevis Vi därför intesnäva. några ytterligare begräns-attanser

författningningar i behövs i detta hänseende.
fastighetsdatasystemetFör gäller två begränsningar beträffande

direktåtkomst bör diskuteras för bostadsrättsregistret. Lantmäteri-som
policyverket har innebär endast fastighetsvis sökning äratten som

tillåten enligt huvudregeln. Endast de myndigheter för in vissasom
uppgifter alltså "registrerar" har möjlighet söka all informationatt ut

fastigheterantal i enda fråga. vissaI andra fall medgesett stortom en
någon möjlighet till "flerfastighetsfråga". Fastighetsdatautredningen
konstaterade några krav på ändring inte hade framställts ochatt atten

utvidning möjligheterna skulle få konsekvenser från integritets-en av
synpunkt SOU 1997:3 154. Utredningen ansåg inte heller sådans. en
utvidgning sakligt befogad och föreslog därför den nuvarandeatt
ordningen skall slås fast i författning. Huvudregeln därför enligtär
förslaget sökning tillåten endast fastighetär i Undantagatt taget.en
skall, förslaget,enligt kunna medges det föreligger särskilda skäl.om
Med särskilda skäl främst användaren kan påvisa välatt ettavses
definierat behov sig starkaregör gällande normalt kunnaän attsom av

sökningar på fler fastighetgöra iän och användningen fråntaget atten
integritetssynpunkt framstår försvarlig.som
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ändamål haromfattas bostadsrättsregistretsanvändareDe som av
ställainte något behov kunnaerfarenhetervåraenligt atttyngre av

sökningdärförbostadsrätt i Vi föreslårflerfrågor än atttaget.enom
Någonvid direktåtkomst.endast bostadsrättsvismöjligskall vara

undantag bör inte finnas.medgemöjlighet att
begränsningFastighetsdatautredningen föreslog också annanen

intedirektåtkomstEnligt utredningen skalldirektåtkomst.beträffande
ellermöjligt användaså detfå medges är attatt personnummernamn,

följandeanfördesökbegrepp. Utredningendel sompersonnummerav
154 f..1997:3SOU s.

uppgifterkan användning dessaför...redogjortsSom somav
därförkrävskänslig från integritetssynpunkt. Detsökbegrepp vara

skullemöjlighettillåta något sådant. sådanför Enskälstarka att
sammanställningarfritt skulle kunna sökaanvändarnainnebära utatt

ochvid urvalskillnad från gällerTill vadenskilda. somom
dessaLantmäteriverket kontrollsaknarbearbetningar... över

förskälNågra starkafråga direktåtkomst.detsökningar ärnär om
utrednings-undermöjlighet har inte kommit framdennaöppnaatt

arbetet.

inte kan begärasFastighetsdatautredningen tillade direktåtkomstatt
användningförbudoffentlighetsprincipen. Ett undantagslöstmed mot
sökbegreppeller del somav personnummerpersonnummerav namn,

harDatalagskommitténblir därför heltäckande.direktåtkomstvid
skallskyldighetföreslagit ändring på detvisserligen sättet att enen

elektronisk fonn,allmänna uppgifter ifinnas lämna ut menatt
SOUdirektåtkomstskyldighet medgeinnebär ingenändringen att

regeringen626. fråga har dessutomoch Dema1997:39 542s.
Data-l997/98:44 29. Menframtiden prop.på ävenskjutit oms.

alltså den härgenomförs skulleförslag i denna dellagskommitténs
bestämmelsen bli heltäckande.diskuterade

,.inte,förFastighetdatautredningensiVi instämmer attargument
med hjälpmedger sökningardirektåtkomst namn;tillåta avsomen

har denVid direktåtkomsteller del av personnummer.personnummer
registretuppgifterna ipersonuppgiftsansvarige inte den kontroll över

innebärvi sökningartidigareSom nämnts attsomanserannars.som
fås fram känsligaretotala bostadsrättsinnehav änt.ex. sompersonsen

Även undantagslöstbehandlingar. vi föreslår därförmånga andra ett
möjligtdetmedge direktåtkomst detförbud sättet attattmot att

eller delsöka på personnummer.personnummer avnamn, z

SOU1998:80I0
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Urval och bearbetningar

Lantmäteriverket utför urval och bearbetningar från fastighetsdata-
olika beställare. Det innebär uppgifter bl.a.systemet att om

utifrånsöks vissa Härigenom kan få framut parametrar.personer man
viss, begränsad information mängd information.störreen mer ur en

Det kan fråga fram alla uppgifter i registeratt t.ex. ettvara om om
viss eller söka fram uppgifter alla fastigheter iatten person ettom

visst område.
Fastighetsdatautredningen föreslog i sitt betänkande Fastighetsdata-

register SOU 1997:3 vissa begränsningar beträffande urval och
bearbetningar. Dessa regler motiverades främst med fastighetsdata-att

i utsträckning används för reklamändamål och liknande.systemet stor
Våra ändamål omfattar inte sådan verksamhet. Vi därför ingetser
behov bestämmelser beträffande urval och bearbetningar.av

Utlämnande på ADB-medium

Offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen innebär inte
någon skyldighet lämna allmänna handlingar finns på ADB-att ut som
medium på sådant medium, 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. Det
sagda innebär det finns möjligheter ställa förbud för denatt att upp
personuppgiftsansvarige länma vissa uppgifter på ADB-att t.ex. ut
medium från bostadsrättsregistret, detta från integritetssynpunktom

lämpligt. Utlämnande på ADB-medium innebär regelmässigt attanses
har för avsikt vidare behandla personuppgifterna påmottagaren att

detta Utlänmandet medger alltså försätt. på enkeltmottagaren att ett
kunna sökningar i de uppgiftersätt göra denne har fått Enut. annan

sak enligtdetta denär nuvarande datalagen kan kräva tillstånd ochatt
sådana behandlingar personuppgiftslagen införs skulleatt om- -

omfattas den lagens bestämmelser. Som nänmdes i det föregåendeav
behandlade regeringen i 1997/98:44 inte Datalagskommitténsprop.
förslag till ändring principen myndigheter saknar skyldighetatten av

lämna uppgifter på ADB-medium. Vi har därför valt inteatt ut att
beakta detta i förevarande sammanhang.

Fastighetsdatautredningen föreslog uppgifteratt om personnummer
inte skall få lämnas på ADB-medium. Personnummer uppgiftut är en

i olika sammanhang känslig. Restriktioner finns iansettssom som
både datalagen och förslaget till personuppgiftslag. 122 § personupp-
giftslagen uppgifter får samtyckeatt utananges om personnummer
behandlas bara det klart motiveratnär år med hänsyn till ändamålet
med behandlingen, vikten säker identifiering eller något annatav en
beaktansvärt skäl. Vi restriktivitet bör iakttasattanser samma
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Uppgifterfastighetsdatasystemet.bostadsrättsregistretbeträffande som
ADB-medium.därför inte fåbör lämnas utpersonnummerom

från fas-också uppgifterFastighetsdatautredningen föreslog att
skall fåinteinteckningar enligt huvudregelntighetsdatasystemet om

särskildade fallADB-medium. Undantag ställdes förpälämnas ut upp
författning.följerutlämnandeskyldighetenföreligger ellerskäl av

känsliga.inteckningar har i olika sammanhangUppgifter ansettsom
vissaföreskrifter föri DatainspektionensåterspeglasDet t.ex.

Kommunala1995:5.kommunal Verksamhet DIFSipersonregister
uppgifterfastigheter får inte innehållainforrnationsregister omom

uppgifterinte något behov utlärrmandenVi kaninteckningar. avse av
förbudADB-medium. Vi därförpåinteckningar motatt ettanserom

vårenligtNågon möjlighet undantag behövstillbör ställasdetta upp.
inte.mening

in-andravi användaföreslog förbudtidigaredetI ett mot att
skullefysiska sökbegrepp. Manteckningshavare än personer som

begärdekreditgivarekonkurrent tillsigkunna tänka ettatt t.ex. en en
kringgåkunnaADB-medium, för det sättetattmassuttag

utförakunnaskulle efter utfåendet självMottagarenförbudet.
har denADB-medium begärssökningen. När ett uttag personupp-

denundersöka ändamålen. En begäranmöjlighetgiftsansvarige att som
uppställdaförenlig med deenligt vår mening inteförevarande är

därförskall inte medges.ochändamålen
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gallringochBevarande16

Bakgrund16.1

ochbevarandebl.a.bestämmelserfinns1990:782arkivlagenI om
arkivlagenenligtHuvudprincipen ärhandlingar.allmännagallring av

Därvidske.får dockGallringskall bevaras.handlingarallmännaatt
detochkulturarvetdelarkiven attutgörbeaktasskall att aven

deltillgodoseskall kunnaåterstår rätten att tamaterial avsom
ochrättsskipningenförinformationbehovethandlingar,allmänna av

ocksåmedgerArkivlagenforskningens behov. attförvaltningen samt
förordning.lag ellermeddelas igallringbestämmelseravvikande om

oftafinnsregisterintegritetskänsligareglerarförfattningarI som
tid.vissefterskall gallrasmaterialetinnebärhuvudregler att ensom

anfördesff.501989/90:72prop.arkivlagentillförarbetenal soms.
in-till demed hänsynrimligomvända princip ärdennaskäl att

registerlagarnassärskildapå deföreliggakantegritetsaspekter som
innebärainte behövergallringockså attbör nämnasområde. Det att

kvarfinnaskanInformationenhelt försvinner.till insynmöjligheterna
uppgifternabearbetaöverblicka ellerMöjligheternapå attt.ex. papper.

ofta blidockkan sämre.
den1998:204personuppgiftslagenistycket att9 § förstaI anges

inte bevaraspersonuppgifterskall tillpersonuppgiftsansvarige attse
tillmed hänsynnödvändigtvadtid ärlängre änunder somen

i denbestämmelsernahindrarSamtidigtbehandlingen.medändamålen
ocharkiverarmyndigheternainteandra stycket,§8enligtlagen, att

handarkivmaterialuppgifter ellerallmärma tasbevarar att av enom
arkivmyndighet.
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överväganden16.2 och förslag

föreslårVi inaktuella uppgifter skall bort från bostadsrätts-att tas
registret och hänvisning.ersättas Lantmäteriverket skall iav en
samråd med Riksarkivet bestämma i vilken utsträckning och på
vilket medium uppgifter skall bevaras har tagits bort frånsom
bostadsrättsregistret.

Den övergripande tanken med regleringen i arkivlagen och uttalandena
i förarbetena till denna torde bevarande skall ske utifrån deattvara
angivna intressena integritetsintressen ibland kanatt vägra tyngre.men
Samtidigt integritetsskyddet motivera i förhållande tillanses en
arkivlagen omvänd gallringsprincip vid databehandling av personupp-
gifter i statsmaktsregister prop. 1997/98:80 jfr71,s. prop.
1989/90:72 50 ff.. I sammanhanget bör framhållas vi använderatts.
gallringsbegreppet på det vedertagna Föreskriftersättet. attom
uppgifter skall gallras hindrar inte de förs päöveratt ett annat
medium och lagras ställe det aktuella registretänett annat av
myndigheten. Gallring innebär visserligen uppgifterna skallatt
förstöras. Men detta behöver inte innebära uppgifterna utplånasatt
fysiskt så de inte kan återfinnas. Enligt Riksarkivets föreskrifteratt
och allmänna råd arkiv hos statliga myndigheter räknasom som
förstöring handlingar/uppgifter överförande tillävenav annan
databärare överföringen innebär informationsförlust, förlustom av
möjliga informationssarrnnanställningar, förlust sökmöjligheter ellerav
förlust möjligheten fastställa informationens autencitet.attav

Borttagande uppgifter från själva bostadsrättsregistret i och förärav
sig åtgärd skulle innebära form gallring. Med hänsyn tillen som en av
ändamålen med registret samtidigt endast aktuellaär uppgifter av
intresse. Därutöver behövs endast hänvisning till den tidigareen
åtgärden. Därigenom framgår alltså förändring har skett,att en men

Äveninte vilken förändring har skett. uppgifterna i registretsom om
inte uttalat integritetskänsliga förekommerär uppgifter, vilket framgått

avsnitt l5.2.2, för den enskilde inte bör negligeras från in-av som
tegritetssynpunkt. Sett lite sikt skulle det också ohållbart attvara

alla uppgifter i registret alla uppgifter tidigaret.ex.spara om
bostadsrättshavare och inteckningsförhållanden. Dimensioneringen av
registret skulle då i huvudsak bestämmas efter de inaktuella för-
hållandena. författning börI därför slås fast inaktuella uppgifter fåratt

bort från själva registret och hänvisning.ersättastas av en
de inaktuellaAtt uppgifterna får bort från själva bostadsrätts-tas

registret innebär inte den personuppgiftsansvarigeatt rätt attges
förstöra uppgifterna. Uppgifterna får bevaras på dettaHursätt.annat
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vårenligtfår ske börutsträckning gallringvilkeniske ochskall
får i stället bestämmasi författning.särskilt Dettareglerasmening inte

principer.arkivlagensutifrån
Någonaktuellt.således integallringsprincipenfrån ärNågot undantag
52. I1989/90:72därför inte prop.behövsi lagreglering s.

Riksarkivetsamråd medLantmäteriverket ifastslåsförordning bör att
tagitshardemuppgifter skall bevarasvilkabestämmer somavsom

skall ske.bostadsrättsregistret och hur dettafrånbort
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ÖvergångsfrågorD

Övergången inteckningartill17

försöksverksamhetLantmäteriverkets17

bostadsrättsin-tillövergångenmetod förfinnagällerdetNär att en
noteringarna pantsätt-nuvarandedekvalitetenteckningar är om

därförskallHärintresse.lägenhetsförteckningarnainingar av
från denfrågai dennaerfarenheterLantmäteriverketsredovisas

bedriver på1996sedan höstenverket egetförsöksverksamhet som
frånerfarenhetersinaredovisatLantmäteriverket harinititativ.

benämndapril 199819från deniförsöksverksamheten rapporten
Erfaren-Uppsalaförsöket.frånerfarenheterBostadsrättsregister -

bostadsrättsförening-fyrtiotaluppgifter frånsiggrundarheterna ett
Näribilagahelheti desssammanfattning återfinnsRapportensar.
frånerfarenheterföljandepantsättningar börnoteringardet gäller om

30 f..18 ochrapportenförsöksverksamheten nämnas s.
bristnågon formhaftpantnoteringarna hardelbetydandeEn avav

bankensförhar datumpantnoteringarnadelfelaktighet. Eneller av
detandraFörpantsättningsdatum.underrättelsenutskrift angessomav

styrelsendåpantsättningen ellerundertecknadedatum då pantsättaren
dådet datumvissa fallpantnoteringen. I pant-godkände anges

datering.saknasantal fallinte obetydligtgjordes. Inoteringen ett
oftasaknasdag,pantsättningar gjortsharfleraellertvåNär samma

gäller först,underrättelsen vilken atti trotstidsangivelse somom
i dessaendastpanthavare. Deteller koncern ärkreditinstitut ärsamma

oklar.företrädesordningensaknas äroch datumfall när som
firmor,många äldrealltid angivet. MenfinnsPanthavarens namn

sigslutadockgår detOftaförekommer.existerar, attinte längresom
Organisationsnummerpanthavare.institut ärvilkettill angessom

ofta.adress saknasPanthavarensaldrig.nästan
bostadsrätts-på 30fördelade400 lägenheterungefärBeträffande

bostadsrättsföreningarnasjämförtLantmäteriverketharföreningar
följandeDärvid harkreditinstitutens noteringar.medpantnoteringar

iakttagits.
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fallen70I drygt föreningens ochöverensstämmerprocent av
tidsmässigt,institutets noteringar på det differensensättet äratt

maximalt månad. I normalfallet inte exakt datum angivetären samma
åttahos respektive. I de belånade bostadsrätterna 14procent av

saknas pantnoteringstycken hos föreningen eller är en annan
noterad därkreditgivare hos kreditinstituten.än

överväganden17.2 och förslag

föreslårVi följande. Sedan bostadrättsregistret har införts skall
kunnapantsättningar endast med bostadsrättsinteck-görasnya

ningar. pantsättningarFör dessförinnan har vunnit sakrättsligtsom
skydd denuntiation till bostadsrättsföreningen skall gällagenom en
preklusionstid fem år. Efter denna tid skall de alltså inteom
längre sakrättsligt skyddade.vara

En panthavare har sakrättsligt skyddad pantsättningsom en en-
ligt det gamla skall i de allra flesta fall erhållakunnasystemet
fortsatt sakrättsligt skydd efter preklusionstiden utgång medendast

inteckning.hjälp Undantagsvis skall det dock möjligtav en vara
skyddbevara detta efter ansökan,pantnotering,att attgenom en

i bostadsrättsregistret.görs
Uppgifterna från lägenhetsförteckningarna pantsättningarom

skall under övergångstiden inte tillgängliga i bostadsrätts-göras
registret. A

Allmänt/om17.2.1 lösningen

nuvarande förhållandenasDe betydelse

Erfarenheterna från försöksverksamheten visar svårigheterna äratt
samla in tillförlitliga uppgifter de rådandestora pantsätt-att om

ningsförhållandena. Dateringar tvivelaktiga. Samma långivare kanär
noterad flera gånger han självai verket skalltrots attvara vara

noterad för endast pantsättning. Vissa noteringar inaktuella.ären
Därtill kommer osäkerhet huruvida noteringar saknas beträffandeen
underrättelser pantsättningar.om

Om frånanteckningarna lägenhetsförteckningarna ändringarutan
fördes till registret, skulle registret kunnaöver endastgarantera att
lägenhetsförteckningarna överförda. Men de onmämndarättvar nyss
felaktigheterna skulle finnas kvar. Det talar fördessutommesta att
denna överföring inte skulle i samtliga fall. Viss utredninggöraatt
skulle med sannolikhet nödvändig beträffandestörsta vissavara
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förteckningarpå vissaallt skulle detta beroFramförbostadsrätter. att
uppgifternaförabaragår helt enkelt inte överdetför oklara attär -

uppgifterSkallbostadsrätter.för vissasaknasförteckningaroch att-
utredningdärför krävas vissin, tordeföraspantnoteringargamlaom

förhållandena.verkligadeom
föreningarkreditinstitut,inblandade,från dekrävsMedverkan t.ex.

skall redasförhållandenaverkligadebostadsrättshavare, ut.och om
ochdateringarFelaktiganå.skulle kunnalångthurFrågan är man

utsträckning kunna rättasskulle sannolikt inoteringarinaktuella stor
medfram i ljusetförasskulle antagligen kunnaDoldatill. panträtter

kunnaskulle dettaEventuelltkallelseförfarande.formnågon av
fickinnebar borgenärernapreklusionsregelmedkombineras attsomen

vid pantrâttendoldaanmäla äventyrsig panträttertid på attviss att av
börosäkert hursakrättsliga skydd. Mer ärsittförlorade manannars

omläggningardenuntiationeruppfattatharföreningarförfara när om
överenskom-pantsättning. Kandenuntiationerlån enom nysomav

alternativförefaller ingetde inblandade,mellannåsmelse inte annat
dornstolsprövning.finnas än

detkanellerosäkert hur långt bör närdetMen är sagt mansom
åtgärdersigbefintliga materialet. Detdet rörförbättragäller omatt

harföreningarna ochkreditgivarna ochvidtagitshar somavsom
Följandeenligt gällandemateriella rättsläget rätt.för detbetydelse

§ BRLkap. 10skyldigheter enligt 9Föreningensexempel kan ges.
Ompantsättningar.underrättelserantecknatillsigbegränsar att om

antecknas.ocksåskall dettaförteckningen ändras,uppgift inågon
underrättasanteckna denföreningen skalldetinnebärRirnligen att om

underrät-tolkarföreningenhar upphört. Hurpantsättningatt enenom
domstolensför förmånsrätten. Högstafå betydelsekantelse resone-

tyder668 avsnitt 3.1.6se närmast1994 atti NJA s.mang
underrättelsevadprövningvissskallföreningen göra enaven

kanreda dettaförbehöver kontakterinteinnebär, den utanutatttaatt
förmånsrättenochligger till handsinnebördvälja den närmast attsom

underrättelsen.fog för tolkaföreningen har haftbli såkan attsom
fårverklighetenbeskrivnautifrån den härDet är mansom

genomför-praktisktambitionsnivå rimlig ochvilkenbestämma ärsom
bar.

kravenNärmare om

mån fåskall i görligastegivetvis användarenutgångspunktEn är att
vilkeniochbostadsrättshavareregistretbesked är omvem somomur

målsättningövergipandefinns.pantsättningar Ennågrautsträckning
enkelt ochdetta skallsamtidigtför hela det ärsystemet att varanya

övergångsfrågornaviktiggivetvisbilligt. Det strävan ävenär atten
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löses efter denna målsättning. Lösningen övergångsproblematiken
oehördafår inte sådan krävs i inledningsskedet. Dettaattvara resurser

skulle till kostnaderupphov i handsista faller tillbaka på denge som
enskilde bostadsrättshavaren.

också viktigt övergångsproblematikenDet löses säkertär att ett
Häri kan dock läggas olika saker. givetvisDet bra allasätt. är om

uppgifter kan föras in snabbt från lägenhetsförteckningarna så att
i registretendast uppgifterna gäller. Och det viktigt ingenär göratt

några rättsförluster. Men vikt också övergångsregleringenär attav
inte leder till kreditgivare lån, vilket skulle kunnasägeratt t.ex.upp
drabba bostadsrättshavaren på det tvingasdenne betalasättet att
ränteskillnadsersättning eller får problem med lån.ordnaatt ett nytt

heller tvister, vilka iInte bör fall kräver domstolsprövning, ivärsta
initieras.onödan

Utformningen övergångsregleringen får inte sådan attav vara
regleringen aktörerna uppfattas oberättigat tvångettav som som man

meningen med.inte kan I det sammanhanget kan nämnas att t.ex.se
innebärlösning pantsättningsförhållandena ordnasatt nären som upp

bostadsrättshavaren ändå vidtar dispositioner i detta hänseende,
säkerligen framstår naturlig denne vid givenänsom mer om en

slagits fasttidpunkt har i författning tvingas sig iattsom engagera
pantsättningsfrågorna.

föra fastigheterna frånAtt inskrivningsmyndighetemas böckeröver
till inskrivningsregistret omfattande arbete. Då rörde det sigettvar
givetvis helt andra volymer uppgifter, i synnerhetom av om man ser

uppgiftertill alla de i fastighetsdatasystemet. Där finnssom ryms
också antal andra register fastighetsregistret. Menett t.ex. en
avgörande skillnad finns mellan förhållandena för fastigheter jämfört
med bostadsrätter. Lägenhetsförteckningarna ofta bristfälliga. Detär
underlag skall användas alltså inte alls lika tillförlitligtär detsom som
beträffande fastigheter var.

skillnadEn gällande beträffandeär pantsättningatt rättamian av
bostadsrätter inte präglas den klarhet krävs syfteinär attav som man
bringa ordning och gårreda till bostadsrättsregister. Såvälöver ett
frågan finnsdet någon gällande pantförskrivning förmåns-om som

kan oklar. Man har medrätten sig oklarhetema i de befintligavara
ipantnoteringarna lägenhetsförteckningarna.

Konsekvensen det sagda blir det beträffande övergångsproble-attav
matiken inte finns någon given lösning där alla målsättningar kan till
fullo uppfyllas. Att försöka lösa alla oklarheter beträffande gamlat.ex.
pantnoteringar inför övergången till det framstår frånsystemetnya

Åvissa utgångspunkter önskvärt. andra sidan skulle det bli dyrtsom
och kräva arbetsinsatser från bl.a. föreningar, bostadsrättshavare och
kreditgivare. Det givetvis viktigtär med sig erfarenheterna frånatt ta
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deanvändamöjligtintedetprojekt, är attliknande en avtidigare men
lösningar,olikaframmåsterakt Mandå valts talösningar av.som

utsträckningi högstvilkenochvarandradessaställa sommot se
olikadevärdera hurocksåkanskeoch tungtmålsättningarnauppfyller

målsättningarna väger.

ikraftträdandetefterPantsättningar17.2.2

vi har övervägt.lösningarolikaföljandede presenterasI som
relativtvifinns,intelösning attgivennågon enEftersom anser

beredningen.vidareför denvärdesärskiltharpresentationutförlig ett
olikadeförslås fastdockbör gemensamtdetta attgår inviInnan

kunnabörikraftträdandetefterpantsättningarlösningarna är att nya
Någrabostadsrättsinteclmingar.användandemedendastske av

lägenhetsför-ialltså inteskall göraspantsättningarnoteringar nyaom
påskyndasätttidpunkt. Detta är attdenna ettefterteckningarna

intecknings-pantsättningartillät utanOmövergången. nyaman
problemen.skjutabaraså sägaskulleförfarande, att uppman

medofrånkomligtocksåväljs detlösning ärvilken enOavsett som
mellanförhållandetförmånsrättsligadetövergångsreglering angersom

och pantsätt-lägenhetsförteclmingeninoteradepantsättningar ärsom
bostadsrättsinteclcning.medupplåtitsningar som

tidvissinomkonverteringObligatorisk17.2.3

bliskallhanteringenbl.a.bostadsrättsregistret är mermed attAvsikten
intressetidigaredärför, nämnts, ettfinnsDetsäker.rationell och som

beträffandekällanendadentid blirvissefterregistretatt enav
möjligheternadärför attövervägtVi harpantsättningsförhållandena.

gamladekonvertering pant-framtvingasättellerpå avannatett
Medinteckningshavare.registrerademedinteckningartillnoteringarna

informationuppnåskullekonvertering att omobligatorisk manen
allabeträffande pantsätt-registretfanns itidvissefterbeloppen en

minstinteochinteckningar atttillomvandlingenningar genom --
gamla pantsätt-beträffandeförmånsrättsfrågornaibringadesklarhet

Förkostnader.ocharbete attförenat medgivetvisDettaningar. är
självklartdärfördet attframstårmotiveradskall enåtgärden somvara

in-endastvilkenefterpreklusionstid ställstidpunktbestämd uppen --
beskrivaskanlösningsådanförGrundernafmns.teckningar en

följande sätt.
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En översiktlig beskrivning

Gamla pantnoteringar blir1 ogiltiga efter visst antal år.ett
Under övergångstiden,2 alltså från det registret införs till dessatt att
tiden enligt punkten har gåttl införs möjlighet konverteraut, atten
gamla pantsättningar till inteckningar. Som tidigare skallnämnts

pantsättningar endast kunna med inteckningar.görasnya
införs för3 En möjlighet bostadsrättshavaren begära kallelse påatt

okända panthavare. Möjligheten den situationen attavser en
finnspantnotering det oklartär panthavaren ellerärmen vem var

denne kan nås. En möjlighet till kallelse dolda panthavare måste
övervägas.

Preklusionstid

Enligt den första punkten bör preklusionstid finnas beträffandeen
gamla pantnoteringar.

En första fråga preklusionsregelär detta slag förenligärom en av
med reglerna i regeringsformen och Europakonventionen skyddom
för enskildas egendom 2 kap. 18 § regeringsformen och artikel 1 i
tilläggsprotokollet d. 20 1952 till konventionen d. 4mars nov.
1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna. I sammanhanget kan frågan också ställas det harom
någon betydelse vilken längd bestäms för preklusionstiden.som

Enligt kap. 18 § första2 stycket regeringsformen varje medbor-är
egendom tryggad ingen kan tvingas avstå sin egendomattgares genom

till det allmänna eller till någon enskild expropriation ellergenom
sådant förfogande eller tåla det allmänna inskränkerannat att an-

vändningen mark eller byggnad det krävs förnärutomav att
tillgodose allmärma intressen. I paragrafens andra stycke finns
bestämmelser tillrätt ersättning inskränkningar enligt förstanärom

Ärstycket då paragrafengörs. huvud tillämpligöver detnär ärtaget
fråga utsläcka i bostadsrättpanträtt Bertil Bengtsson harattom en en
diskuterat situationen för redan existerande skuldatt ansvaret en
utsläcks, helt eller delvis, eller för sådan skuld utvidgas.ett ansvar en

följandeHan sammanfattning rättsläget Bengtsson, Bertil,gav av
Ersättning vid offentliga ingrepp 1986, 144 f..s.

Sammanfattningsvis kan det gällersägas, den berördanäratt nu
civilrättsliga regler 2: 18 kunna åberopas på sin höjdtypen av synes

de går på direktnär överföring egendom eller särskildut rätten av
till medkontrahent adekvat ersättning för förlust kanutan atten

utgå någon gång också då fordringsrätt tillskapas elleranses en-
utsläcks på kanutan att kompenserad.motparten sätt Iannat anses



Övergången inteckningar 303till1998:80SOU

bliskullegrundlagsregelnstöd förnågotintefinnsÖvrigt att
Än erinrasbörgångavtal.föreliggandeiingrepptillämplig vid en

självaförskyddallmäntnågothandlarinteparagrafenatt omom
äganderätten. . .

Ändringarna docktordeändrades år 1994.bestämmelsenaktuellaDen
härbestämmelseaktuella frågan. Denhärdenpåverka typinte somav

medoförenligintedet återgivnabakgrundtordeaktuell mot varaär av
regeringsformen.18 §2 kap.

till Europa-tilläggsprotokolletibestämmelsenaktuelladenEnligt
till sinjuridisk rättfysisk ellerskallkonventionen personsenvar

iegendom änsinmå berövasokränkt. Ingen annatlämnasegendom
lagiförutsättningarunder deochintresseallmännas angesdet som

dessaVidaregrundsatser.allmänna attfolkrättensoch angesav
sådangenomförainskränker rättinte attbestämmelser statsen

nyttjandetregleraerforderlig förtimer att avlagstiftning statensom
förellerintressedet allmännasöverensstämmelse mediegendomviss

ochböterellerpålagorandraskatter ochbetalningsäkerställa avatt av
oförenlighetÄven svårtdetsammanhangi detta är attattviten. se

föreligga.skulle kunna
situationenbeträffandeaspekt attbör tas enDäremot uppannanen

Somavtal.ingångnaredanbeträffandeverkanfårlagstiftning
lagstiftningförmögenhetsrättsligretroaktivsådanhuvudregel anses

141.Bengtsson,rättsgnmdsatserallmännamedsvårförenlig s.a.a.,
1940-taletfrånlagrådsuttalandeenligtanfördeBertil ettBengtsson att

rättsför-beståenderedaningrepp imedgerlagstiftning,står somen
vårvilkaprinciperviktigastedemed "enstridihållanden, av
dentordealltjämtliknandenågotochvilar"rättsordning att vara

grundlags-särskiltnågotdockHan tilladeuppfattningen. atthärskande
ochlagstiftningcivilrättsligretroaktiv avstegattgällerförbud inte om

ibarainteår,undersällan har skettinteprincipenfrån senare
retroaktivitetförskälen ansettsockså närkrislägen utan annars

vissaprincipdennautifråntordevägande. Dettillräckligt somvara
övergångsreglering närJB:si förarbetenafördes omresonemang

1341970:145infördes prop.avsnitt 3.2.3tillägg sereglerna s.om
f..

måstepreklusionsregel. DäremothindernågotinteVi kan mot ense
hänsynallmänna rättsgrundsatserutifrånmening, tavårenligtman,

Utgångs-utformningen övervägs.resultatetmateriella närtill det
sinförmöjlighethaskallborgenären attmåstepunkten attvara

gamladenbostadsrätteni närlikvärdig säkerhetfåfordran en
dettabetydelse. Merasinförlorarpantnoteringen senare.om

kortalltförställaför intetalarVad attsagts enuppnysssom
Även beaktas övervägersynpunkter bör närandrapreklusionstid. man
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preklusionstidens längd. Ju kortare tid ställs desto kortaresom upp,
blir den tid under vilken får dras med parallella Det ärman system.
givetvis skäl för bestämma kortett tungt tid.att en

finnsDet emellertid andraäven skäl de utslagän är ettsom av
allmänna rättsgrundsatser talar alltför kort tid. Det intemot ärsom en
ovanligt bostadsrättslân bundnaär under viss tid, fematt år. Rentt.ex.
allmänt kan frågan ställas det rimligt införandetär attom ettav
bostadsrättsregister tvingar fram förtida uppsägningar lån. Enav

lånetuppsägning behöver naturligtvis inte bli följdenav attav en
konvertering skall ske. Men möjligheten finns avtalet medger detta.att
Under alla omständigheter framstår det mycket smidigaresom om
konverteringen i regel kan ske i samband med omläggning lån.av

En kort preklusionstid skulle också skapa turbulens hela kredit-
marknaden för bostadsrätter. Bankernas uppfattning preklusions-är att
tiden bör i fall år.vartvara sex

finnsDet alltså hel del skäl talar för preklusionstiden inteatten som
bör för kort. Vad detta bestämtnärmare innebär kanvara man
naturligtvis ha olika åsikter Löptiden lånen överstiger sällanom.
fem år. allra flestaDe lånens löptid kommer dessutom inte haatt

samtidigt preklusionstiden börjarstartat räknas. Vår bedömningsom
därför preklusionstidär fem âr godtagbar.att ären om

Konverteringen

I enlighet med den andra punkten bör möjlighet till konverteringen
gamla pantnoteringar införas. Det bör alltså möjligtav attvara

omvandla gammal pantnotering till inteckning i kombinationen en
med registrering inteckningshavare. Utgångspunkten är,som som
tidigare nänmts, gammal denuntieradatt skall ha bättrepant rätt änen

med säkerhet i inteckning. Systemet förpant konvertering bören en
alltså sådant förmånsrättsordningen blir delsatt mellanrätt gamlavara
denuntierade dels mellan dessa ochpanter, med inteckningar.panter

Vilka kontroller bör då införgöras konvertering det förstaFören
det inte givetär notering i lägenhetsförteckningenatt innebären att en

gällande pantförskrivning finns. Skuldförhållandet kan i realiteten ha
upphört. Särskilt i det fallet inteckning redan har tagitsatt ären utny
det således inte självklart gammal pantnotering skall medföraatt en en

få inteckningrätt med bättreatt den beviljaderätt än inteckningen.en
Denna inteckning skulle sedan alltid finnas kvar. En oseriös
bostadsrättshavare skulle alltså på obefogat kunna skaffasättett ett
ledigt med bästa rätt.utrymme

Bestämmelser bör således finnas tvingar den noteradärsom som
panthavare i lägenhetsförteckningen på ellersom sättatt ett annat

styrka pantförskrivningen alltjämt gäller.att En fråga hur doldaär
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fåtvister avgörastordehandsistabehandlas. I avskallpanthavare
obligato-denmeddomstolsprocesserrisk förfinnsdetdvs.domstol,

konverteringen.riska
ioegentligheterförhindrarfinnasvidaremåsteBestämmelser som

lägenhetsförteckningen. Denfinns inoteringar somflerafalletdet att
dendettahagaranterad även t.ex.skall somattbästa omhar rätt vara

givetvis denskullefallåtgärder först. Ividtar annatbästa rätthar näst
problem.fåkunnabostadsrättshavarenävenKreditgivarenförste men

plats,dennaförloradebästahadetidigare rättborgenärenOm som
finnssituationsådanlånet. Idenne sägerriskenfinns t.ex. enatt upp

ränteskillnadsersättning.påkrävsbostadsrättshavarenrisk atten
förmånsrättbästaerbjudaheller längreintekanBostadsrättshavaren

kredit-hosmotsvarande lånfåförsöker annanhan ett nytt, ennär
givare.

medborgenärmöjlighetEntänkbara. är att envarianter ärOlika en
förmåns-iplatsvissbegäramöjlighetpantnotering attgammal enges

konverteradefinnsinteckningarrättshärlseende näräven avsersom
möjlighetEninteckningar.med"nya"eller panter annangamla panter

konverteringalltsåsammanhang,iske attmåstekonvertering ettär att
aktualitet.mednoteradegamlaallabeträffande pantersamtidigtbegärs

tillmöjlighetermednödvändigtÄven framstår detdeldennai som
näs. Dessutomkaninteöverenskommelsefalldefördomstolsprövning

ocksåbörtidigare nämntsSomreglering tillskapas.materiellmåste en
konvertering.tillmöjlighetengällerdetfinnas närtidsgränsytterstaen

skallförhållandenatankemed denna är atthuvudpoängemaEn av
tidpunkt.bestämdi förvägvidklarlagdaslutligt envara

inteckningarna.beloppenmåste lösas ärfrågaytterligareEn som
olikamängd sätt.pantförskrivningama kan utbefintligaDe ense

beträffandepantförskrivningar,generella t.ex.sigkanDet röra om
vårtenligtemellertid,måsteinteckningEnfordringar.framtidaalla

situationendenSärskilt i attbelopp.vissttillförslag, bestämmas ett
intresse.frågadenna stortmed ärrättfinns sämreborgenärer av

beloppsintervallbestämtinnebär reserveras.Inteckningen ettatt
skuldenlån gentemotförutnyttjaskanDetta omnyautrymme senare

ned.gåttharborgenärenaktuellatillfälletvidden
fickkonverteringeninnebäraskulle kunnabestämmelse avseattEn

detemellertidkan attFörhållandetskuldbeloppet.aktuella varadet
lånaskyldighet utpantförskrivningen har attenligtborgenären en

befrianödvändigtskulle det attAntagligenbelopp.ytterligare vara
säkerhetbetryggandefårintehanskyldighet,från dennahonom enom
svårtdär detfall äri attkonverterainteAlternativet ärför lånet. att

belopp.fastställa ett
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Okända och dolda panthavare

Som framgått det sagda skulle situationer uppstå där detav är
nödvändigt få kontakt med samtligaatt borgenärer. Det påär grund

detta möjlighet, i enlighet med tredje punkten,av behövssom en att
kalla panthavare är noterade inte kända. Naturligtvissom ärmen en
sådan bestämmelse inte nödvändig följd konverteringssystemet.en av
Alternativet skulle hörande dessa iblandatt kunde underlåtas.vara av
Men det skulle alltså innebära lägre grad säkerhet för dessaen av
borgenärer.

En särskild fråga Ävenhurär skall behandla dolda panthavare.man
deras utslocknar givetvisrätt de inte hör sig inom preklusions-om av
tiden. Men i föregåendedet har alla borgenärer bör hörassagts iatt
olika hänseenden inför konvertering. Om lösningen skall blien
heltäckande bör doldaäven panthavare höras i de situationerna. Det
skulle å andra sidan innebära kallelse på sådanaatt panthavare skulle
krävas i alla de fall konvertering aktuell. Att detta igöra sambandvar
med respektive konvertering skulle innebära inte oväsentligen
tidsutdräkt i varje ärende. Sådana tidsutdräkter kan olämpliga närvara
bostadsrättshavaren står i begreppt.ex. lån. Alternativetatt ta ärnya

inleda hela införandet detatt pantsättningssystemet medav nya en
kallelse på okända borgenärer beträffande alla bostadsrätter. Det sagda
visar någon självklar lösning beträffandeatt dolda panthavare inte
finns.

Pantnoteringarna lägenhetsförteckningarnai

En fråga huruvidaöppen är uppgifterna pantsättningar ärom som
noterade i lägenhetsförteckningama under övergångstiden bör föras in
i lägenhetsregistret. Skäl finns för både detta och låtagöra bli.att att
Vi återkommer till denna fråga i avsnitt 17.2.7.

l7.2.4 En lösning obligatorisk konverteringutan och
preklusionstid

Den skisserade lösningen förhållandevisär säker och uttömmandenyss
olika alternativäven närmare skulle få beträffandeövervägas vissaom

problemställningar. Den emellertid mindre väl kraven påsvarar mot
lösningen skall billig ochatt enkel. Konverteringen bådeärvara

juridiskt komplicerad och kostsam. Skäl finns därför undersökaatt om
möjligheter finns helt undvika krav på konverteringatt och inteett att
ställa preklusionstid. De karakteristiska dragen för sådanupp en en
lösning kan beskrivas enligt följande.
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beskrivningöversiktligEn

lägenhetsförteckningenfinns kvar i utanpantnoteringarGamla1
preklusionsfrist.

inte.vidtaspantsättningareventuella doldamedåtgärderNågra2
kvarstår.skadeståndsskyldighetnuvarandeFöreningens

eller intefinnspantnoteringarhuruvidauppgiftinförsregistret3 I om
lägenhetsförteckningenfinns i

till inteckningarövergångenfrivilligaDen

gamlakonverteranågot tvång pant-alltså attGrundtanken är att
stårskall finnas. Däremotbostadsrättsinteckningar intetillnoteringar

lägenhetsför-ipantnoteringmöjligheten ersättaöppengivetvis att en
inteckningsinnehav.ochbostadsrättsinteckningmedteckningen en

ocksåallmänhetifrivilligdetta vägtankenbyggerLösningen att
bostadsrättsin-någonlängeSådettaMeraskulle ske. senare.om

denMenoproblematiskt. närnormaltutbytefinnsinte ärteckning ett
intepantnoteringkan utanregistreratsharinteckningenförsta en

bästainteckning med rätt.medvidare ersättas en
avsnitt 5.6ivi dockharinteckningsâtgärdergällerdetNär

finnas.skallnedsättningtill institutetmotsvarighetföreslagit att en
pantnotering tillomvandlamöjlighetsigHärigenom attöppnar enen

intecknings-deBegränsningen ärmed bästa rätt. attinteckningen
inteckningendenskall äninteckningar rättsämrehavare nyagesvars

förskälnågotdock intefinnsregelåtgärden. Itillsamtyckamåste
bliråtgärden,sigdeåtgärden. Om motsättersigdessa motsättaatt

bättre änmed rättkvarfinnspantnoteringengamladenresultatet att
Även barainteeffektendådrabbasde attinteckningar.deras av

källalägenhetsförteckningen utgörävenbostadsrättsregistret utan
konsekvensernanegativapantsättningsförhållandena. Debeträffande

fårbästamed rättinteckningkan fåinteborgenärdenför ensom
förmånsrättsinbehåller pant-begränsade. Hanockså genomanses

noteringen.
ocksåbördiskuterasavseendei dettaproblemförrisken manNär

medframtagitsstatistikförhållandena. Denfaktiskapå desnegla som
40Sammanräknadinnebär att runtRiksbyggenochHSBhjälp av

idetochhuvud attär pantsattabostadsrätterna över tagetprocent av
Enligtbaraoftastnoteringar,aktuellafåtalsigregel en.rör ettom

bostadsrätts-medförsöksverksamhetLantmäteriverketsfrånstatistik
flerfanns änUppsalaibostadsrättsföreningar18avseende enregister

något färreomfattandeStatistikfallen.15ipantsättning procent av
i endastnoteradeflera panthavaresamtidigtvisadelägenheter att var

möjligheterfundera attGivetvis kan överfallen.4 procent manav



Övergången308 till inteckningar SOU 1998:80

till domstol för lösa problemet,att nedsättning intet.ex. medges.om
Då emellertidär direkt tillbaka i problemet materiellaman regleratt
för konverteringen måste tillskapas och alla därmed förknippade
svårigheter. Eftersom konsekvensen endast är pantnoteringen fåratt
stå kvar framstår enkeltett värdefullt.system Ochsom mer som
tidigare bostadsrätternämnts, när är det sigrör oftastpantsatta om
endast eller två aktuella pantnoteringar.en

När uppgiften kan föras in i registret noteringar i lägenhetsför-att
teckningen saknas bostadsrättsregistretär enda källan beträffande bo-
stadsrättens pantsättningsförhållanden. Ungefär 60 bostads-procent av

enligt vårrätterna är statistik inte För dessa skulle bostads-pantsatta.
rättsregistret omedelbart endautgöra källan. I och för sig de lägen-är
heterna knappast de intressanta. Antagligenmest kommer delstoren

dem inte underpantsättas denatt framtiden.närmasteav Det ändåär
intressant 700 000 lägenheteratt återstårnotera att härigenom cirkaav
280 000 där lägenhetsförteckningenäven källan. Fråganutgör är
därför kan bostadsrättsregistrettro inomatt rimligom tidman en
kommer den enda källanutgöra beträffandeatt pantförhållandena för
flertalet de återstående bostadsrätterna.av

Vid Sammanträffande med bankerna den genomsnittligaattangavs
tiden för innehav bostadsrätt ungefär åttaär är. Uppskattningenav en
gjordes också inom 5 10 år haratt alltid "gjort något" medman-
bostadsrätten. Försiktigt räknat finns alltså skäl fråganatt tro att
aktualiseras begära inteckning i de bostadsrätteratt i dagen ärsom
belånade inom tioårsperiod.en

Vilka skäl talar fördå verkligen begäratt inteckning Enman en
pantnotering kan utnyttjas endast i de fall denuntiation inte hadeen ny
behövts enligt gällande Beskedeträtt. från kreditinstituten fleraär att

dem tolkar gällande pårätt det sättet denuntiationav att ären ny
nödvändig lån läggsnär I de fallenett måste alltså inteckningom. en
begäras enligt den här skisserade lösningen. Om bostadsrättshavaren
vill byta kreditgivare, måste han också begära bostadsrättsin-en
teckning. I viss del fallen finns alltså inget alternativen av änannat

begära inteckning.att en
Finns det då några skäl begära inteckningatt detta intetrots atten
absolut nödvändigtär Om kreditgivare, mäklare eller bostadsrätts-

havare det parallella förenatatt medär olägenhe-systemetanser stora
utsikternaärter pantnoteringarnastora att inteckningar.ersätts Detav

räcker med kreditgivaren detta.att t.ex. Anser olägenhe-attanser man
marginellaär givetvisterna är risken pantnoteringar får levamer att

kvar. Men det inte olägenhet kan å andraom anses som en man
sidan fråga sig det så betungandeär lägenhetsförteckningenom att
parallellt lever kvar.
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olikamellanvariera,givetviskommer t.ex.Uppfattningarna att
bostads-ändå kringfinnsförhoppningar ettvissaMenkreditinstitut.

sammanhangvissapositiva. IöverlagKreditinstituten ärrättsregister.
påverkakanregisteroch brasäkertockså talats att etthar om

tänkaorealistisktintedärförDet attärlån, räntan.förkostnaden t.ex.
finnsdetpåverkaslån kan pant-förkostnadensig ett av omatt

bordekvarfinnsnoteringarlägenhetsförteckningen. Attinoteringar
kredit-osäkertnågotbostadsrätten ettmedföra meraatt anses vara
förincitamentnaturligtfinns attbli fallet,skullesåOm ettobjekt.

lägenhetsförteckningama.inoteringarutrensa

saknaspantnoteringarUppgift registreti attom

bostads-iinföringnödvändiggörpreklusionsfristAvsaknaden av en
pålägenhetsförteckningama ettfrånpantnoteringarnarättsregistret av

bostads-variantenbilligaste ärochenklaste attDeneller sätt.annat
noteringarinförtfåmöjlighetföreningen atteller atträttshavaren ges

fallet.sålägenhetsförteckningen, ärnärisaknas

panthavareDolda

pantsättningardvs.naturligtvis finnas,kanpantsättningar somDolda
lägenhetsförteck-in iförtinteunderrättatsharföreningen menom

förRiskenregleringen.nuvarandedenfrån"arv"Det ärningen. ett
Ochtiden.medfinnasskallpantsättningargamla avtarsådanaatt

registreringlängrefinns inte näretableras somförrisknågon att nya
sakrättsligterhållamöjlighetenden enda attinteckningshavare är
nuvarandesittkvarhabörFöreningenpantsättning.vidskydd nyen

pantsättningar.doldaförskadeståndsansvar

lösningarnaskisserademed denackdelarochFör-17.2.5

Övergângstiden

kanförvägimedförkonverteringenobligatoriska att manDen
endadenbostadsrättsregistret utgörtidpunktviss närbestämma en

teoretiskaDennabostadsrätten.ipantsättningarbeträffandekällan
dennaförAvgörandelösningen.andramed denintefinnssäkerhet
enligtinteckningar ärtillövergångenangelägenhurmodell är

uttrycktharkreditinstitutenExempelvismarknaden. enpåaktörerna
skulle över-aktivhurgällerdettveksamhet omnär varaviss man

medsvaghetenDettaobligatorisk. ärinteinteckningartillgången var
lösningen.den
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En lösning med obligatorisk konvertering på det skissera-sätt som
des i det föregående innebär emellertid också vissa nackdelar. När
pantsättningama har konverterats till inteckningar och pantsättningar

föreningarna underrättats inte längresom kan gällande,görasom- -
skall inteckningarna ha innebörd de gamla pantnoteringar-samma som

i själva verket hade. För det första måste förmånsrättenna rätt.vara
Samtliga pantnoteringar tidigare fanns och fortfarandesom ärsom
aktuella skall finnas kvar i form inteckningar. Dessutom skall doldaav
pantnoteringar ha kommit fram och införda inteckningar.vara som
För uppnå detta måste allaatt panthavare synliga såväl doldasom- -ha haft möjlighet framföra sina krav.att I prövningen förmånsrättav
ligger sökanden styrker denneatt har fordran.att I fall skulleannaten

han kunna sig företränga andra han intetrots har någonatt
fordran. För det andra måste beloppen Dettarätt. betydelse-ärvara
fullt det finns flernär än panthavare dold eller synlig. Inteck-en
ningsbeloppet kommer vid exekution avgörande för dels vadvara
den aktuelle panthavaren skall kunna tillgodoräkna sig, dels vilket
belopp panthavare med förmånsrättsämre kan tillgodoräkna sig. Vid
bestämmandet beloppet såledesär inte endast den aktuellaav pant-
havarens och bostadsrättshavarens på saken intresse, ävensyn utanav
de andra borgenäremas.

En särskild svårighet med den obligatoriska konverteringen är att
den ofta skulle aktualiseras bostadsrättshavarennär står i begrepp att

lån. Nödvändighetenta ett nytt det finnsnär flera borgenärer över-av
enskommelser eller i fallvärsta förfarandetgör skulleattprocesser ta
tid. Det kan givetvis i det enskilda fallet mycket olyckligt förvara
bostadsrättshavaren. Men lösning skulle försena införandet.en amian
Då fick nämligen tänka sig inleda övergångenman att med en
obligatorisk konvertering vid viss tidpunkt och inte här underen som

tidsperiod fem år.en om
Förfarandet Ännukräver omfattande reglering. viktigareen är

emellertid konvertering jämförtatt med ansökan vanligen om en
inteckning enligt våra beräkningar blir dyrare.avsevärt Enligt våra
beräkningar i avsnitt 21 skulle vanlig inteckning kosta 50 kr. Enen
konvertering beräknar vi i stället skulle kosta ungefär 200 kr.
Skillnaden ligger i de kontroller och beslut måste införgörassom en
konvertering och det material måste in för detta.som ges

17.2.6 Preklusionstid och undantagsvis införing pant-av
noteringar

Det hittills sagda har lett till slutsatsen preklusionstidoss att en om
fem år bör ställas Efter utgången den tiden skall alltsåupp. av en
pantsättning upplåtits med denuntiation inte längresom ha sakrättsligt
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ansökanendasthuvudregelnskallsamtidigt attskydd. Men omvara
såvälnormaltskallordMed andramöjlig.skallinteckningvanlig vara

respektiveskyddsakrättsligtgamla kunnapantsättningar gessomnya
bostadsrättsinteckning ut.skydd tassakrättsligtfortsatt attgenom en

preklude-pantsättningarnoteringargamlahuvudregelnMen att om
bör närborgenärEnundantag.medförsesår börfemefter ett -ras

bostadsrättenfinns iredannågoninnehasinteckning amianavsomen
bostadsrättsmyndighetenutgång hosfristensinförmöjlighet attges- sådanEnbostadsrättsregistret.införd ipantsättningenfåansöka attom

Dennapantnotering.benämnasbostadsrättsregistret böriregistrering
börNormaltfall.i vissaendastståalltså öppenbör enmöjlighet

till begärahänvisadochmöjlighet attdennasakna enpanthavare vara
inteckning.vanlig

hardennevisasökandenfårbeviljasskall attansökan enFör att
inteckning.beviljadredanbättrehar rätt ändennaochfordran att en
tillfällegivetvisinteckning bör attbeviljatsharredan gesDen ensom

registreringdennesvisamöjlighetdåhar attsig. Denne att t.ex.yttra
skyddatstidigarepå långrundasinteckningshavare av enett somsom

denfrånansökangivetvisskallbättredenna rättGavdenuntiation.
såPåbeviljas.inteinfördpantnoteringenfåborgenärenandre attom

endelägenhetsförteckningeninoterad t.ex. somkan den ärsätt som -
istrykningbegäraochinteckningbegäralugntpanthavare en- skullemed rättpanthavare sämredoldOmlägenhetsförteckningen. en

hardensig före","trängainte kunnaskall denne somdyka omupp,
övergångstiden.underdokumentationsinbevararbarainteckningen

följande.enligtbeskrivassammanfattningsviskanUtformningen

bostadsrättsinteckning.medske endastkanpantsättningarl Nya
in-intepantsättningar motprekluderasår enfemEfter svarar2 som

doldaochförteckningenfinns isådanabådealltsåteckning, som
pantsättningar.

skyddsakrättsligtfåttpanthavareden genomkanNormalt3 som
utgångpreklusionstidensefterskydddettabevaradenuntiation

bostadsrättsinteckning begärs.endast att engenom
begärautgångpreklusionsfristensföreinförsmöjlighetEn att4
endastmöjligtskallpantnotering. Dettaregistrering varenav
äröverens attborgenärerna äralternativ närundantagsvis. Ett

nedsättning.begära
framstårpanthavaredoldaellerokändakalla somMöjlighet5 att

överflödig.

preklusionstideninnanalltsåskall4 göraspunktenenligtansökanEn
noteringinkommer görsansökanNär omslut.sittlider enmot en

preklusionstidendetefterförstPrövningen attgörsregistret.idetta
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har löpt Det finns då inte längreut. några dolda panthavare. För att
ha kvar något sakrättsligt skydd efter utgången denna tid måsteav
nämligen antingen inteckning ha tagits elleren ansökan ha gjortsut en

få pantnotering infördatt att i registret.om Innan besluten fattas kan
bostadsrättsmyndigheten höra alla registreradeär i registretsom
antingen inteckningshavare eller sökande flerasom kan hasom

Äransökt enligt punkten 3. överens och vill ha saken utageradman
tidigare och troligen också billigare kan istället begära ned-man- -
sättning.

Lösningen innehåller preklusionstid. Efter fem år bo-en utgör
stadsrättsregistret enda källan beträffande pantsättningar. Samtidigt kan
det enkla förfarandet med ansökan vanlig inteckning användasom en
i de allra flesta fallen. Detta är mycket billigare fordringarän skallatt
styrkas Eftersom särskild ansökan krävs förosv. införingen av en
gammal pantnotering vilket lär bli något dyrare vanligän en-
inteckning kommer detta antagligen inte i onödan.göras Det bliratt-
inte heller aktuellt i så många fall. Erfarenheterna från försöksverk-
samheten visar fler än pantnoteringatt ñmis i 15 fallenen procent av

olika panthavare i bostadsrättatt fanns imen endast 4en procent av
fallen. Det statistiska underlaget litetär med hänsyn till prisbildenmen
i Uppsala jämfört med övriga landet det svårtär skäl föratt attse
siffrorna för riket skulle högre. I alla de andra fallen devara än när
fler panthavare finnsän detär bara inteckning.en att ta ut

I de resterande fallen får räkna med kreditinstitutenattman att
någon form samordning till alla hamnargenom på "rättav attser

plats". I andra fall dör den skulden och något problem finnsena ut
inte. Om utfallet blir någorlunda kan således räkna medgynnsamt man

den krångliga hanteringenatt aktuell iär 0005mer 15 000 fall.-Även i dessa fall finns dessutom alternativ. Kommer borgenärernaett
kan deöverens begära nedsättning i stället.

17 .2.7 Lägenhetsförteclcningarna

Slutligen måste ställning till den valdatas lösningen medförom att
uppgift de gamla pantsättningarna från lägenhetsförteclmingarnaom
under övergångsskedet bör föras in i bostadsrättsregistret. En införing

de gamla pantnoteringarna i bostadsrättsregistretav skulle kunna ske
på olika En tänkbarsätt. möjlighet uppgifternaär samlas in denatt av

skall för bostadsrättsregistret, alltsåsom datafångstansvara ungefären
på det skett beträffandesätt olika register i fastighetsdatasystemet.som
Med hänsyn till de tidigare redovisade oklarheterna och ofullständig-
heterna detta emellertid inteär möjligt.

Det nödvändigtär intressenterna medverkar.att Olika intressenter
bostadsrättsföreningarna, de centrala bostadsrättsorganisationema,som
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Enskulle behövaoch kreditinstitutenbostadsrättshavarna engageras.
inteVi harskulle krävas.från deras sidaarbetsinsatsoväsentligicke

bl.a.innebäralösning skullesådanfinna attkunnat än attannat en
åladesvissa intressenternödvändiga ochblevåtgärderolikaflera att

skulleExempelvisskyldighet medverka.författningsenlig ettatten
bostadsrättshavarnaoch olikaföreningen demellansamspel vara

dem.frångrundläggande underlagframfånödvändigt för ettatt
någrakrävasig det rimligt störrefrågaallmäntkan ärMan attom

skulledettadessutom, hurföreningarna och,frånarbetsinsatser
försöksverk-fråntill registret. Erfarenheternainställningenpåverka

fådettamöjligt på sättockså det inte tordevisarsamheten attatt vara
riskEnbostadsrätter.beträffande allaunderlagkorrektheltfram ett

Och det nämntsdolda panthavare.alltid för ärfinns somt.ex.
beträf-finnsuppfattningarolikabörlångthur närtveksamt man

också. Fråganfinns ärPraktiska problemförmånsrätten.fande om
medverkabereddaföreningarochbostadsrättshavare är attallat.ex.

frågankreditinstitutengäller ärkrävs. När detomfattningi den som
Kredit-sina register.kontroller ide harmöjligheter göravilka att

sigmöjligheter devilkavarierande beskedhargivarna ansergett om
anförtandra harså problem medaninte attharha. Vissa sett stora

bo-lånuppgiftfå fram ärmöjlighet ettsaknar att ettatt omman
låneärendet.fram akten istadsrättslän taattutan

Denframhållas.kostnadsfråganocksåmåstesammanhangetI
fårDettabli kostsam.naturligtvisskulleinsamlingengrundläggande

låterövergångstidunderkonsekvensernavägas mot enom manav
måstetidUnder dennagiltighet.ha fortsattlägenhetsförteclcningarna

föreningenochregistretsig till bådevändakreditgivarefalli så t.ex.
aktuella bo-denbelastarpantsättningarvilkakontrollför somav

stadsrätten.
bättredetVialltså kostnader. ärinnebäralternativenBåda attanser

Förslagetregistret.pantsättningar igamlauppgifterininte föraatt om
efterpantsättningarvår lösning dessamedsambandibör att enses

intebehövergiltighet. Manbestämd tid förlorar sinförhandpåviss,
tidigareOch,arbete.omfattandeiaktörernade olika ett somengagera

frågeteckenfårstartade denna arbetsprocess ettnämnts, även manom
resultat.tillfredsställandeskulle lyckas ocharbetetför ettsättas geom

föreningarförmöjlighetskäldock ingetVi mot att somge enser
saknarbostadsrätterindettaintressehar att rapportera somav

frånförfrågningaronödigaföreningen slippaså kanPåbelastning. sätt
förhållandetuppgiften endast attEftersomkreditgivare. avser

Möjlighetenintegritetskränkande.intekan densaknasnoteringar anses
bostadsrätterin allaskyldighetingennämligeninnebär rapporteraatt

uppgiftenföruppgiften börlämnasMeni föreningen. ansvaret vara
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detsamma föreningennär i omsättnings- eller kreditsituationsom en
på begäran lämnar utdrag lägenhetsförteckningen.ett ur
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Insamlingen uppgifter18 av

Inledande synpunkter18.1

uppgifterförslag till vilka11.2 vårti avsnittVi har presenterat som
i brukbostadsrättsregistret. bostadsrättsregistretInnaniskall finnas tas

17.2 be-in i Vår lösning i avsnittuppgifter föras registret.skall dessa
uppgiftertill inteckningar innebärövergångenträffande att om

uppgif-andragäller debehöver samlas in. När detintepantsättningar
måsteandraoffentliga register medantillgängliga ivissafinnsterna

ellerföreningarnabostadsrättsorganisationerna,frånsamlas in
inhämtandetförPå grund härav kommerbostadsrättshavarna. sätten

variera.att
Även registrettagits i bruk finns det behovregistret harsedan attav

insamlingen kommerolika håll. förfrån Metodernauppgiftertillförs
ochvarifrånvariera beroende närfasockså under denna att

vi hurin. detta avsnittskall hämtas Iinformationen presenterar
tillförasskalluppgifterde olikabör skeinsamlingen typer somav av

införandefasen.registret under
vårakonsekvensernavi för de ekonomiskaredogöravsnitt 21.1I av

föra införtvâ olika metodermed det redovisassambandförslag. I att
dataöverför-direktDen och enklaste,i registret.uppgifter ärena, en

dataregister. Detfrån ärbostadsrättsregistrettilling annatett en
skalluppgifterbeträffande demöjligvilösning somvarasom anser

registrerings-ochoffentliga register Patentfrån andrahämtas t.ex.-
fas-sköttaLantmäteriverketföreningsregister och detverkets av

ochbostadsrättsorganisationerna störrefråntighetsdatasystemet samt-
ADB.också för register med hjälpservicebyråer, avsom

på förinuppgifter hämtasbygger pålösningenandraDen att
sedanUppgifterna försframtagna blanketter.särskiltändamålet genom

insam-föranvändasmetod börtill registret. Dennascanning över
tillhandahållakanföreningar inteuppgifter från delingen somav

bliralternativet. Dettaförstabeskrevs i detpå detuppgifterna sätt som
personuppgiftsansvarig.Lantmäteriverket i egenskapföruppgift aven

särskildanvänds så kommereller andradet förstaOavsett sättetom
felaktigamån, hindraför i möjligastegranskning krävas attatt,att

ochbristerregistret. angelägetuppgifter till Detförs äröver att
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ofullkomligheter så långt det möjligt åtgärdasär innan överföringen
sker till registret. Som led i detta vi det önskvärtett attser som
respektive förening i förväg underrättar de berörda bostadsrättshavarna

de uppgifter föreningen lämna till registret.attom som avser
Bostadsrättshavaren får så vis möjlighet hanatt reagera om anser

uppgifterna oriktiga i någotär avseende. sådantatt Ett förfarande
förmodligen in mycket arbete med i efterhand korrigeraattsparar

felaktigheter. Det minskar också risken för felaktigheter i registret.
Våra förslag innebär belastning för framförallt föreningarnaen men

i viss utsträckning kreditgivarna.även Det kommer förmodligen att
krävas inte obetydlig arbetsinsats från dessas sida för insam-en att
lingen uppgifter skall bli både effektiv och hålla hög kvalitet. Somav
framgår avsnitt 21.1. leder detta till vissa merkostnader förävenav
de inblandade.

Vi det avgörande betydelseär insamlingen föregåsatt attmenar av
förberedelser för den skall kunna ske så snabbt ochattnoggrannaav

smidigt möjligt. Det medför också insamlingen kommerattsom att
hålla kvalitet.högre Ett led i dessa förberedelser bören ettvara
omfattande informationsarbete. Detta bör rikta sig såväl demot som
skall lärrma uppgifter de skall för införingen isom som svarar
registret. Vi förberedelserna bör inledas så detatt ärsnartmenar
möjligt. kan därförDet värde på tidigt stadium upprättaatt ettvara av

arbetsgrupp i uppgift bl.a. planera förberedelsearbetetatten som ges
och ombesörja informationsmaterial fram.att tas

18.2 olikaDe uppgifterna

föreslårVi uppgifter, vid införandet bostadsrättsregistret,att av
skall hämtas från befintliga register detta möjligt ochnär år att
uppgifterna skall hämtas direkt från föreningarna. Uppgif-annars

direkthämtas från föreningarna skall scanningter som genom
föras in i bostadsrättsregistret.

Nedan följer redovisning de uppgifter inledningsvis skallen av som
tillföras registret. Under varje avsnitt varifrån vi attanges menar
uppgiften skall hämtas och vilket detta skall ske. Redovisningensätt

uppdelad efter objekt.är

18.2.1 Föreningen

För kunna hänföra bostadsrätt till bostadsrättsförening skallatt rätten
i bostadsrättsregistret finnas uppgifter bostadsrättsföreningensom
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organisationsnummer. Uppgifter samtliga bostadsrätts-och omnamn
bör därför, liksomföras in i registret. Dessa uppgifterföreningar bör

driften, och registrerings-fortsatta föras från Patent-under den över
finnaskommerföreningsregister. Detta innebär detverkets attatt

registrerade bostadsrättsföreningar, dessauppgifter alla oavsett omom
någon bostadsrätt eller inte.upplåtithar

Bostadsrätten18.2.2

Fastighetsbeteckning m.m.

frånhämtasFastighetsbeteckning för föreningens fastighet bör
fastighetsdatasystemet.

Bostadsrättslägenhetens adress och beteckning

bostadsrättslägenheteroch beteckning förUppgifter adress somom
kommande lägenhets-bostadsändarnål skall finnas i detanvänds för

uppgif-aktuellahärrör från adressregistret. DeAdressernaregistret.
alltsådirekt till bostadsrättsregistret. Detföraskunna ärbör överterna

direktlägenhetsbeteckningen behöver hämtasuppgiftbara somom
tillför enbartSkälet dettalägenhetsregistret.från göra är attattatt se

och detanvänds i de båda registrenbeteckningar ärenhetliga att
uppgifter fråninte skulle möjligt hämtadetrationellt. Om attvara
föreningarna.uppgifterna hämtas fråni ställetlägenhetsregistret kan

bostad,ändamålBostadsrättslägenheter brukas för andra änsom
offentligt register.förtecknade någotfinns inte ilokaler,dvs.

föreningarna.måste därför direkt frånhämtasUppgifter dessaom
centralnågonföreningar anslutna tilltillhörVissa lokaler ärsom

kangäller dessaeller servicebyrå. Vadbostadsrättsorganisation
insamlingenfårelektroniskt. övriga lokalerFöruppgifterna hämtas

förening för sig.varjefrånske

Bostadsrättshavaren18.2.3

respek-hosoch adress finnsbostadsrättshavaresUppgifter namnom
föreningarpå två FörUppgifterna kan samlas införening. sätt.tive

eller tillbostadsrättsorganisationemanågontillanslutnaär avsom
föraskunnaservicebyråerna bör uppgifterna övernågon de störreav
där dennaÖvriga föreningarrespektive dataregister. Fördirekt från
fram. Deblankettertill buds bör särskildastårmöjlighet inte tas

tillförasscanningpå dessa börlämnas överuppgifter genomsom
bostadsrättshavarnainledningsvis börvi harregistret. Som sagt

i inledningen.viinsamling på deti dennainvolveras sätt angavsom
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18.2.4 Prisuppgifter m.m.

Som vi i avsnitthar 11.2.6 bör uppgift det prisangett om som
förvärvaren betalat förhar bostadsrätten i registret. Haranges
förvärvet skett upplåtelse det insats och upplåtelseavgiftärgenom en

erlagts i samband med upplåtelsen skall Enligt vadsom som anges.
i det nämnda avsnittet bör dessa uppgifter bara föras in isagtssom

registreringsamband med förvärv sker efter ikraftträdandet.av som
Någon insamling dessa uppgifter inför införandet alltså inteärav
aktuell.

18.2.5 Uppgifter exekutiva åtgärderom m.m.

Uppgifter utmätningar och andra exekutiva åtgärder rörandeom
bostadsrätter kommer, enligt vad vi erfarit, inte tillgängligaatt vara
för insamling i sammanhang. Med tanke på handläggningstiden förett
sådana ocksåärenden kan värdet samla in sådana uppgifter fleraattav
månader innan registret skall i bruk ifrågasättas. Vi därförtas anser

uppgifterden inte skall föras in förrän i samband medatt typen attav
registret i bruk. De uppgifter då skall införas i registrettas ärsom
sådana omfattas den underrättelseskyldighet uppkommersom av som
för olika myndigheter i samband med bestämmelserna i fråga träderatt
i kraft.
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Andra övergångsfrågor19

redovisat våra förslag övergångsfrâgorVi har i avsnitt 17.2 rörande de
pantsättningar vunnit sakrättsligt skyddgäller som genomsom

till bostadsrättsföreningen. Vi har där talatunderrättelse om en
för föreslagitpreklusionstid sådana Vi har ocksåfemårig panträtter.
skydd medfortsatt sakrättsligt normalt skall kunna erhållasatt en

bostadsrättsinteclcning det undantagsvis skall möjligtatt attmen vara
noterade i bostadsrättsregistret preklusionsti-få efteräldre panträtter

pantnotering.utgång, s.k.dens
vi förslag vissa frågoravsnitt till lösningar förI detta presenterar
behandlades gäller ianknytning till de i avsnitt 17 .2. Detmed som

förmånsrätt företrädesordningen. Viförsta hand frågor och tarom
exekutionsrättsliga regleringen och föreningarnasockså denupp

vi förslag kompletterande regleringSlutligen lämnar tillskyldigheter.
bostadsföreningar bostadsrättsföreningar.omregistrering tillrörande av

företrädesordningFörmånsrätt,19.1 m.m.

den femåriga skall äldreföreslår under preklusionstidenVi att
frågabehandlas bostadsrättsinteckningar ipanträtter omsom

Företrädesordningen skallmellanförmånsrätt. panträtter avgöras
skydd. Vaddå panträttsupplåtelsen sakrättsligttidpunkten vannav

också bostadsrätts-skall gälla för pantnoteringar ihär sagtssom
preklusionstidensefter utgång.registret

ibibehållenföreslår vi panthavare skallSlutligen rättatt ges en
tvångsför-försäljning,verkan vid exekutivfråga panträttensom

tvångsförsäljning.expropriation ellersäljning, arman

företrädesordningochFörmånsrätt

skall gällaalltjämtvi föreslagit äldreavsnitt 17.2 harI panträtteratt
särregleringpreklusionstid. vissDetta ställer kravunder femårigen

säkerhetde sitt värdeÖvergångstiden för skall behållaunder att som
innebörd ochgäller framför alltför borgenären. Det panträttens
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förmånsrätt företrädesordningen. Vår avsikt desamt äldreär att
innebörd skallpanträttemas oförändrad så länge de består. Devara

bör också behålla sin i förmånsrättshänseende. Eftersom detstatus an-
kan uppstå rangordningsproblem bör särskild regleringnars en av

företrädesordningen mellan degöras olika panträtt.typerna av
Företrädesordningen mellan i dag gällande pantnoteringar avgörs av

tidpunkten då har vunnit sakrättsligtpanträtten skydd. Sådant skydd
uppkommer föreningen har mottagit underrättelseattgenom om
panträttsupplåtelsen. Tidsfölj den mellan underrättelserna såledesär av-
görande. Motsvarande innebär vårt förslag till inteckningssystem att
sakrättsligt skydd uppkommer någon registrerasnär in-som

Äventeckningshavare i bostadsrättsregistret. här alltså tidsföljdenär
avgörande betydelse. Det sig då lämpligt tidpunkten förter närattav

sakrättsligt skydd har vunnits bör avgörande för företrädesordni-vara
sådan lösningMed uppkommer inte heller några konkur-ngen. en

årensproblem mellan sidan äldre panträttsupplåtelser och å andraena
sidan panträttsupplâtelser grundar sig bostadsrättsinteck-som en
mng.

försäljningExekutiv och tvångsförsäüning

Huvudregeln beträffande övergången till processuella regler är attnya
dessa omfattar förfarandenendast har inletts efter regelnssom
ikraftträdande. förfarandeEtt inleds efter ikraftträdandet börsom
därför följa reglerna.de Däremot debör reglerna endastnya nya
omfatta materiella förhållanden inträffat efter ikraftträdandet. Ettsom
förfarande enligt regler kan därför förhållanden skallröranya som
bedömas enligt äldre reglering jfr 1970:145 83prop s.

Under den femåriga övergångstiden, och för pantnoteringar även
därefter, bör borgenärer med äldre säkerhet för sinpanträtten som
fordran ställning vid exekutiv försäljning eller tvångs-sammages en
försäljning borgenärer vilka inteckningshavare. bör gällaär Dettasom
såväl rättigheteri fråga skyldigheter. Vi föreslår därför attom som
vissa särskilda regler skall gälla för panthavare. Dessa bestämmel-rör

anslutningsrått och sakägarförteckning borgenärenssamtserna om
möjlighet efter exekutiv försäljning köparen gällandeatt göramoten
panträtt.

Även beträffande verkan efter försäljning,panträttens exekutiv
expropriation eller andra tvångsförvärv föreslår vi bestäm-typer av
melser dem för bostadsrättsinteckningar.motsvararsom
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19.2 Föreningens skyldigheter

Vi Föreslår föreningarna under övergångstiden skallatt vara
skyldiga bibehålla anteckningar de fåttharpanträtteratt om som
underrättelse före ikraftträdandet. De skall ha skyldig-om samma
het vissa falli underrätta panthavare de har i förhållandeatt som
till inteckningshavare.

Enligt gällande skall underrättelserrätt pantsättning antecknasom av
föreningen i lägenhetsförteckningen. Som tidigare i avsnittangetts
17.2.7 vi dessa uppgifter inte bör föras till bostadsrätts-att överanser
registret. Därför bör föreningens skyldighet ha uppgifterdessaatt
införda i lägenhetsförteckningen bestå under övergångstiden. Efter
denna tidpunkt bortfallet behovet detta eftersom de äldreävenav

består skallpanträtter ännu i bostadsråttsregistret senoterassom
avsnitt 17.2.6.

det bibehållsI föreningens skyldighet underrättasystemet attnya
borgenärer i vissa avseenden. Det gäller uppkomstent.ex. om av
fordringar förenad med legalär enligt 7 kap. 16 § BRLpanträttsom a
och föreningens beslut upphörande eller förändringom av en
pantförskriven bostadsrätt. Så länge äldre består bör dennapanträtter
skyldighet alltjämt gälla i förhållandeäven till dessa panthavare.

SOUll 1998:80
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19.3 Omregistrering bostadsföreningarav

föreslårVi bostadsförening har omregistrerats tillatt en som
bostadsrättsförening skall skyldig till bostadsrättsregistretattvara

in uppgift de bostadsrättshavare skyldigärge attom som man
utfärda bostadsrättsbevis till.

Uppgift pantsättningar föreningen har underrättatsom som om
före omregistreringen skall lämnas till Patent- och registrerings-
verket i samband med omregistreringen. Sådana pantsättningar
skall inget prekluderas femgörs år efter det beslutetattom om
omregistrering har vunnit laga kraft. Fortsatt sakrättsligt skydd
efter preklusionsfristens utgång skall, i likhet med vad vi föreslår

iför gamla bostadsrätter,panträtter kunna erhållas endast genom
bostadsrättsinteclcning eller, i undantagsfall, att pant-genom en

registreras inotering bostadsrättsregistret.

Punkterna och i övergångsbestämmelserna4 7 till BRL möjliggör för
vissa äldre bostadsföreningar fortsätta upplåta nyttjanderättatt att mot

de inteersättning bostadsrättsföreningar.är Det har docktrots att
de äldreönskvärt upplåtelseformema på sikt inordnas i deansetts att

legala för hyresrätt eller bostadsrätt. För underlätta dettasystemen att
kan föreningar den aktuella begäran ornregistreras tilltypenav
bostadsrättsföreningar enligt lagen 1991:615 Omregistreringom av

bostadsföreningarvissa till bostadsrättsföreningar. Patent- och
registreringsverket frågan Omregistrering,prövar l § andra stycketom

beslutnämnda lag. När omregistrering har vunnit laga kraft,ett om
skall de upplåtna lägenheterna upplåtna med bostadsrätt ianses vara
stället, § lag. Bostadsrättsföreningens5 styrelse skall genastsamma
utfärda bevis till bostadsrättshavarna bostadsrätterna. Beviset skallom
innehålla uppgifter skall i lägenhetsförteckningar.samma som anges

ÄvenövergångsbestämrnelsernaDet nämnda inte tidsbegränsade.är
sedan bostadsrättsregistret har införts och den i avsnitt 17.2.6
föreslagna femåriga preklusionstiden har löpt alltsåkan detut,
förekomma omregistreringar. Uppgifter föreningen, bostadsrätts-om
havaren 0.d. måste då föras in i bostadsrättsregistret. gällerNär det

direktadessa uppgifter kan vi inte några problem. får föras inDese
på registret införs.närsättsamma som

gäller uppgiftenNär det bostadsrättshavare vi två möj-om ser
ligheter. jämställaMan kan med den situationen bostadsrätts-att
havaren har förvärvat bostadsrätt upplåtelse denneochen genom anse
skyldig anmäla sitt innehav. Vi emellertid situationenatt ärattanser

lik den gäller vid uppläggningen registret. Omregistre-mer som av
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ringsförfarandet blir dessutom krångligare alla bostadsrättshavareom
skall ansökningar till bostadsrättsregistretgöra få sitt innehavattom
registrerat. Vi föreslår därför föreningen efter omregistreringenatt
skall tillskyldig bostadsrättsregistret in uppgift deattvara ge om
bostadsrättshavare skyldig utfärda bostadsrättsbevisär till.attsom man

och registreringsverketPatent- enligt vårt förslag i avsnitt 1l.2.2som
skall uppgifter tilllämna bostadsrättsregistret bostadsrättsförening-om

bör i denna situation skyldig lämna uppgifteräven denattar vara om
nytillkomna bostadsrättsföreningen, beslutet ornregistrering harnär om
vunnit laga kraft.

Sakrättsligt skydd för pantsåttningar uppstår i bo-sättsamma
stadsföreningar i bostadsrättsföreningar. Föreningen skall alltsåsom

denuntieras,underrättas, pantsättningen. De befintliga pantsätt-om
ningar får räkna med finns i de nybildade bostadsrätternasom man

Ävensärskilt problem. i detta fall måsteutgör övergång tillett en
inteckningar ske på eller sätt.ett annat

Vi föreslår saken löses på följande I samband medsätt.att att
bör föreningenomregistrering begärs, skyldig till ochPatent-attvara

registreringsverket anmäla vilka till och adress kända panthavarenamn
ñmus. bestämmelse införsEn innebär pantsättningarattsom som som

har skett underrättelse till föreningen, på sättgenom samma som
föreslås i avsnitt 17.2.6, prekluderas efter viss tid. tiden börDen

fem eftertill år det beslutet omregistreringsättas har vunnitatt om
laga kraft. beslutet harNär vunnit laga kraft bör registre-Patent- och
ringsverket skyldigt underrätta de inrapporterade panthavarnaattvara

beslutet. underrättelsen börI upplysning finnas omregistre-om en om
ringens betydelse för pantsättningarnas giltighet. infor-Beslutet och

publicerasmationen bör också i Post- och Inrikes Tidningar.
övergångsregler vi föreslagitDe i avsnitt l7.2.6 bör igälla även nu

nänmda situation. Huvudregeln bör alltså sakrättsligt skyddattvara
efter femårsfristen normalt skall kunna uppnås endast med en
bostadsrättsinteckning denuntierad pantsättning undan-attmen en

förastagsvis skall kunna in i bostadsrättsregistret. efterDirekt
omregistreringen bör pantsättningar kunna endast medgörasnya
bostadsrättsinteckning.

Förfarandet beträffande pantsättningarna kan framstå någotsom
omständligt. Vi dock det försvarligt eftersom borgenä-ärattmenar

skydddå får i samband med införandet bo-rerna samma som av
stadsrättsregistret och antalet omregistreringar få.ganskaäratt
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Övriga frågorE

Exekutionsrättsliga20 frågor

i bli föremålbostadsrätt kan dag för två olika exekutivaEn typer av
utmätning ochåtgärder, dels exekutiv försäljning, dels tvångsförsälj-

utmätning finns i utsökningsbalken medanning. Regler UBom
tvängsförsäljningsinstitutet regleras i BRL, dock med hänvisning i stor

utmätningsreglernaomfattning till i UB.
ställning för förVi tagit inteckningsmodell bör införashar att en

perspektivetUr det bör de exekutionsrättsligabostadsrätter. även
bostadsrätter förstreglerna för I detta avsnittöver.ses ges en

beskrivning exekutivade i dag gällande reglerna föröversiktlig av
återgesdels bostadsrätter, dels fastigheter. Kortfattatåtgärder rörande

kommit fram vid sammanträffanden medockså synpunkter som
DärefterRiksskatteverket och kronofogdemyndighet.företrädare för

ändrade exekutionsrättsliga regler rörandeförslaglämnas om
Till följd dessa förslag vi också förslagbostadsrätter. presenterarav

i andra författningar till dessaföljdändringar med anknytningtill
regler.

Bakgrund20.1

Bostadsrätter20. 1

utmätningSkillnaden mellan och tvångsförsäljning kan i korthet sägas
utmätningsförfarande förutsätter den ansökeratt ett att omvara som

penningfordran gäldenären/bostadsrättshavarenutmätning har moten
anspråksådant inte krävs för tvångsförsäljning. Enmedan något en

sådan försäljning kan ske för bostadsrättshavaren hart.ex. att
förverkat sin bostadsrätt grund vanvård.av

Utmätning

användsEn bostadsrätt stadigvarande bostad, alltså inte försom som
lokal,fritidsboende eller får enligt de s.k.5 kap. 1 § UBsom -
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beneficiereglerna inte Utmätningsfrihetenutmätas. för bostadsrätter-
dock i viss mån begränsad. Tillär börja med det i 5 kap.att anges

13 § UB utmätningsförbudet inte gäller för fordran förenadatt ärsom
med i bostadsrätten. En gäldenärpanträtt sin bo-pantsättersom
stadsrätt såledesriskerar förlora sin bostad. Vidare enligt 5 kap.att är

§ 6 UB inte1 bostadsrätten utmätningsfri gäldenären vid förvärvetom
den åsidosatt tillbörlighar hänsyn till sina borgenärer eller detav om

hänsynmed till gäldenärens behov och bostadsrättens värde oskäligtär
den frånundantas utmätning. Den sistnämnda bedömningen skallatt

ske med beaktande förhållandena i varje enskilt fall ochav om
gäldenären har familj skall hänsyn till familjensäven behov bo-tas av
stadsrätten Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, 3 uppl., 1996, 122.s.

förarbetenaI vid beneñcieregelns ursprungliga tillkomst år 1971
uttalades angående bostadsrättens värde de avgifter föratt togs utsom
nyproducerade bostadsrätter ofta kunde tjäna riktmärke. Omsom
värdet inte vad normalt föröversteg avgiften för nyprodu-som var en
cerad bostadsrättslägenhet motsvarande storlek och beskaffenhetav
och bostadsrättslägenheten inte kunde oskäligt med hänsynstoranses
till gäldenärens behov, skulle den i princip undantas från utmätning
ibid. Sedan regelns tillkomst år 1971 har prisutvecklingen för bo-
stadsrätter medfört bostadsrätter framföri allt storstäder kommitatt att

betydande värden. Högsta domstolen har därför i någrarepresentera
avgöranden förklarat uttalandena i förarbetena inte längre kanatt anses
vägledande för frågan utmätningsfrihet se NJA 1987 575t.ex.om s.
och NJA 1989 409 I-IV.s.

Enligt domstolenHögsta gär för utmätningsfrihet vidgränsen
ungefär 200 000 kr. Detta norrnalstora bostadsrättslägenheter,avser
dvs. lägenheter med fyra och kök. Domstolen har dock äventre rum-
uttalat undantag kan gäldenärengöras, handikappad ochäratt t.ex. om
lägenheten anpassad till handikappetär se NJA 1990 261.s.

Det inte ovanligt bostadsrätterär fleraägsatt gemensamt av
makar. Enligt 8 kap. 8 § UB kan vid utmätningt.ex.personer, enav

andel i viss egendom Kronofogdemyndigheten under vissa förut-
sättningar förordna indragning andel i utmätningsförfarandet,om av
dvs. bestämma egendomen i sin helhet skall säljas. rättsfallet NJAIatt
1995 ansåg dock478 Högsta domstolen denna regel inte äratts.
tillämplig vid utmätning andel i bostadsrätt. Gregow har kritiseratav
avgörandet. Gregow, 207 Eftersom iideell andela.a., s. en en
bostadsrätt vanligen har mycket begränsat värde vid exekutivett en
försäljning det antagligen sällsynt med utmätning i sådana fall.är

Vad gäller förhållandet till tredje vid utmätningman enav
bostadsrätt gäller reglerna i 4 kap. 17-23 §§ UB utmätning lösom av
egendom. Enligt huvudregeln får egendom endast detutmätas om
framgår tillhörden gäldenären. sökandenDet bevisbör-haräratt som
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fallet. Gäldenärendan för så dock till egendomär ägareatt anses vara
besittning,han har i sin det inte framgår bostadsrättenattsom om

tillhör Omnågon gäldenären gift eller sambo, hanärannan. anses
tillnormalt egendom han besitter med sinägare gemensamtvara som

gällermake eller sambo. Det dock inte det framgår de ärattom
lagen 1904:48enligt s.1 sarnäganderätt eller detsamägare om om

framgår egendomen tillhör maken eller sambon Vadatt ensam. som
gäller för registrerade partnerskap och homosexuellaävensagtsnu

sambor.
bevisningAngående kravet vid utmätning bostadsrätt utanav

tillämpning någon presumtionsregel Gregow 144a.a. attav anser s.
tillräckligtdet bör gäldenären antecknad bostadsrätts-ärattvara som

bostadsrättsföreningen.havare hos
Utmätning bostadsrätt säkerställs bostadsrättsförening-attav genom
underrättas, 6 kap. 3 § andra stycket skallUB. Underrättelsenen

delges föreningen, 6 kap. § utsökningsförordningen11 1981:981
UF.

exekutiv försäljning bostadsrättEn sker enligt reglerna i UBav en
lös egendom.försäljning Eftersom bostadsrätt oftastom av ansesen

betydande värde skall exekutionstiteln, nödvändigtvisha inteett men
utmätningen, ha vunnit laga kraft för försäljning skall få ske, 8att

stycket UB. Enligt Riksskatteverkets uppfattning börkap. 4 § andra
kronofogdemyndigheten för denregel låta sakkunnigsom svaraen
värdering bostadsrätten skall enligt 9 § UBske 6 kap.av som

Utsökning och indrivning, KostnadenRiksskatteverket, 1996, 298.s.
avgift iför detta målet.tas ut som en

16 § BRL har föreningen förEnligt 7 kap. legal panträtta en
avgifter.fordringar vissa De avgifter omfattas denna rättsom av

§ första insatsframgår kap. 14 stycket och framför allt7 BRL ärav
mån föreningens förening-och årsavgift. I den stadgar medför förrått

upplåtelse-, överlåtelse- pantsättningsavgift omfattaselleratt ta uten
den legaladessa Den legalaäven panträtten. panträtten gerav

framför upplåtits innehavareföreträde harpanträtt aven som av en
föreningenbostadsrätten, fullgjort angiven underrät-närmareom en

kap. 31 § förmånsrätttelseskyldighet se 7 BRL. Föreningen ävenges
enligt på nyssnämndaför dröjsmålsränta räntelagen 1975:135 de

slag påavgifterna. Föreningen kan också ha fordringar annatav
avgiftför skadestånd, inkassokostnader ellerbostadsrättshavaren, t.ex.

eller parkering. föreningen skall kunna få betaltför Förtvättstuga att
för exekutiv försäljning föreningen hardessa vid krävs det att enen

298exekutionstitel. Då kan dessa fordringar RSV,utmätas a.a., s.
f..

förbehållexekutiva försäljningen säljs bostadsrättenVid den utan
i förtid.för panthavare skyldig betalningEn ärpanträtt. emotatt ta
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försäljning skallFör få ske måste dock de panthavareatt harsom
bättre eller lika sökanden få fullrätt betalning för sin fordransom
eller försäljningmedge ändå sker 8 kap. 11 § och 9 kap. 4 § UBatt

1995/96:17 38 foch Gregow, 221 f.. Sökandensamt prop. s. a.a., s.
har ingen försäljningenvetorätt motsvarande den panthavaremot som
med lika eller bättre har. Det stårrätt dock sökanden fritt återkallaatt
sin ansökan han sig inte få fullt betalt.trorom

exekutiva försäljningenDen bostadsrätten. Det innebär attavser
förvärvaren liksom vid andra överlåtelser måste beviljastyper av- -
medlemskap i föreningen innan han får bostadsrätten, 6 kap.utöva l §
BRL. Om den förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljningsom en
inte beviljas medlemskap, föreningenär skyldig lösa bostadsrättenatt

skälig ersättning 6 kap. 5 § BRL. Det skillnad jämförtärmot en
med andra överlåtelser där medlemskap medförvägrattyper av
ogiltighet.

För juridiska med i bostadsrätt finnspanträttpersoner en en
särregel i kap. § andra6 l stycket BRL. Den medger juridisken

förvärvat bostadsrätt vid exekutiv försäljning rätt attperson som en
denna medlem i föreningen.utöva år efter förvärvetTreutan att vara

har dock föreningen den juridiskarätt inomatt attuppmana personen
månader visa någon kan beviljas medlemskap i föreningenattsex som
förvärvathar bostadsrätten. Om uppmaningen inte följs, får bo-

stadsrätten tvångsförsäljas. Föreningen kan i sina stadgar juridiskage
vidsträckt rätt.personer meren

Sedan köpeskillingen har betalats och köparen blivit antagen som
medlem i bostadsrättsföreningen han i princip till bo-ägareär
stadsrätten och har tillträda denna.rätt Ett överklagandeatt av
försäljningen emellertid hinderutgör detta beslutett mot ettom om
inhibition försäljningsbeslutet har meddelats till följd därav. Iav
motsvarande situation rörande fast egendom har köparen rätt att
frånträda köpet hindret består månader efter dettre utsattaom
fördelningssamrnanträdet. Någon sådan möjlighet för köparen av en
bostadsrätt finns inte.

Slutligen skall kronofogdemyndigheten, efter det försäljningenatt
vunnit kraftlaga och köpeskillingen betalats, utfärda köpehandling,en
9 kap. och 18 §§12 UF.a

Tvångsförsäljning

Enligt 7 kap. 18 § BRL kan bostadsrätt under vissa förutsättningaren
förverkad och bostadsrättsföreningen då ha rätt sägaattvara upp

bostadsrättshavaren till avflyttning. De vanligaste situationer då detta
kan bli vidaktuellt bristande betalningär avgiften till föreningen,av

lägenheten upplåtits i andra hand föreningens samtycke ellerutanom
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ocksåfinnsMöjligheten till tvängsförsäljningvanvårdats. närdenom
universalfäng arv,bostadsrättenförvärvatnågon har ettgenom

upplösas prop.bolagsskifte, o.d. och innehavet skalltestamente,
bostadsrätten,förverkad skallOm lägenhet34.1995/96:17 ärens.

ñmis ienligt de reglerdet, tvångsförsäljasbegärföreningen somom
och de kända borgenärerbostadsrättshavarenFöreningen,BRL.8 kap.

någonförsäljning kan dock kommaberörs överensrätt omenavvars
lösning.annan

8 kap. BRLtvångsförsäljning tillämpas med vissa iVid en -
lösförsäljningreglerna i exekutivUBundantagangivna avom-

tillämplig.UFtill innebärHänvisningen UB ärävenegendom. att
mån skallmöjligastetvångsförsäljning ireglernaAvsikten är att om

1995/96: 17försäljningde för exekutiv prop.medöverensstämma s.
förhål-avvecklatvångsförsäljning enligt BRLSyftet med är34. att

anderättennyttjoch sedanföreningen bostadsrättshavarenmellanlandet
bostadsrätts-fordranhar vanligtvisFöreningenförverkats.har en

andraskeförverkandekan ävennärrmts,havaren nysssommen,
exekutivochutmätningskälet reglernadetgrunder. Av är om

möjlighet tillinte tillräckligabostadsrättenförsäljning utan enav
dekunna hanterabehövs förenligt BRLtvångsförsäljning att

bostadsrätts-någon fordranföreningen inte hardärsituationer mot
1995/96:17 33havaren prop s.

endast för dei korthetframställningen redogörsföljandedenI
ochtvångsförsäljningförmellan reglernafinnsskillnader som

försäljning.exekutiv
tillkommaskall kunnatvångsförsäljningförförutsättningEn att en

harbostadsrättsföreningen30 § BRL,kap.enligt 7 sagtstånd attär,
§ BRL.18med stöd 7 kap.till avflyttningbostadsrättshavaren avupp

kronofogde-tvångsförsäljning hosansökasedankanFöreningen om
sigtillfälleBostadsrättshavaren bör beredasmyndigheten. att yttra

skall därefterMyndighetenansökan. prövaföreningensöver om
särskiltoch meddelatvångsförsäljning föreliggerförförutsättningar ett

fårochskall motiverasBeslutetkap. 4 § BRL.frågan, 8ibeslut
bostadsrättshavarendelgesbör regelsärskilt. Detöverklagas som

302.Riksskatteverket, a.a., s.
förstycket BRLandrasker enligt 8 kap. 2 §Tvångsförsäljning

Ävenlegalförenad med panträtt.fordranföreningens är omsom
grundförsäljning påsådan fordran, vidnågonharföreningen inte t.ex.

säljsbostadsrättenanalogt ochbestämmelsentillämpasvanvård,av
någonföreningen harOmhade sådan fordran.föreningen enomsom

ändåexekutionstitel kan dennasaknarlegalfordran panträttutan men
fordringendocktvångsförsäljning. förutsätterDetvid atttas enupp

efter övrigadåbostadsrätten. placerasDenpå innehavetgrundas av
andra stycket5 § BRL.8 kap.fordringar,
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I 8 kap. 8 § BRL tvångsförsäljningatt och exekutivanges om
försäljning begärs beträffande bostadsrätt skall i första handsamma
tvångsförsäljning ske. Från regeln gäller det undantaget denatt, om
exekutiva försäljningen har kungjorts ansökannär tvångsförsälj-om
ning dengörs, ansökan skall vila i avvaktan på måletsenare att om
exekutiv försäljning har avgjorts Meltz mil., Bostadsrätt, 3 uppl.,
1996, ff.40 Om tvångsförsäljningsförfarandet inte leder till någons.
försäljning, övergår bostadsrätten till föreningen utan panträttenatt
består ibid.

Försäljning handunder

Som alternativ till försäljning pâett auktion kan både i samband med-
utmätning och tvångsförsäljning försäljning under hand komma i-
fråga. förutsättningEn för detta detär sannoliktär högreatt att en
köpeskilling kan uppnås och sådan försäljning framståratt en som

ändamålsenlig, 9 kap. 8 § UB.mest
Enligt Gregow detär egendom speciell karaktär harav som en

begränsad ktmdkrets och relativt högt värdeett främst kansom
komma i fråga för underhandsförsäljning Gregow, 232.a.a., s.

Kronofogdemyndigheten försäljningavgör under hand skall ske.om
Om frågan tveksam eller detär i övrigt finns skäl till det, skall
sökanden, gäldenären och övriga sakägare beredas tillfälle sigatt yttra
i saken. De skall då fåäven möjlighet uttala sig föratt sättetom
infordrande anbud, lägsta godtagbara köpeskilling och övrigaav
försäljningsvillkor, 9 kap. 8 § första stycket UB och 9 kap. 13 § UF.
Det Kronofogdemyndighetenär ombesörjer underhandsförsälj-som en
ning lös egendom. Någon möjlighet anlita någon utomståendeav att
för försäljningen finns inte.

Före försäljningen skall anbud infordras. I de flesta fall sker detta
kungörelse. Det dockär inte obligatoriskt kungöragenom att

anbudsunderlaget, jfr 9 kap. 14 § UF.
För försäljningen gäller i princip regler för försäljningsamma som

på auktion. Förutsättningarna för anbud skall kunna godtas ochatt ett
villkoren för betalning köpeskillingen deär vidt.ex.av samma som
auktion. Om något godtagbart anbud inte lämnas skall auktion sättas
ut.

Bostadsrättshavarens konkurs

En bostadsrätt till följd bestämmelsen i 5 kap. § UB1som ärav
undantagen från utmätning ingår inte heller i den egendom får tassom
i anspråk konkursboet. En sådan bostadsrätt inteav utgörsom
gäldenärens bostad eller har så högt värde den inteett ärsom att
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skall däremot försäljasfrån utmätning ingå i boet ochskyddad av
Vid sådan försäljning den ikonlcursförvaltaren. har har panträttsom

företräde framför övriga fordringsägare. Konkurslagenbostadsrätten
särskilda regler till förmån för bostadsrättsföreningensinnehåller inga

skillnad frånbostadsrättshavaren/konkursgäldenären. Tillfordringar
tvångsförsäljning därför intevid kan föreningengäller göravad som

för fordringar inte förenade medföreträdesrättnågongällande ärsom
för parkering,Exempel sådana fordringar avgifterlegal ärpanträtt.

den månkostnader för avhysning och reparationer. Iskadestånd och
dessainte har betalat detta slagfordringarbostadsrättshavaren ärav

oprioriteradedärför betraktafordringar normaltföreningens att som
i konkursen.

egendom20.1.2 Fast

Utmätningsförfarandet

framgår denfast detfår egendomlös egendomLiksom utmätas attom
gäldenärenLagfarten innebär presumtion förtillhör gäldenären. atten

tillhörframgår fastighetenfår ske det inteUtmätningär ägare. attom
Även lagfartinte har24 § UB. gäldenären4 kap.någon omannan,

detför skulder. det krävsändå hans Förfastighetenkan utmätas att av
Överlåtelseframgår fastigheten tillhör denne.omständigheterandra att

med detochöverlåtarens borgenärer igälleregendomfast motav
söktförvärvarenoch således oberoendeköpeavtaletskriftliga är av om

egendomöverlåtelse fastpå formkraven vidtankelagfart. Med av
företesköpeavtal eller köpebrevskriftligttorde det krävas att

kansådan inte204. fastighetenOmRiksskatteverket, soma.a., s.
obligationsrättsligaskulder kan möjligen detgäldenärensförutmätas

dengäldenär i dold haregenskapanspråk ägare motavensom
denfråga utmätningDet blir då rättlagfarne utmätas.ägaren avom

på viss fastighet se Gregow,ha med avseendekangäldenären ensom
Äkerlind,ochvid 1987, 293utmätning,TredjeTorkel, rätt s.mans

380.1986Håkan, SvJT s.
Överlåtelse beståvillkor förfast egendom beroendeär attavsomav

skeUtmätning kanutmätning kan ske, 4 kap 25 § UB.hindrar inte att
överlåtarensöverlåtaren och omfattar då rättför fordran hos även mot

villkoretOmUtmätning kan också ske hos förvärvaren.förvärvaren.
överlåtaren.utmätningen förvärvarensomfattaruppfylls, rättinte mot

kani frågaegendomenför utmätningförutsättning ärEn att
någrasällanvållar dettagäller fast egendomDå detidentifieras.
hellerregistrerade. Inteeftersom fastigheterproblempraktiska är

Utmätning skerutmätning medför några svårigheter.säkerställande av
kontorsutmätningkronofogdemyndighetens kansli s.k.påvanligen
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och säkerställs anteckning i inskrivningsregistret, 6 kap 21 §genom
första stycket UF och 19 kap. 21 § första stycket JB. För gäldenä-att

skall få tillfälle bevaka sin skallatt dennerätt enligt 4 kap.ren 12 §
UB huvudregel på förhand underrättas utmätningsrnålet.som om

Utmätningen medför förmånsrätt från och med den dag anteckning
utmätningen inskrivningsmyndigheten,tas kap.4 30 § UBom upp av

jämfört med 8 § förmånsrättslagen 1970:979. Detta leder bl.a. till att
inteckning söks efter utmätningsbeslutet innan ärendetsom men om
anteckning utmätningen tagits myndigheten kommerav upp attav ges
företräde framför utmätningen, 9 § tredje stycket förmånsrättslagen.se
Likaså gäller fastighetatt, vid två ellerutmätts fleraom samma
tillfällen, den utmätning antecknats först företräde framförsom ges
den antecknats dag Walin m.fl., Förmånsrättslag,som en senare
lönegaranti, kvittning lön 1995, 80 ochmot 91 f.. I 17m.m., s.
kap. 6 § JB regleras företrädesordningen för dels inteckningar
sinsemellan, dels inteckningar och andra rättigheter.

Efter utmätningen får gäldenären inte till skada för sökanden
förfoga fastighetenöver kronofogdemyndighetens medgivande,utan
4 kap. §29 UB. Huvudskälet för detta gäldenärenär inte fåratt
minska fastighetens värde. Något hinder finns dock inte mot att
gäldenären pantbrev ochtar ut gör pantsättningar, i den mânnya nya
kronofogdemyndigheten inte tagit hand pantbreven, jfr 12 kap. §5om
UB.

Panträtt i fast egendom medför för borgenärrätt få betalt föratten
sin fordran intill pantbrevets belopp och, under vissa omständigheter,

tillägg se avsnitt 3.2.3.ett

Utmätning pantbrevav m.m.

Har gäldenär obelånat eller endast delvis belånatett pantbrev i sinen
fastighet, s.k. ägarhypotek, kan det särskilt. pantbrevutmätas När i
fast egendom skallutrnäts, pantbrevet hand kronofogdemyn-tas om av

Ärdigheten. det fråga datapantbrev, skall kronofogdemyn-ettom
digheten begära Lantmäteriverket utfärdar skriftligatt pantbrev,ett

tillställs myndigheten, 6 kap. 2 § andra stycket UB. Pantbrevsom som
belånade finnsoch hosär tredje skall endast i undantagsfall tasman

hand. Om pantbrev inte i förvar, skall innehavaren meddelastasom
förbud kronofogdemyndighetens tillstånd lämnaatt utan pantbrevenut
eller vidta åtgärd med dem, 6 kap. §7 andra stycket UB.annan
Förbudet skall delges, 6 kap. 11 § UF.

Om utmätningen datapantbrev och tredje registreradäravser man
innehavare får kronofogdemyndigheten, enligt 6 kap. 7 § förstasom

stycket begäraUB, Lantmäteriverket beslutar inteckningenatt inteatt
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sefår registrerasintepantbrevshavarenågonochbortfår atttas ny
pantbrevsregister.1994:448§ lagen11även om

in-utmätning krävssådanskydd försakrättsligt attuppnåFör att en
1936188lagenenligtunderrättaspantbrevetnehavaren omav

tredjeegendom innehaveslöspantsättning man.avsomav
och kanbetalningtilli sig någonintemedför rättpantbrevEtt

fas-tillantingendärförutmätning ledersäljas. En attintedärför
pantbreveteller tillexekutivtoch säljsanspråki atttigheten tas
beslutEtt§§ UB.sökanden, 9 kap. 14-15tillpantförskrivs om

ochfastigheten utmättfastigheten innebärianspråktagande att ansesav
inskrivningsmyn-underrättaskallKronofogdemyndigheten genast

§kap. 21 UF.6saken,digheten om
domstolfastställtkan fåpantbrevinneharborgenärEn ett avsom
särskildutgå medskallfordranhanskronofogdemyndigheteller att

omedelbartdå utmättFastighetenfastigheten.iförmånsrätt anses
från detmånadertvâskall inom attBorgenären§ UB.27enligt 4 kap.
exekutivt.säljsfastighetenkraft begäravunnit lagafastställelsen att

hindrarutmätningsverkan. Dettaavgörandetsförfallerskerså inteOm
ordningvanligiutmätningansökerborgenärenintedock att senare om

exekutionstitel.avgörandeåberoparmåleti detoch somsamma
betalningsfast-underrättasskallInskrivningsmyndigheten genast om

ställelsen.
gäller förvadfrånskillnadtillkanfastigheterBeträffande som-

fastighetenhelaförordnasutmätning andelvid attbostadsrätter av-
och Gregow,UBkap. 8 §indragning 8s.k.säljas,skall s.a.a.,

239.

försäljningExekutiv

värderas.ochbeskrivasfastighetenskallförsäljningexekutivInför en
Förutomvärderingsman.sakkunniganlitasOfta ent.ex. enperson,en

förhål-rättsligafastighetensskallfastighetens värdeuppskattning av
avfordrasgäldenärenbl.a.innebärakanDetutredas. attlanden

äganderätteller hennesvisar hansliknandeochköpehandlingar som
besvärarrättighetervilkainhämtasupplysningar somattsamt om

beskrivningen ärOmfinns.tillbehörvilkaochfastigheten som
jfrförvärvareskadeståndsskyldig motbristfällig, kan staten enanses

258.och Gregow,9541987NJA sa.a.,s
bestäm-auktionenföroch platsauktion skall tidexekutivInför en

ochunderrättaskända sakägareskallVidareoch kungöras.mas
ske.fastighetenvisning av

hållas.bevakningssamrnanträdeskallauktionenmedsamband ettI
anspråkoch övrigavilka fordringarfastställatillsyftar somDetta att

gällaskallövrigtvillkor ivilkaauktionen ochvidbeaktasskall som
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för försäljningen. Sammanträdet avslutas med sakägarförteck-att en
ning sammanställs. Reglerna härom finns i 12 kap. 23-31 UB.

Senast under bevakningssarmnanträdet skall borgenär anmäla sinen
fordran. I fall förlorar han sinannat i förhållanderätt till andra
fordringsägare fordringar i sakägarförtecloiingen,tasvars 13 kapupp
10 § tredje stycket UB. Däremot påverkas inte borgenärens rätt

gäldenären. Om någongentemot fordran med inte harpanträtt anmälts
gäldenären inte innehartrots att pantbrevet, skall pantbrevsbeloppet

jämte tillägg 10ett i sakägarförteckningen.om procent tas upp
Ägarhypotek tillägg,tas 12 kap.utan 27 § andra-tredjeupp styckena.

Sedan det står klart vilka anspråk har anmälts skall de sakägaresom
är närvarande vid bevakningssarnmanträdetsom tillfälle att yttrages

sig anspråken och villkoren för försäljningen.om Bestrider någon av
sakägarna anmäld fordran eller åberopad förmånsrätten och sakenär
oklar, skall fordringen tvistigtas Gregow 264.upp som a.a., s.

I 12 kap. 25 § UB följande skallatt i sakägar-anges tas upp
förteckningen.

Exekutionsfordran. Om det finns flera sökande den fordran- anges
har bästa förmånsrätt.som

Fordran enligt lag skall utgå med förmånsrätt enligtsom 6 § 1 eller-
7 § eller1 2 förmånsrättslagen och förfaller till betalningsom

tillträdesdagen s.k.senast reallaster.
Fordran förenadär med i fastigheten.panträttsom-
Nyttjanderätt eller rätt besvärar fastigheten,annan rät-som- om
tigheten inskriven ellerär grundar sig skriftlig handling ärsom
tillgänglig vid förrättningen.
Förrättningskostnadema-
Om fastigheten ingår i konkursbo, även arvode ochtas upp- annan
kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen.

De fordringar och rättigheter skall i sakägarförteckningentassom upp
i den företrädesordningtas gäller enligt lag,upp 12 kap. 26 §som

första stycket UB. I korthet innebär detta fastigheten ingår iatt, om
konkursbo, kostnaderett har samband med förvaltningensom av

fastigheten under konkursen skall först. Därefter följertas upp
reallasterna. Efter dessa kommer inteckningar, inskrivna rättigheter
och utmätningar har antecknats i inskrivningsregistret. Ordnings-som
följden dem emellan avgörs i tidennär inteckningarna ochav
inskrivningarna söktes i förhållande till vilken inskrivningsdag
anteckning utmätning Om inskrivningtogs rättighet söktsom upp. av

inskrivningsdag inteckning,samma den förstnämndasom ges
företräde. Pâ motsvarande sätt anteckning utmätning företrädeges om
framför såväl inskrivning rättighet inteckning söktsav som som
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6 §17 kap.tagitsanteckning utmätningendag upp,omsomsamma
rättigheterOinskrivnaUB.och kap 30 §förmånsrättslagen 4§JB, 9

eftersinsemellanordnassist och23§ JBkap.enligt 7tas upp
upplåtelsetidpunkten.

Skyddsbelopp

skall skefastighetförsäljningexekutivförförutsättningEn att av enen
fordringardemedel täckerinflutnaoch andraKöpeskilling somär att

denförrättningskostnaderna,fordran ochsökandenshar bättre änrätt
ochskyddadedärförfordringarDessatäckningsprincipen. ärs.k.

stycket29 § första12 kap.skyddsbeloppet,benämnsdemsumman av
UB.1

skyddsbeloppetskallförsäljningvid§ UB32 sägs12 kap.I att en
intäktermedel,tillgängligaoch andraköpeskillingen t.ex.täckas av
lämnatfastighetenavkastningtillbehör ellerförsäljningfrån somav

avkastning,vissautmätningstillfállet. Förfrån typertidenunder av
skalldennabeslutatssärskiltdetkrävs atthyresintäkter, attt.ex.
Denskyddsbeloppet.omfattasbeloppdeblandinräknas avsom

skyddsbeloppetmedjämförtdessa beloppsammanlagda avsumman
försäljningen.vidgodtaskanköpeskillinglägstavilkenavgör som

budet.lägstadetbenämnsDetta
i sakägar-skallbudetdet lägstaskyddsbeloppetSåväl angessom

Även försäljning, äruppnås vidbudetdet lägstaförteckningen. enom
Kronofogdemyn-till stånd.försäljning kommersäkertintedet att en

sannolikt avsevärtdetbedömanämligen är attkandigheten att en
Å kan,sidanandrauppnås. samt-kunnaskulleköpeskillinghögre om

detgenomförasförsäljning ävendet,medger omsakägareliga en
40 §kap.12budet,lägstanår till detinteinropetlämnadehögsta upp

UB.
rättigheter ärsådanaskallsakägarförteckningen även somI anges

skallrättighetersådanarespektiveförbehållskyddade somutan
rättigheterVilkabestå.försäljning förvid somförbehållas atten

ochförsta§kap. 3312framgårkategorirespektivetillhänförs av
sakägarförteckningen även upptaSlutligen skallUB.styckenaandra

tillträdesdag.försäljningen ochförbetalningsvillkoren ange
bestämmandeföravgörandeexekutionsfordranframgått avärSom

fastighetSåvälförsäljningen. närförvillkorenochskyddsbeloppet en
pantbrevutmätninggrundanspråk påidennär avtasutmäts avsom

falldetexekutionsfordran. För attfordran utgörsökandensdetär som
för-bästamedfordrandetfordringarflera ärförskettutmätning

274.Gregow,exekutionsfordran s.månsrätt a.a.,varaansessom
konkursförvaltare, ärförsäljning har begärtsexekutivOm enaven

stycketfjärde26 §kap.12förmånsrätt,sökandekonkursboet utan
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UB. Eftersom detta medför skyddsbeloppetatt blir relativt högt,sett
ökar risken för fastigheten inte kommeratt säljas. Detta leder iatt sin

till panthavare inte fårtur att någon betalning fastigheten. För-ur
säljningsförsöket inte heller någon ledning för fastighetenger harom

värde i och för sig skulleett kunna täcka panthavamassom fordringar.
Konsekvensen härav blir panthavare inteatt heller får någonen
utdelning i konkursen.

För undvika de beskrivna effekternaatt har borgnär med panträtten
i fastighet begärarätt fastighetenatt säljs föratt hansen fordran, s.k.
anslutningsrätt 12 kap. 13 § första stycket 2 UB och Gregow, a.a.,

274 En sådan begäran innebär skyddsbeloppets. att sänks till att
endast omfatta de fordringar med bättre denrätt än anslutna och
förrättningskostnaderna. För övriga sakägare iatt god tid skall
kännedom saken måste begäran anslutningom framställasen om

två veckor före bevakningssammanträdet,senast 12 kap. 13 § tredje
stycket UB och kap.12 18-19 UF.

Auktionen

Efter bevakningssammanträdet hålls den exekutiva auktionen. Denna
inleds med kronofogdemyndighetenatt lämnar upplysningar om
försäljningen varvid redogörelse för sakägarförteckningen skallen ges,
12 kap. 38 § UB. Det kan också finnas anledning för myndigheten att
klarlägga vilka tillbehör finns till fastigheten, informera isom att om
vilken ordning skall ske för den händelseutrop det finns olikaatt

rättigheter belastartyper fastigheten och handpenning,av 12som om
kap. 25 § UF. Därefter kan fastigheten Det harut.ropas ovan
redogjorts för förutsättningarna enligt 12 kap. 40 § UB för att ett
avgivet bud skall kunna godtas. Det kan i det sammanhanget tilläggas

bud inte täcker exekutionsfordringenatt ett inte får godtassom om
sökanden sig det.motsätter

När bud har godtagits skall köparenett omedelbart betala handpen-
ning, fastigheten på 12 kap. 41 §annars ut UB.ropas nytt, Resterande
del köpeskillingen skall betalas vid fördelningssammanträdet,av senast

också betraktas tillträdesdag, 12 kap. 35 fjärde§som stycket UB.som
Betalningsskyldigheten påverkas varken försäljningen överklagasattav
eller inhibitionsbeslut meddelasett 12 kap. 48 § första stycket UB
och Gregow, 283. Sedan köpeskillingen har till fullo betalatsa.a., s.
och auktionen vunnit laga kraft skall kronofogdemyndigheten utfärda
köpebrev.

Vid fördelningssammanträdet sker fördelning enligt sakägar-
förteckningen. Såvitt fordringar beroendeär villkor elleravser som av
tvistiga, skall ifrågavarande belopp iavsättas avvaktan på klarhetatt
nås. Utbetalning får dock ske först sedan fördelningssammanträdet
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13 kap.belopp,säkerhet ställts för utbetaladekraft ellervunnit laga
utbetalningsakägare kan dock medgeBerördaUB.10 och 14 att

ställts, 13 kap. 19 § UB.säkerhetsker utan att
såpåinteckningar i fastighetenpåverkar sättFörsäljningen att

medelinflutnaoch andratäcks köpeskillingeninteckningar avsom
inte täckshelt eller delvisinteckningarmedangällafortsätter att som

Pâstycket JB.12 § förstaupphör gälla, 6 kap.medelnämnda attav
dockkanmedföra för köparendetta kanolägenhetdengrund somav

fortsattförordnapå köparen,begärankronofogdemyndigheten, omav
12 §6 kap.inteckningarna,för de sistnämndainteckningsansvar även

kap. 56 § UB.och 12stycket JBförsta
skallpå inteckningarförsäljningens inverkanexekutivaDen m.m.

kap. 21 §inteckningsregistret, 19ellerfastighetsbokeniantecknas
sakägarförteck-anteckningen liggerTill grund förJB.andra stycket

handlingarnafördelningssammanträdet. Defrånprotokolletochningen
inskrivningsmyndighetensända till närkronofogdemyndighetenskall

hållits,fördelningssammanträdetkraft ochvunnit lagaförsäljningen
första stycket UF.och 20 §§19 513 kap.

handunderFörsäljning

försäljasegendomfår fastlös egendomförsäljningvidLiksom av
sådandvs.Förutsättningarna dehand. är attunder ensamma,

särskiltskallbedömningenändamålsenlig. Vid denförsäljning är mer
köpeskillinghögreförutsättningar uppnåfinnsdetbeaktas att enom

föreliggaocksåskallpå auktion. Detförsäljningvidän enen
belastarrättigheterochvilka fordringarutredningtillförlitlig somom
skillnadavgörandeEn§ första stycket UB.5712 kap.fastigheten,

kronfogdemyndighetenlös egendomförsäljning är attgentemot av
ellerfastighetsmäklareregistreradutomstående,någonuppdrar en
29 §12 kap.försäljningenhandhalämplignågon attperson,annan

UF.
Även sakägarförteckningskallunderhandsförsäljningvid en

58 §12 kap.bud fastställas,och lägstaskyddsbeloppupprättas samt
rättsverkningarharFörsäljningenstyckena.andraförsta och samma

frånpå begärankronofogdemyndigheten kanochgällervad panträtter
gällerVadinteckningsansvar.fortsattförordnaförvärvaren om
gällervadavviker fråndock bestämmelserfinnsrättigheter somsom

berörasemellertid inteauktion. skallDessa närmareförsäljningvid
här.

tillfällefåskall och sökandenförsäljningen att yttraInför ägaren
Vidaresakägare.andramöjlighet erbjudasdennaIbland skallsig. även

före-denunderrättasrättighetsinnehavareochfordrings-skall om
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stående försäljningen och anmäla sin 12 kap.att rätt, 59 §uppmanas
första stycket UB.

Innan anbud godtas skall panthavareett fordringar inte täcksvars
erbjuden köpeskilling tillfälle köpa fastigheten förav en attges en

högre köpeskilling denän erbjudna, 12 kap. 59 § andra stycket UB.
Vad därefter gäller köpeskillingens erläggande, fördelning av

influtna medel och utfärdande köpebrev gäller väsentligenav samma
bestämmelser vid försäljning på auktion. Om försök säljasom ett att

fastighet under hand inte lyckas skall den säljas auktion, 12en kap.
61 § UB.

20.1 Synpunkter från företrädare för Riksskatteverket m.fl.

Vid Sammanträffande med företrädare för kronofogdemyndigheten i
Malmö den 14 augusti 1997 framfördes synpunkter till viss delsom
berör våra överväganden i de exekutionsrättsliga frågorna. De
synpunkter främst intresseär för i denna del kansom av oss samman-
fattas på följande sätt.

Redan förfarandenär sälja bostadsrättett exekutivtatt inledsen
uppkommer problem inte förekommer vid försäljning fastsom av
egendom. Det utdrag bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckningur

kronofogdemyndigheten regelmässigt begär få visar desom att
panträttsupplåtelser belastar bostadsrätten i fråga. flera fallI harsom
dock förteckningen inte varit korrekt i den meningen det visat sigatt

noteringar vissa pantsättningaratt saknats. Sådana problem har fåttom
lösas överenskommelser mellan de berörda kreditgivarna.genom

Problem har också förekommit i samband med omläggning lån.av
Oklarheter har uppstått företrädesordningen mellan olika fordring-om

Även i dessa fall har kreditgivarnas medverkan krävts förar. att
kunna finna lösning.en

Vid inteckningsmodell för bostadsrätter behövs troligtvisen en
sakägarförteckning. Kronofogdemyndigheten har för övrigt redan

införa sådan.övervägt Genom sakägarförteckningatt skulleen en
klarhet kunna skapas storleken på fordringsägarnas krav ochom
företrädesordningen mellan dessa.

införaAtt fördelningssammanträde för beräkningett utdelningav
skulle främst motiveras då skapar motsvarighet till detattav man en
förfarande gäller vid fastighetsexekution.som

Det nämnda sammanträffandet följdes medovan ettupp sam-
manträffande med företrädare för Riksskatteverket och Kronofogde-
myndigheten i Stockholms län den 28 april 1998. Vid detta fratri-möte
fördes bl.a. följande synpunkter.

Det bra reglernaär exekutiv försäljning fast egendomom om av
tillämpligagörs för försäljningäven bostadsrätter. De bådaav



frågor 339Exekutionsrättsliga1998:80SOU

föreslagnamånga likheter och denuppvisaregendomstyperna
problempå deråda botåtskilliga avseendenikommerregleringen att

ordning.dagensmedrådersom
tillämpningssvårigheter. Dessatvångsförsäljning vållarReglerna om

och hurdelgesskallvilka handlingaroklarhetibestår bl.a. somom
Etthandläggas.tvångsförsäljning skallansökanprövningen omenav

tvångsförsäljningenpraktiska aspekternadeklarläggande voreavav
därför bra.

formingår iaktuell vadfråga utrust-är ärEn avsomsomannan
motsvarighetfinns inte någonbostadsrätt säljs. Detning när enm.m.

stridighetertilloch det upphovfastighetstillbehörtill reglerna gerom
bostadsrättslägenhe-få tillgång tillskallförvärvarenmedi samband att

ten.
tillärnpningsproblem.vållar ocksåfrån lägenhetenskildBegreppet

s.k.denberäkningenutgångspunkt förRegeln tjänar sex-avsom
ochfråniskall löpafristenoklart vilken dagmånadersregeln. Det är

underbetalningförfallit tillharförpliktelseromfattarden somom
den tiden.ellergångfristens avsersom

mellanansvarfördelningenfrågankanmed dettasamband ävenI om
förening-Attvisavi föreningen näravgörasäljare nänmas.ochköpare

svårt.oftakannyttjanderättsövergångenunderrättatshar varaomen

överväganden förslagoch20.2

för förslagenUtgångspunkter20.2.1

tvángsför-ochförsäljningexekutivföreslår reglernaVi att om
reglertill dehuvudsakibostadsrättersäljning somanpassasav

egendom.exekution i fastförgäller

bo-försäljningexekutivutmätning ochförreglergällandeNu av
reglerallmänhet. Dessaiegendomgäller för lösdestadsrätter är som

Vidbostadsrätter.vad gällermån otillräckligai visssighar visat vara
kronofogde-Riksskatteverket ochföreträdare förmedkontaktervåra

ihandläggningenpraktiskadenframkommitdetharmyndigheter att
förhållandenfastighetsexekutionen. Dessaliknaravseendenåtskilliga

detregleringklararebehövsmening, för detvårenligttalar, att aven
beträffande bostadsrätter.förfarandetexekutiva

likheter-nämndaför sig tänkbara. Dei ochlösningarOlika är nyss
egendomfastbeträffandeförfarandetexekutionsrättsligamed detna

för bo-inteckningarinföraVårt förslagdagiredan attär stora.
naturligtdärförsigytterligare. Det attlikheternaökarstadsrätter ter
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vad gäller detäven exekutiva förfarandet de fastighetsrättsligata
reglerna utgångspunkt för våra förslag.som

Reglerna tvångsförsäljning trädde i kraft den 1 januari 1996. Deom
tillkom i avsikt skapa enhetlighetstörreatt mellan tvångsförsäljningen
efter förverkande bostadsrätten och exekutiv försäljning. Det liggerav
inte inom för våra direktiv någongöra reglernaatt översynramen av
i 8 kap. BRL tvångsförsäljning bostadsrätt. Vad däremotom av som
aktualiseras tillär dessa i fortsättningenatt att även i huvudsakse
överensstämmer med vad gäller för exekutiv försäljning.som

20.2.2. Utmätningsförfarandet

föreslårVi det införs presumtionsregelatt motsvarande den ien
4 kap. 24 § förUB utmätning i bostadsrätt. Utmätning i bostads-

skall säkerställasrätt meddelande till bostadsrättsregistretgenom
och bostadsrätt skall omedelbart beslututmätten anses ettom om
betalningsfastställelse har meddelats. Vi föreslår slutligen sär-en
skild reglering förmånsrätten.av

Införandet presumtionsregelav en

Som framgått avsnitt 20.l.1 gäller beträffande förhållandet tillav
tredje vid utmätning bostadsrätt reglerna i 4 kap. 18-19man av
UB. Någon motsvarighet till de presumtionsregler tillämpas vidsom
utmätning fast egendom 4 kap. 24 § UB eller registrerade skeppav
och luftfartyg 4 kap. 18 § andra stycket UB finns inte. Dessa
presumtionsregler har utgångspunkt utmätning får skeattsom om
gäldenären registreradär tillägare egendomen, det intesom om
framgår denna tillhör någon Näratt offentlig registreringannan. nu en

bostadsrättsinnehavare införs kan utmätningsförfarandet underlättasav
beträffande bostadsrätter.även Vi föreslår därför det införsatt en

presumtionsregel liknande slag de närrmda.av som ovan
bestämmelsenAv bör det framgå bostadsrätt tillhöraatt en anses

gäldenären, denne registreradär bostadsrättshavare i bo-om som
stadsrättsregistret. Vi har i avsnitt 6.1. föreslagit överlåtelseatt en av

bostadsrätt, på vidsätt överlåtelse fast egendom,en samma som av
skall gälla överlåtarens borgenärer i ochmot med det skriftliga över-
låtelseavtalet. Detta innebär presumtionen för in-att ärvem som
nehavare bör kunna brytas tredje med hjälp i förstaattav en man av
hand överlåtelseavtal kan visa han har förvärvatett bostadsrätten.att
På motsvarande börsätt utmätning bostadsrätt kunna ske trotsav en

tredje registreradär innehavareatt i bostadsrättsregistret.en man som
Detta förutsätter det framgår bostadsrättenatt tillhör gäldenären.att
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Beneficiereglerna

beneficiereglemaidagutmätningförförutsättningarna ärgällerVad
lägenhetertillbostadsrätterbeträffandetillämpligaUB§kap. 1i 5

dockgällerbostad. Dettastadigvarandegäldenärenstjänar somsom
förenadutmätningen ärgrund förligger tillfordrandeninte somom

förfinns inteskyddmotsvarandeNågotbostadsrätten.imed panträtt
kredit-bostadsrätternasstärkauppdragVårt är attfastighetsägare.

införandeförslag etthand skeförstaskall i avvärde. Detta omgenom
bostads-pantsättningförochbostadsrättsregister nytt systemett av

möjligheternapåverkarbeneñciereglerna inte attEftersomrätter.
tillämplighet ireglernasfråganfårbostadsrätt,pantsattutmäta omen

uppdrag.vårtsidanvidliggaövrigt avanses

Indragning

andel i fastutmätninggäller vid20.1.2avsnittframgåttSom avav
kanförutsättningar,vissaunderkronofogdemyndigheten,egendom att

VanligenUB.8 §kap.säljas, 8skallfastighetenhelaförordna att
Indragningsregelnförfarande.för dettaindragninganvänds termen

ochibostadsrätterbostadsrätter,tillämplig för äveninte omvaraanses
tillämpninganalogegendomsådansigför genomsomvara -anses -

1995NJAjfr.samäganderätt1904:48 s.1lagenomfattas omav
s.478.

förfinnsriskdenmotverkaindragningsregeln ärmed attSyftet som
innebärunderpris. Densäljs till attegendomi vissandelideellatt en

helaförsäljningföljandedärpåochandel avutmätning enenaven
harsamäganderätti lagenreglernamedenlighetiegendomen om

dettaFöljdenutsökningsmålet.förfarande itill avslagits ettsamman
egendomenborgenärkreditvärde ökar vet attnäregendomensär enatt

ocksådåkanegendomeniAndelenrealiseras.kanhelheti sin
pris.marknadsmässigttillförsäljas ett

likaindragningsregeln har stormotiv tilldessaVi attmenar
skulleordandraMedfastigheter.förbostadsrätterförgiltighet som

indragningtillmöjlighetenstärkasbostadsrätterförkreditvärdet om
densvårtvidare attegendomslag. Det attärdettaför sefanns även

makefrånsamtyckereglernaföreslårvi härutformning omavsom
ocksågällaskulleregelnskälskulle utgöra attsambo ett moteller

tillförslagsammanhangeti närrmas ettkan attDetbostadsrätter.
föregendomrörande fastsamtyckeskravetregleringmotsvarande av

samtyckenämligenJustitiedepartementet, attinomberedsnärvarande
Vifastighet.inteckningförpantsättning inteförskall krävas avmen

iexekutionvidgällaskallindragningsregeln ävendärförföreslår att
bostadsrätt.iandelideell
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Vi har i avsnitt 5.5. behandlat den s.k. "fjällstugeproblematiken"
och vi inte lägger framangett att något förslag beträffande dessa. Vad
gäller indragningsregelns tillämpning i det sammanhanget kan kort

eftersomsägas andelarna i "fjällstugoma"att betraktas mer som
objekt osjälvständigaänseparata andelar så tordesom andelsen

ekonomiska värde inte högre samtliga andelar i sådanvara om en
bostadsrätt säljs i sammanhangett än andelen säljs för sig. Underom
sådana förhållanden skulle inte tillämpning indragningsregeln blien av
aktuell.

Utmätningsverkan

Verkan utmätning fast egendom inträderav en omedelbart. Påav
medför domstolssätt eller kronofogdemyndighetssamma fastställelse

fordran skall utgåatt med förmånsrätt i fastighetav en fas-atten
tigheten omedelbart Förutmätt. detta skall få avseddanses effektatt
bör Kronofogdemyndigheten skyldig underrätta inskriv-attvara genast
ningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. Därutöver får
kronofogdemyndigheten eventuella obelânadeta pantbrev i förvar.
Sammantaget syftar dessa åtgärder till motverka gäldenärenatt att -

inteckningaratt t.ex. ta ut får bättre förmånsrättgenom nya änsom
utmätningen vidtar åtgärder missgynnar borgenärerna.som-

Med införandet inteckningssystem förett bostadsrätter deav gör
redovisade förhållandena vid utmätning fastnyss egendom sigav

gällande i lika hög grad. I avsikt skydda utmätningssökandensatt rätt
föreslår vi motsvarande regleratt utmätningsverkan och register-om
införing skall gälla för bostadsrätter.

Säkerställande utmätningav

Enligt dagens regler säkerställs utmätning bostadsrätt ettav genom
meddelande till föreningen. Säkerställande utmätning fastav av
egendom sker anteckning i inskrivningsregistret. Dengenom nuvaran-
de ordningen för bostadsrätter har visat sig i viss mån otillförlit-vara
lig vad gäller möjligheterna för borgenärer och andra kunna skaffaatt
sig upplysning bostadsrättatt är Med bostadsrätts-utmätt.om en
registret kan uppgifter utmätning, tvángsförsäljning föras inom m.m.
i offentligt register. På såett kansätt komma till med derättaman
olägenheter finns i dag. Vi föreslår därför kronofogdemyndig-som att
heten åläggs underrätta bostadsrättsmyndighetenatt genast om en
bostadsrätt ochutmätts myndigheten omedelbartatt skall föra in
uppgift detta i registret.om

Ett ytterligare skäl för sådana uppgifter omedelbartatt bör föras in
i registret bostadsrättshavarenär att därigenom hindras vidtaatt
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förutmätningenden företrädesrättförsämraråtgärder gersomsom
bostads-inteckningarfår de eventuellasåPåsökanden. sätt somnya

utmätningenför vilkenden fordranrätträttshavaren sämre änuttar
någonockså kunna begäraKronofogdemyndigheten börsöktes. att ny

förhindrasPâ såinte får registreras. sättinteckningshavare att
pantsättning efter detförinteckningar användsoutnyttjade att

skett.harutmätningen

Fömzånsrättsordningen

aktualiserarbostadsrätterinteckningarinförandeFörslaget avavom
i 12fastigheterförmånsrättsordningen. Förfråganockså angesom

företrädesordningenligt denskallfordringar26 § UBkap. tasatt upp
ireglernadetInnebörden dettalag. ärenligt ärgäller attavsom

olikaföreträdet mellan1970:979 bestämmerförmånsrättslagen som
förmånsrätt i egendomen.medfordringar

Även förmånsrättslageni dagbostadsrättergällervad varaanses
uttryckligföreträdesordningen. Enbestämmaförtillämplig att
dock. Viegendom saknasfinns för fastslagdethänvisning somav

företrädesordningenbeträffandeförändring i saknågonföreslår inte
emellertidViförmånsrätt i bostadsrätt.medfordringarmellan anser

gälla förskallreglersärskildavi föreslårmedsambandidet, att attatt
hänvisningmotsvarandeskäl förfinnsbostadsrätter,försäljning attav

för bostadsrätter.skall finnasförmånsrättslagen äventill
i 9 §bestämmelsernaviförmånsrättsordningengällerVad attmenar

inbördesdenutgångspunkt, dvs.gällabörförmånsrättslagen attsom
företrädesordningen.paragraferna i den lagenmellanordningen styr

med legalförenadefordringarBostadsrättsföreningens ärsom
tvångsför-reglernafönnånsrätt. Enligti dag bästaåtnjuterpanträtt om

framför andraföreträdede absolut§BRL5i 8 kap.säljning t.ex.ges
s.k. reallasterdemotsvarighet till dessa ärfordringar. En som

framförföreträdeegendom ochfastvidförekommer som ges
förförmånsrättsordningenregleringfastigheten. Eniinteckningar av

Sådansak.förändring iinnebära någondärför intebörbostadsrätter
därförskall ävenlegalåtnjuter panträttfordranföreningens som
beträffandeliksomDärefter bör,bästaåtnjutafortsättningsvis rätt.

tidsföljd efterrangordnas ioch utmätningarinteckningarfastigheter,
bestämmelsesärskildEnförts in i registret.respektivede sökts omnär

i 4 kap.regelnochfinnas i BRLinteckning börgrundpåföreträde av
tillutvidgasutmätning börpå grundföreträdesrätt att30 § UB avom

införsförmånsrättslageniVi föreslår detbostadsrätt. att enäven avse
bostads-rörandeförmånsrättsordningenreglerarbestämmelse somny

rätter.
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20.2.3 Exekutiv försäljning

föreslårVi flertalet bestämmelsernaatt i 12 kap. UBav om
försäljning fast egendom i tillämpliga delar skall gällaav även
försäljning bostadsrätt. Detta innebär regler bl.a.av att om
beskrivning och värdering bostadsrätten, bevakningssam-av
manträde, sakägarförteclming, utlösnings- och anslutningsrätt,
auktion, köpeskilling, fördelningssammanträde och intecknings-

skall gälla bostadsrätter.ävenansvar

Inledande åtgärder

I 12 kap. UB finns inledande bestämmelser beskrivning ochom
värdering fastighetutmätt och skyldighet för fastighetensav ägareom

tillhandahålla handlingaratt visar han tillär fastighetenägareattsom
eller kan intresse. Som framgått avsnittsom annars 20.1.1vara av av
bör kronofogdemyndigheten redan i dag vidta motsvarande åtgärder
beträffande bostadsrätt.utmätt Några klara regler för dettaen
förfarande finns emellertid inte i UB. Vi föreslår därför deatt nyss
nämnda bestämmelserna i 12 kap. UB tillämpligagörs föräven
bostadsrätter. Av skäl bör också regeln tidsfristen församma om
försäljningen och vissa bestämmelser förvaltningen egendomenom av
gälla för bostadsrätter.

Åtgärder före försäljningen

I avsnitt 20.1.2 exekutiv försäljning fast egendom har viom av
redogjort för bevakningsarmnanträde och sakägarförteckning. Där

syftet med dessa klarläggaäratt vilka fordringarangavs att skallsom
beaktas och vilka övriga villkor skall gälla vid auktionen. Dettasom
framstår lika viktigt vid försäljning bostadsrätter.som av

Det finns starkt önskemål från de företrädareett för kronofogde-
myndigheter vi har sammanträffat med det för bostads-som ävenatt

borde hållasrätter bevakningssammanträde och därefter upprättas en
sakägarförteclming inför den exekutiva försäljningen. Det har
framkommit tankar på införa sådanatt förteckningatt finns redanen
i dag. Skälet för önskemålet framförär allt eftersträvan atten
undvika oklarhet råder kring villkorenatt för den exekutiva försälj-
ningen. Införandet register med uppgiftett bl.a. handläggaav att ett
intecknjngssystem ytterligareutgör skäl för sådan ordning böratt en
införas för bostadsrätter. Orsaken till detta kraven ökarär på fåatt att
klarhet företrädesordningen och de övriga försäljningsvillkorenom
inför försäljningen.
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auktionen. Enförehålls vanligenBevakningssarnmanträdet strax
knappastdärförsammanträde kommersådant atthållaskyldighet att

föreslårVikostnader.ökadeellerolägenheternågramedföra större
grundvaldetochskall hållassammanträdesådant attdärför att ett
sakägar-därefter skallframkommit upprättasdärvad ensomav

förteckning.
förhållandendeuppgiftersakägarförteckning börEn uppta som,om

skallbevakningssarnrnanträdet,framkommit vidvadenligt som
fördelningförunderlagocksåsedanauktionen. Den utgörvidbeaktas

vadfrånutgångspunktMedinbringar.försäljningenmedelde somav
innehållaskalldenföreslår viegendomfastförgäller attnusom

följande poster:
exekutionsfordran,-

legalgrundade panträtt,anspråkföreningens-
anmälda fordringar,inteckningshavarnas-

förrättningskostnadema,- konkurs-begärtsåtgärdenfallkostnader för detkonkursboets att av-
förvaltare, samt

bo-kan habostadsrättsföreningen motfordringarövrigade som-
legalåtnjuter panträtt,inteochstadsrättshavaren men somsom

tvångsförsäljning.vidskall beaktasBRL§kap. 5enligt 8

ordning ärskapaförvårt förslagföljd är attnaturlig somEn enav -
ocksåfastigheterfördenmed attoch överensstämmerfullständig -

får sinbudoch lägstaskyddsbeloppUBkap.12ireglerna om
bostadsrätter.försakägarförteclmingenimotsvarighet

borgenärförmöjlighetenbeskrivitshar20. l närmareavsnittI en
anslutningssrätt.s.k.fordran,säljs för hansfastighetbegära attatt en

exekutivbegärkonkursförvaltarekortheti närför dettaSkälet är att en
budetlägstaoch detskyddsbeloppetriskerarfastighetförsäljning enav

Förstånd.tillinte kommer attförsäljningnågonhögtbli så attatt
begärafastighetenimed attborgenär panträttfårdettamotverka en

kaninteckningssystemfordran. Medför hansskerförsäljningen ett
Förbostadsrätter.försäljninguppstå vid attsituationmotsvarande av

få någondels intedrabbasinteckningshavare attundvika att av
konkurseniutdelningnågonfådels intebostadsrätten,betalning ur
försäljningexekutivvidanslutningsrättmotsvarandefådennebör en

kanintedäremotproblemettilläggaskanDetbostadsrätt. upp-attav
förfömåntillsådan skertvängsförsäljning, eftersomvidkomma

åtnjuterlegalgrundade panträtt,fordringarföreningens som
bästa rätt.
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Auktion

De bestämmelser förfarandet vid den exekutivasom auktionenavser
fastigheter har beskrivits i avsnitt 20.av l .2. I drag överensstäm-stora

detta förfarande med det i dag tillämpasmer vid försäljningsom av
bostadsrätter. För skapaatt överskådligt ochett enhetligt förfarande
bör emellertid de nämnda reglerna för fast egendomnyss göras
tillämpliga vid försäljningäven bostadsrätter.av

I korthet innebär detta följande. Auktionen inleds med redogörel-en
för innehållet i sakägarförteckningen och vadse gäller beträffandesom

betalning handpenning och resterande del köpeskillingen.av av
Därefter bostadsrätten När bud harut. godtagitsropas skallett
köparen omedelbart betala handpenning. Skulle någon försäljning inte
komma till stånd skall bostadsrätten på Om skälet förut nytt.ropas att
bostadsrätten igen är köparenut inte har fullföljtropas att sitt
åtagande, kan eventuell handpenning har betalats användas försom att
uppnå belopp vid den förra auktionen.samma Om någonsom ny
auktion inte hålls, handpenningen itas anspråk för täcka förrätt-att
ningskostnaderna.

I avseende börett frånett göras reglernaavsteg för fast egendom.
Det gäller möjligheten för Kronofogdemyndigheten tillåta förredenatt

bo kvarägaren på fastigheten iatt till månader efter tillträdes-treupp
dagen 12 kap. 36 § tredje stycket UB. Någon sådan möjlighet finns
inte i dag för bostadsrättshavare fråntas sin bostadsrätt till följdsom

exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning.av Då frågan närmast
ligger inom för utredningens fortsatta uppdrag vi interamen härtar
ställning till sådan möjlighet bör införas för bostadsrätts-om ävenen
havare.

Efter försäljningen

Redan i dag hålls, vid behov, fördelningssammanträdeett tid efteren
den exekutiva försäljningen bostadsrätt. Vid detta skallav en som
regel köpeskillingen betalas och sammanträdesdagen betraktas då som
tilltrådesdag. Vad gäller fördelningen influtna medel så bidrarav ett
sådant sammanträde till klarlägga i vilkenatt mån tillägg till in-
teckningsbelopp behöver i anspråk. Dettas underlättar också be-
dömningen i vilken utsträckning medel skallav om försättas av
tvistiga fordringar. Dessa omständigheter vår ambition skapasamt att

ordning stämmer överens med denen gäller för fastighetersom som
vigör det efter varjeatt försäljningatt bör hållas fördelnings-anser ett

sarnrnanträde. Vid detta föreslår vi kronofogdemyndigheten skallatt
besluta fördelning influtna medel mellan sakägarna.om av
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kronofogde-vårt förslag,sammanträdet skall, enligtsamband medI
köpebrev. skall emellertid återutfärda Detmyndigheten sägas att

beroende enbartbostadsrätten intemöjlighetförvärvarens ärutövaatt
beviljasockså denneerläggande i regelköpeskillingens attutan avav

föreningen.imedlemskap
föreslårfastighetsförsäljningmedöverensstämmelse reglernaI om

utgångspunkt fråninflutna skall ske medmedelvi fördelningenatt av
tillVid fördelningen skall de regler tilläggsakägarförteckningen. om

beaktas.föreslås i 6 kap. 14 § BRLbeloppinteckningens som
tvistigavillkorade ochavsättning medelförPrinciperna av avsersom

betalningsäkerhet förutbetalning och ställandefordringar samt avom
motsvarighet för bostadsrätter.bör få sin

försäljning fast egendom,viddet,Vidare kan sätt avsamma som
inteckningarbostadsrätt vissafor köparetill nackdel omen av envara
använda sigkunnakan ha intressegälla. Denneupphör attettatt av

köparedärför möjligt förbördessa. Det även av enenvaraav
bostadsrättsinteck-förfortsatt inteckningsansvarbostadsrätt begäraatt

ningar.
situationenförfattningsregleringföreslagitavsnitt 6.3.1iVi har av

situationeromfattar emellertid intedubbelöverlåtelse. Det närmed ett
tvångsförsäljning konkurrerarförsäljning ellerexekutivförvärv vid

föreslår visådana fallöverlåtelse. Förförvärv,med t.ex.ett annat en
exekutivainnebär sedan deni UB. Förslagetregleringsärskild atten
kraft ochvunnit lagatvångsförsäljningen harellerförsäljningen

anspråkandraköpeskillingen så harbetalat görharförvärvaren som
gäldenären eller någonbostadsrätten frånpå ha förvärvat somatt

förutsättninginnehaft den, förlorat sin En ärdessförinnan har rätt. att
försäljningenbostadsrättshavareregistrerad närgäldenären somvar

ägde rum.

handunderFörsäljning

egendomrespektive fastunder hand lösförsäljningReglerna avom
finns skälanvändas detförsäljning skallsådanbåda tillsyftar att om

på såköpeskillingleda till högrekommerdetta attattattatt anta en
avsnittiframgått redogörelsenövrigt finns,uppnås.kan Isätt avsom
Under-formerna.skillnader de bådavissa mellan20.1.2,och20.1.1

uteslutandehandhaslös egendomhandsförsäljning t.ex. avav
fastighetsmäklareregistrerademedankronofogdemyndigheten t.ex.

Eftersomfast egendom.sådan försäljninganförtrosregel avsom
fastigheterbostadsrätter ochexekutiv försäljningmellanlikheterna av

berördaockså företrädare för devilket närmastrelativtär stora,
enhetlighetrådavi det börpåpekat,harmyndigheterna att enanser

skulle,sådan enhetlighetfastighetsexekution. Enförreglernamed
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enligt vår uppfattning, också innebära flexibelt förfarande förett mer
försäljning bostadsrätter. Vi föreslår därför underhandsför-av att
säljning bostadsrätt fortsättningsvis skall ske enligt de reglerav som
gäller för fast egendom.

20.2.4 Tvångsförsäljning

Vi föreslår vid tvångsförsäljning skallatt fortsättningsvis bestäm-
melserna i utsökningsbalken exekutiv försäljning bostads-om av

tillämpas, interätter i 8 kap.sägs BRL.annatom

Reglerna tvångsförsäljning bostadsrätt infördes den januari1om av
1996 prop. 1995/96: 17. De innebar bl.a. kronofogdemyn-att
dighetema över för försäljningtog bostadsrätteransvaret efterav
förverkande bostadsrätten enligt kap.7 18 § BRL. Vårt uppdragav är
inte föreslå några förändringaratt reglerna tvångsförsäljning.av om
Däremot vi de bör såatt de regler försälj-menar att röranpassas som
ningen i fortsättningenäven i huvudsak överensstämmer med de som
gäller för exekutiv försäljning. Vi föreslår därför de särskildaatt
bestämmelser föreslås exekutiv försäljning bostadsrätt skallsom om av
gälla vid tvångsförsäljning.även

Det åligger kronofogdemyndigheten förutsättningarnaprövaatt om
för ansökan tvångsförsäljningatt skall kunna bifallas. Deen om
nuvarande reglerna i 8 kap. 2 § BRL innehåller inga anvisningar om
vilka regler skall tillämpas vid prövningen tvångsförsäljnings-som av
fallen. Vi har uppfattat osäkerhet i vissa avseenden på fältet huren om
myndigheten skall gå till vidväga prövningen ansökanav en om
tvångsförsäljning. Det kan därför finnas skäl de regleröveratt se som

förfarandet vid tvångsförsäljning förstyr minska de tveksamheteratt
finns rörande underrättelser medoch delgivningt.ex. i sambandsom

kronofogdemyndighetens prövning ansökan tvångsförsälj-av en om
ning. Detta ställer emellertid krav allmän översynen mer av
reglerna tvångsförsäljning, något får ligga utanför vårtom som anses
uppdrag. Vi lämnar därför inga förslag i den delen.
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Underrättelser20.2.5

konkursför-kronofogdemyndighet ochdomstol,föreslårVi att
bostads-underrättelser tillskyldiga lämnaskallvaltare attvara

utmätning,betalningsfastställelse,besluträttsregistret omom
vissatvångsförsäljningförsäljning ochexekutivbegäran samtom

exekutiv betydelse.beslutandra av

i vissakronofogdemyndighetregler åligger detnuvarandeEnligt att
utmätning ochbostadsrättsföreningen beslutunderrättafall omom

Medtvångsförsäljning.exekutiv försäljning ellerbegäran om
naturligt dennabostadsrättsregister det siginförandet attterettav

finnsregistret. Detunderrättelseskyldighet i stället bör gälla gentemot
betydelse börexekutivdär upplysningarsituationerandraäven av

påexempelSomkännedom för införing där.registretstillkomma
expropria-ochkvarstad, konkursbeslut rörandesådana kan nämnas

tion.
behandlats iregistret harbör föras in iuppgiftervilkaFrågan som

avsnitt 11.2.
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Genomförandet21

konsekvenserEkonomiska21.1

bostadsrättsregistretinvesteringkostnaderna förberäknarVi att
medskrivasmiljoner kr. kostnader skallDessauppgår till 14,5 av

verksamhetsåren. Denår under de förstakrmiljoner5,8 treper
bostadsrättsregistretför den årliga driftenkostnadentotala av

medFrån ochberäknas till miljoner kr.år 27,8under dessa tre
sjunka tilldriftskostnadenverksamhetsåret beräknasfjärdedet

finan-skall i sin helhetår. Dessa kostnaderkr22,6 miljoner per
innebäravgifter. beräkningarVårasieras attuttag avgenom

300tillförvärv kanansökan registrering sättasavgifter för om av
inteckningsåtgärder tillinteckning och andraansökankr, för om

10tillinforrnationsuttagtransaktioner,övrigaoch för50 kr m.m.
kr.

Inledning21.1.1

konsekvensernaekonomiskaskall frågor rörande deavsnittI detta av
sinFramställningenbostadsrättsregister behandlas.införandet tarettav

skallLantmäteriverketi avsnitt 12.2i förslagetutgångspunkt att vara
dettasamband medipersonuppgiftsansvarig för registret. kanDet

lösning medvi har visarberäkningar gjortde ettattsägas att ensom
detLantmäteriverket helt friståendefrånnybildat, oavsett omorgan -
tillFörklaringenbli dyrare.myndighet skulleellerbolagär ett en -
förkostnadermedför högresådan lösningframföralltdetta är att en

uppbyggnaddatautrustning ochi forminvesteringar avt.ex. av
erfaren-sig dentillgodogörafår möjligheternaVidaredatasystem. att

Lantmäteriverketfinns inomoch kompetenshet antast.ex. varasom
torde innebärafristående alternativ. Dettaväljermindre ettmanom

fördyring.ocksådärmedeffektivitetssynpunkt ochfrånnackdel enen
sådantgällerberäkningarna detbör närDet nämnas att som

skullevad detutgår frånkontorsutrustninglokaler ochförkostnader
Lantmäteriver-lokaliserad tillbostadsrättsmyndighetenkosta varom

flera in-ellertillmyndigheten förläggsalternativ därket. Ett en
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skrivningsmyndigheter kan bli något dyrare. Med tanke på den
osäkerhet gäller beträffande den slutliga organisatoriska lösningensom
har det dock inte varit möjligt kostnadsberäkna sådana alternativ.att

Olika skeden kan skiljas vad gäller kostnaderna.ut Först uppkom-
kostnader förknippadeär med införandet registret. Sommer som av

exempel på sådana kan nämnas kostnader för datautrustning och
för bearbetningen och inmatningensystem samt uppgifter iav

registret. Därefter uppstår kostnader för registerhållningen. Av-
slutningsvis kommer vi beröra de avgifter kanatt för detas utsom
tjänster Lantmäteriverket utför.som

I avsnitt 18.1 har vi redogjort för insamlingen uppgifter. Iav
samband med det har vi framhållit våra förslag kommeratt att
medföra vissa arbetsuppgifter åläggs framföralltatt föreningarna. Det

dessatorde då också ofrånkomligt kommer drabbasattvara att av
vissa kostnader för detta. Några beräkningar dessa kostnader harav
vi emellertid inte haft möjlighet göra.att

Kostnadsberäkningen de generella direktiv för offentligastyrs av
åtaganden Dir. 1994:23 gäller för samtliga kommittéer ochsom
särskilda utredare. I direktiven i korthet följande.anges

Den offentliga verksamheten i fråga skall analyseras förutsätt-
ningslöst med utgångspunkt i situation offentligt åtagande.utan etten
Utifrån denna situation skall prövning ske för- och nackdelarnaen av
med det tänkta âtagandet. Prövningen skall i relation till desättas
bakomliggande målen för verksamheten. Värdet subventioneraattav

tänkt verksamhet skall därvid de kostnadervägas dettaen mot som ger
upphov till för samhället. Det skall emellertid beaktas detäven att
finns vissa nyttigheter kräver offentligatyper garantier ochav som
därför inte lämpade förär handhas privataatt rätts-t.ex.av organ,
väsende, försvar och naturskydd. Hänsyn skall också till detas
offentliga åtagandenas fördelningspolitiska mål.

Effekterna2. hittills genomförd verksamhet på utredningsområdetav
skall analyseras. I anslutning till detta skall möjligheterna till be-
sparingar och effektiviseringar pâ utredningsområdet kartläggas.

Förslag innebär utgiftsökningar eller inkomstminslcningar skallsom
innehålla förslag till finansiering. Avsikten sådana förslagär skallatt
kunna genomföras med oförändrade eller minskade resurser.

De beräkningar vi här har gjorts med särskilt biträdepresenterarsom
Lantmäteriverkets företrädare i utredningen, i sin har haftav tursom

biträde personal vid verket.av



SOU 1998:80 Genomförandet 353

2l.1.2 Kostnader under införandefasen

Initiala investeringar

Inför uppbyggnaden bostadsrättsregistret aktualiseras olika slagav av
initialkostnader. frågaDet är investeringar i datautrustningt.ex.om
hårdvara, datasystem mjukvara och arbetsplatsutrustning.annan
Behoven i dessa avseenden kommer bero på b1.a. valetatt av
personuppgiftsansvarig och de möjligheter följer därav i frågasom om
utnyttjande befintliga Nänmda faktorer påverkar ävenav resurser.
kostnaderna för fram datasystem till aktuellaatt ta ett är anpassatsom
krav och behov. betydelseAv också vilken datateknisk lösningär som
kommer väljas.att

Som nänmdes inledningsvis utgångspunkten för våra beräkningarär
registret skall handhas Lantmäteriverket. Detta möjligheteratt av ger
utnyttja den kunskap och erfarenhet finns där. detatt Det görsom

också möjligt utnyttja befintliga datasystem grund föratt som
uppbyggnaden de behövs dels för införandet, dels försystemav som
driften bostadsrättsregistret. Sammantaget minskar detta kostnader-av

för registret i förhållande till andra lösningar beträffandena person-
uppgiftsansvaret.

Ett visst behov investeringar i datautrustning kommer krävasav att
vilken lösning väljer. Kostnaderna för den maskinellaoavsett man

utrustningen hårdvaran beräknas till miljon1 kr medan investerings-
behovet för prograrnlicenser, databas, kommunikation, operativsystem

mjukvaran beräknas uppgå till ungefär 500 000 kr. Medm.m.
tillämpning sedvanliga avskrivningsprinciper där totalsummanav
fördelas med 40 är under år skulle den årliga kost-procent treper
naden för investeringar i maskiner och uppgå tillprogramvaror
600 000 kr de första åren.tre

Vad gäller kostnaderna för utveckling de för registret specifikaav
systemen för datafångst och drift uppskattas dessa till 500 000 kr
respektive miljoner5 kr. Antagandena grundar sig på det före-att
slagna bostadsrättsregistret i många avseenden liknar inskrivnings- och
pantbrevsregistren och Lantmäteriverkets kompetens vad gälleratt
uppbyggnad sådana datasystem kan tillvaratas.av

förKostnader lokaler och kontorsutrustning har räknats in im.m.
personalkostnaderna, redovisas nedan.som

Inmatningen uppgiften registret.av

När uppgifter skall samlas in uppstår kostnader för dels inhämtandet
olika uppgifter, dels överföringen dessa till registret. Dessaav av

kostnader kommer till del arbetskraft och databearbet-stor att avse

SOUl2 1998:80
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kommer kostnaderning. Till dessa för överföringen från andraäven
uppgiftslämnare,register och bostadsrättsorganisationerna ellert.ex.

då kostnader för information handledningföreningarna. Det ochär
tillkommer.föreningarnabl.a. som

finnas cirkaberäknas 700 000 bostadsrätter i Sverige. Beträf-Det
och dessafande skall det i inledningsskedet föras inen avvar

föreningen, bostadsrättenuppgifter och bostadsrättshavaren. Hurom
uppgifterdatafångsten dessa skall ske har i kapitel l8.presenteratsav

bostadsrättsföreningarVad gäller de förvaltas HSB, Riks-som av
någoteller de vår be-byggen, SBC serviceorganenstörre ärav

uppgifterna bör kunna föras från respektivedönming överatt organs
bostadsrättsregistret arbete.register till alltför omfattandeutan ett

förhållandenMotsvarande torde gälla för de uppgifter skallsom
ochfrån registreringsverkets och Lantmäteriverketshämtas Patent-

register.
antaganden gjorts kan för inhämtandetMed de kostnadernasom nu

från de föreningar organisationerna,uppgifter anslutna tillsomav
uppskattningsvis 10 000 stycken, beräknas till kr förening.100 per

kostnaden blir då miljon kr. Till detta kommertotala lDen att
uppgifter från fastighetsdatasystemet och ochinhämtandet Patent-av

registerregistreringsverkets kosta 500 000 kr.antas
skallkostnaderna för de övriga uppgifterDärtill kommer som

skall, irespektive förening till registret. Inhämtandetin frånhämtas
vad föreslagits i avsnitt 18.2, skeenlighet med attgenomsom

informationblanketter sänds till föreningarna och denförtryckta ut att
förs scanning. En delblanketterna in i registretlämnas genomsom

blankettmaterialet kan förväntas ofullkomligt i något avseende,varaav
utelämnade eller felaktigt ifyllda uppgifter. kommerDettat.ex. genom

särskilda arbetsinsatser, upprättning, förkräva s.k. ävenattatt
Därtillmaterialet registret.uppgifterna i det skall kunna föras tillöver

utredningsfall. för förfarandetskall läggas vissa Den totala kostnaden
miljoner kr.beräknas till 4

Personal

arbetsinsats.uppgifter i registret kommer krävalmnatningen attav en
Vi utgårblir beror bl.a. på hur införingen skall ske.denHur stor

register försgjorda beskrivningen uppgifter i andraifrån den attnyss
före-elektronisk direkt frånpå medan uppgifter hämtasvägöver som

registret på denin i scarming. Storlekenningarna matas genom
skeberor införandet skallarbetsinsats krävs ocksåsom om

riket eller regionvis. förordatsamtidigt i hela Lantmäteriverket har ett
och skulle underlättasamtidigt införande pekat på det bl.a.att
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kredithanteringen. Verket emellertid det skulle värdefulltattanser vara
införandet riksomfattande register föregicks för-ettom av av en

söksverksamhet inom utvalt, mindre område.ett
Våra beräkningar visar det krävs till fyra månaders arbeteatt tre av

tio innan registret kan i drift. Det krävs då deltagandetaspersoner av
jurist, systemutvecklare, drifttekniker och handläggare för utföraatt

uppgifter förknippadede med införandefasen.är Vi beräknarsom
kostnaden årsarbetskraft till 700 000 kr. Med införandetid påper en

till fyra månader blir den totala personalkostnaden 2 miljonertre ca
kr.

2l.1.3 Kostnader för den löpande verksamheten

Beträffande löpandeden verksamheten kan kostnaderna för denna
delas olikai avseenden. Vad först gäller uppdateringenupp av
uppgifter i registret kommer, framgått avsnitt den ske11.2, attsom av
på olika beroende på vilken uppgift det fråga Vissasätt ärtyp av om.
uppgifter föreningen och fastigheten kommer löpandet.ex. attom- -
hämtas från andra offentliga register. dåDet i första hand frågaär om
Patent- och registreringsverkets föreningsregister fastighets-och
datasystemet. Kostnaderna för denna hantering endast databe-avser
arbetningen.

Uppgifter bostadsrättshavaren och inteckningsförhållandenom
kommer bostadsrättsregistretstill kännedom i samband med ansök-att
ningar registrering förvärv eller inteckningar. Kostnadernagörs om av
för förfaranden berordessa i första hand på antalet sådana ärenden. -
Tillgänglig statistik från HSB visar 48 bostadsrätternaatt procent av

Motsvarande siffra för Riksbyggenär 27 Avpantsatta. är procent.
materialet från HSB framgår överlåtelsefrekvensen 13äratt procent

år och anmälningar pantsättning beträffande 10görsattper om
bostadsrätterna.procent av

bakgrundMot den tillgänliga statistiken vi följandegörav an-
taganden. landets cirkaAv 700 000 bostadsrätter kan 000 7050 000-
förväntas byta innehavare varje år. Inteckning kan förväntas sökas i
cirka 35 000 bostadsrätter under period. Med ledning dessasamma av
uppgifter beräknar vi behovet personal för driften bostadsrätts-av av
registret till 40 årsarbetskrafter. Det bör i sammanhanget påpekas att
vi förutsätter ärendena beträffande inteckningar till övervägande delatt
kommer handläggas elektroniskt ansölqringsförfarande.att ettgenom

utformningenMed den vårt förslag ansökningsförfarande har,som om
avsnitt 6.7, torde någon ökad belastning för de ingivarese som

kommer använda sig elektronisk ansökan inte uppkomma. Vidatt av
dessa förhållanden kommer arbetskraftsbehovet i huvudsakatt avse
förvärvsregistreringen.
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heltidstjänster krävsDe tio för införandefasen kommer attsom
sedan registretfinnas kvar har tagits i drift. årliga kostnadenDenäven

ungefär miljonerför dessa 7 kr. behövsUtöver dessa ytterligare 30är
Flertalet dessa förmodligenheltidstjänster. bör handläggare.av vara

kostnadMed 500 000 kr årsarbetskraft blirantagenen om per
förpersonalkostnaden dessa 30 anställda cirka 15 miljoner kr. Den

förtotala kostnaden personal skulle då bli 22 miljoner skallkr. Det
angivna beloppentilläggas i de ingår de löpande kostnaderna föratt

kontorsutrustninglokaler och m.m.
kostnaderde redovisats kan kostnader uppkommaUtöver som nu

för rapporteringsskyldighet åläggsden vissa myndighetersom
bostadsrättsmyndigheten. En sådan skyldighet åvilar redangentemot

myndigheter och i Vissai dag många domstolar olika avseenden.
dessutom beträffandemyndigheter har bostadsrätter underrättelse-en

bostadsrättsföreningarnatill vi medskyldighet ersätter ensom nu
till bostadsrättsregistret.sådan skyldighet Vi den skyldighetattmenar

underrättelser till bostadsrättsmyndigheten vi föreslårsändaatt som
så begränsad belastning för myndigheteninnebär den ansvarigaen

härförm.fl. kostnaderna kan lämnas avseende.att utan

Personal och utrustning m.m.

driften återkommer ställningstaganden frånfortsatta vissaUnder den
viinförandefasen. Utöver de har redovisats tidigare antar attsom

lärkostnader för investeringar i lokaler inteytterligare utrustning och
såledesunder registrets första tid i funktion. Vi beräknarförekomma

investeringarna kommer driftbudgeten för dede nämnda belastaattatt
med 600 000 kr år. tiden därefter börförsta åren För motsva-tre per

för och andrabelopp behovet uppdateringrande reserveras av
datautrustningen.investeringar i

de årliga förstaVi har uppskattat personalkostnaderna under de tre
miljoner kr. kostnader kan på sikt kommatill 22 Dessaåren att

avgiftervissa uppbördminska till följd arbetsmomentatt t.ex.av av-
Ävenaviseringar kan automatiseras i viss utsträckning.och ut--

registretmöjlighet till direktåtkornst tillbyggnaden upp-av en -
personalkostnaderna i taktline kan komma minskakoppling atton -

telefonförfrågningar ochpersonalkapacitet förmed behovetatt av
tagitminskar. förhållanden dock inteliknande service Dessa har vi

vid våra beräkningar.hänsyn till
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prissättningoch21.1.4 Intäkter

för avgifterFörutsättningar uttag av

Förordningen 1987:452 avgifter vid de allmänna domstolarnaom
vilka avgifter skall inskrivningsärenden.reglerar vid bl.a.tas utsom

omfattarFörordningen expeditioner utfärdade Lantmäteriverk-även av
avgifterna förVad gäller de ärenden aktualiseras medet. som

bostadsrättsregistret bör 1987 års förordning utökas till ävenatt
ansöknings- och expeditionsavgifter. blir då aktuelltomfatta dessa Det

avgifter.prissätta dessaatt
gäller prissättning infonnationstjänster myndigheterVad av som

Riksrevisionsverkettillhandahåller har vissa principer RRVställt upp
principer har sedan behandlats ytterligare i Grundda-1995:64. Dessa

betänkande Enligttabasutredningens Grunddata SOU 1997:146.
utredningsbetänkandet förförslaget i skall avgifter uttagtas ut ur

elektroniskt lagrade uppgifter tillhandahållsdatabaser som av enav
Avgifterna skall baseras för fram ochmyndighet. på kostnaden att ta
informationsuttagen. detdistribuera Vidare föreslår utredningen att

särskilt ställningstagande avgiftenfrån regeringenskall krävas ett om
bidrag till kostnader för insamling, uppbyggnadskall utgöraäven t.ex.

skallajourföring eller särskilda nyttjanderättsavgifteroch tas utom
131.a.a. s.

direktaför standarduttag delsAvgiftsunderlaget utgörsett av
delsför material- och lönekostnader,kostnader uttaget, t.ex. av

såsom bl.a. kostnaderkostnader, del iindirekta samtgemensamma
maskintid ochför underhåll. Med standarduttagkostnader ett avses

uppgifter naturlig del myndighetenssådana utgöruttag somav en av
finns tillgängliga åtgärderoch speciellauppdrag utan attsom mer

från myndighetens sida Riksrevisionsverketsbehöver vidtas se rapport
45s.

få delHuvudexemplet standarduttag någon begärär närett att ta
fastställdhandling. i frågaallmän Personen har då rätt motatt enav -

utskrift, avskrift eller handlingen, till den delavgift få kopiaen av-
sekretessbelagd. Statliga skall vid uttagandetinte myndigheterden är

avgiftsförordningenavgift tillämpa de bestämmelser finns isomav
1992:191.

eller uppgifter myndighetenVid bearbetning sammanställning harav
särskild avgift beställningen går utöverrätt att utta myn-en om

åtagande enligt instruktion författning, dvs.dighetens eller omamian
standarduttag framgårdet inte 46. Dettaa.a.är ettatt anse som s.

§ avgiftsförordningen. då§ 9 och 5 Myndigheten kan4 ta utav
motsvarande kostnadenersättning för beställningen. Dethanteraatt
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innebär kostnader för speciella åtgärder,ävenatt t.ex.som program-
mering bearbetning,och skall täckas den ersättning tas ut.av som

uppkoppling lineVid till offentliga databaser tillkommer, jämförton
med standarduttaget, kostnader för modifiering databasen, licensav
för nödvändig kostnader för kundservice ochsamt extraprogramvara
telekapacitet. Enligt bestämmelse nämndes föregåendeisamma som
stycke kan ersättning för täcka dessa tillkommandeäventas ut att
kostnader.

Bostadsrättsregistrets avgifter

bostadsrättsregistretKostnaderna för skall i sin helhet täckas av
för de tjänsteravgifter tillhandahålls. Dessa avgifteruttassom som

täckning för uppkommandeskall full kostnader. s.k. självkost-Denge
alltsånadsprincipen skall avgifternas storlek. Följaktligen skallstyra

flyter in därförde medel enbart användas för kostnadertäckaattsom
hänförbara till registret. Skulle kostnaderna minska bör detärsom

avgiftersåledes leda till sänkta och vice versa.
vilkaVår uppskattning avgifter dekan och hurtas ut storaav som

utgår från det tidigarebör gjorda årligenantagandet detattvara
70 000förekommer cirka ärenden rörande registrering förvärv ochav

inteckningsärenden.cirka 35 000 Om avgifterna för ärendendessa
till kr respektive 50 kr300 skulle de upphov till intäktsattes omge en

Ävenmiljoner kr. avgiften för inteckningsåtgärder 5022,8 bör vara
kr.

Till detta kommer avgifter bör också för vissa andraatt tas ut
registreringåtgärder, inteckningshavare. Vidare bör register-t.ex. av

transaktionerutdrag och andra avgiftsbeläggas. Vi beräknar efter en-
jämförelse med fastighetsdatasystemet kandessa tillsammansatt-
uppgå till 400 000 transaktioner år. l0 krMed avgiftper en om per

årligatransaktion skulle den intäkten bli miljoner4 kr.
Slutligen bör vissa intäkter uppkomma till följd försäljningav av

Exempel påtilläggstjänster. sådana tjänster uppkopplingar lineär on
âtgärdsaviseringar. Vår för till-och s.k. bedömning intäkternaär att

beräknas uppgåläggstjänster kan till miljon kr år.l per

övergångstidenSärskilt om

uppskattade årliga inteckningsärenden finnsUtöver den volymen av
meddet anledning räkna åtskilliga innehavare gammalatt att av en
femåriga viljapantnotering under den preklusionstiden kommer att

sin säkerhet bostadsrättsinteckning med registrering"byta ut" mot en
inteckningshavare. Det finns i anledningdetta sammanhang attav

jämföra med den konvertering till datapantbrev skett påharsom
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fastighetssidan, och helt frivillig. försiktigär En beräkning ledersom
till cirka 100 000 pantnoteringar skulle bli föremål föratt att om-

inteckning.vandling till Med den angivna avgiften för inteckningar,
50 kr inteckning, skulle detta medföra intäkterna ökar med 5attper
miljoner kr, någon nämvärd ökning kostnaderna. Dennautan av
förväntade intäkt, alltså svårberäknad, har vi valt inteär att tasom

beräkningarna.med i Den kan viss buffert försägas utgöra en
oväntade kostnader.

Sammanfattning

kostnaden förDen årliga driften registret första årenunder de treav
gjordaskulle, enligt de beräkningarna, miljoner27,8 kr. Enligtvara

beräkningar skulle denna täckas de avgifter föreslårvisamma av som
för registreringskall förvärv och inteckningar deochtas ut av m.m.

försäljningintäkter olika tilläggstjänster kan tänkas Försom en av ge.
förhållandenåskådliggöra de redovisats avsnitti detta kanatt som

följande sammanställning kostnader och intäkteröver göras.

Kostnader
och nätverks-Dator-

600kostnader 000 kr
data-Systemutveckling,

fångst 500 000 kr
Systemutveckling,
driftsystem 5 miljoner kr
Inmatning uppgifter 5,5 miljoner krav
Övriga förberedelser 2 miljoner kr

13 miljoner kr miljoner kr0,4 5,2x
Personalkostnader

årsarbetskrafter á 700 000 kr10 miljoner kr7
årsarbetskrafter á 500 00030 kr miljoner kr miljoner kr15 22

Totalt 27,8 miljoner kr

Intäkter
förvärvRegistrering 70 000 á 300 kr miljoner kr21,0stav

Registrering inteckningar 35 000 á kr miljoner kr50 1,8stav
Registerutdrag 400 000 á 10 kr miljoner kr4,0stm.m.

för tilläggstjänsterErsättning miljoner kr1,0

miljonerTotalt 27,8 kr
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därefter, dvs. fråntiden och med år fyra, kan kostnaderna förFör
uppgå till 22,6 miljoner dådriften beräknas kr. Det innefattar de

personalkostnadematidigare angivna 22 miljoner kr 600 000samtom
ochkr för löpande dator- nätverkskostnader. Dessa kostnader skall

beräknade intäkterna vid ochjämföras med de angivna ärendevolymer
Reslutatet skulle då visstavgiftsnivåer. medföra överskott. Dettaett

marginal avvikelser från gjorda skullemedför viss de antagandenaom
ytterligare buffert tidigareEn deuppkomma. är, nänmts, extrasom

förväntaskan uppstå innehavareinkomster att ensom genom av
övergångstidenunder väljer omvandla sin säkerhet tillpantnotering att

bostadsrättsinteclming.en

Ikraftträdandet21.2

föregående viframgått avsnitt och avsnitt 18.2 beräknarSom attav
fyra månaders in detill arbete för samla ochdet krävs att matatre

ingå iskall registret från början. Vi bedömer detuppgifter attsom
likaminst lika lång tid för förbereda det arbetet.krävaskommer attatt

framförberedelsetiden skall nödvändiga tekniska lösningarUnder tas
och vägledning framförallt föreningarna Medinformationoch ges.

förväntas arbete uppkommerdet kan vissttanke ävenatt att extra
fårtilltänkta uppgiftslärrmare inte hör sigpå grund etc.att manavav

tid för förberedelsermed den kommer krävasräkna att attsomnog
uppgår till från riksdagen harinsamling ungefär âr räknatoch ett att

registrets införande.fattat beslut om
beräknastill vad och till den tid kanMed hänsyn sagtssom somnu

viremissbehandling, vidare beredningsarbete beräknaråtgå för attetc.
år 2000.förslagen kan träda i kraft tidigast den julide här lämnade 1

underemellertid riksdagsbeslut i frågan fattasförutsätterDetta att ett
utgårtidsrarnen framstår något Vivåren 1999. Den dock snäv.som

ikraftträdande vid årskiftetinte kan ske förrändärför ifrån ettatt
2000/2001.

Övriga frågor21.3

direktiv skall vi beakta till samtligaEnligt våra de generella direktiven
kommittéer åtagandandenoch offentligautredare prövaatt

redovisa regionalpolitiska konsekven-dir. 1994:23 eventuellaattsamt
1994: 1241992:50, jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.dir.ser

för brottsligheten brottsförebyggande arbetetkonsekvenser och detoch
dir. 1996:49.



1998:80SOU Genomförandet 361

ställningstagandenVåra med anledning direktiven offentligaav om
redovisats iåtaganden har avnitt 21.1 de ekonomiska konsekven-om

våra förslag.serna av
de övrigaVi har generella direktiven. Vi har dockäven övervägt

skäl beröra dessainte funnit närmare.att
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22 Författningskommentar

22.1 Förslaget till lag ändring iom

bostadsrättslagen 1991 2614

1 kap. Inledande bestämmelser

3 § Upplåtelse lägenhet med bostadsrätt får endast ske till denav en
medlem i bostadsrättsföreningen.är Bostadsrätt den iär rättsom

föreningen medlem har på grund upplåtelsen.som en av
6 kap. finns bestämmelserI bostadsrättenrätten utöva närattom

den har övergått från bostadsrättshavare till innehavare.en en ny
Bostadsrätter skall registreras i bostadsrättsregistret enligt lagen

0000:000 bostadsrättsregister.om

tredje styckeEtt har tillförts paragrafen. Där bostadsrät-nytt attanges
iskall registreras bostadsrättsregistret. Vidare hänvisningter ges en

till lagen bostadsrättsregistret.om

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.

1 § Fråga medlem i bostadsrättsföreningatt anta avgörsom en en av
föreningens styrelse med iakttagande de villkor för medlemskapav

i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.som anges
En ansökan medlemskap skall relsen inomrövas stom av en

månad från den dag ansökan kom in til styrelsen. medlemskapar
inte inom denna tid,vägrats sökanden medlem.antagenanses som
Styrelsen beslutkan ompröva medlems sökandenvägraett att ap, om
begärdet eller enligt 10 § hänskjuter tvisten till hyresnämnden.

föreskrivasstadgarna får ansökan inträde i föreningen skallatt om
skriftligen och ansökningshandlingengöras skall försedd medatt vara

sökandens bevittnade underskrift.

förts inI paragrafen har andra stycke där tidsgräns ställsett nytt en
för föreningen kan medlemskap. någonnär vägra Närupp som en

bostadsrätt har övergått till ansöker medlemskap har styrelsenom en
månad på sig frågan. Om styrelsen inte sökandenavgöraatt vägrar

inom dennamedlemskap tid blir konsekvensen han godtagenatt anses
medlem. Avsikten inte styrelse finnerär med-att attsom en som
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medges skall avvaktalernskap skall utgången fristen, den skallutanav
möjligt ansökan och underrätta sökanden sitt beslut.prövasnarast om

styrelsen inteSkälet till sig kunna bevilja medlemskap kanatt anser
underlaget därvidden ofullständigt. Styrelsen kanäratt attanservara
frånkomplettering sökanden. tiden inte dettabegära Men medgerom

komplettering inte kommer in månaden färunder styrelseneller vägra
medlemskapmedlemskap. Om bör styrelsen skälen förvägras ange

Sökanden har sedan möjlighet omprövning, meddetta. begäraatt t.ex.
uppgifter. påkompletterande Styrelsen kan då ansökanpröva nytt.

också möjlighet detta sökanden enligt 10 § harharDen göraatt om
avslagsbeslutet skall Möjlighetenhyresnärrmden.begärt prövasatt av

frågan motverkar styrelsen slentrianmässigt i dethänskjuta attatt
medlemskap för behandla fråganförsta skedet kunnavägrar att t.ex.

först senare.
bestämmelserna styrelsens skyldighetDet bör prövasägas att attom

medlemskap vadtvingande, dvs. den gälleransökan är oavsettomen
stadgar innehåller. sammanhanget bör ocksåföreningens I nämnas att

med-enligt BRL delegera frågan prövningmöjlighet finns att om av
ellernågon inom styrelsen.lemskap till utom
bostadsrätt skyldig begäraförvärvare normaltEn är attav en

förvärv, kap. lagen bostadsrättsregister.registrering sitt 3 1 § omav
Är registreringinte medlem, kan han få endast vilandeförvärvaren av

kap. 7 § 11 lagen bostadsrättsregister.sitt förvärv, 3 om

övergång bostadsrättOm och panträtt6 kap. av om

överlåtelse kapitlet harbostadsrätt har ändrats. IBestämmelsen om av
dubbelöverlåtel-in bestämmelser bl.a. godtrosförvärv,vidare förts om

och panträtt.se

Överlåtelse

köpehandlingbostadsrätt skriftligsluts4 § Ett köp en genomav en
Köpehandlingen skallsäljarenskrivs under och köparen.avsom

uppgift den enhet överlåtelseninnehålla ettsamt omavserom som
Motsvarande skall gäl vid byte eller gåva.pris. a

kommitharoch köparen vid sidan köpehandlingenOm säljaren av
köpehandlin denpris det i äränöverens annatett anges en,somom

i ställetogiltig. leröverenskommelsen Mellan säljaren och köparen gä
detfär jämkas,i öpehandlingen.Priset dockdet pris omsom anges

skallskal bindande. Vid denna bedömningoskäligt detär att vara
vid avtaletsköpehandlingens omständigheternatill innehåll,hänsyn tas

iinträffade förhållanden omständigheternaochtillkomst, senare
övrigt.
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i första och andraVad styckena gällersägs även närsom en annan
ytterligare överlâtelsehandling har ppfyller inte också denupprättats.

stycketföreskrifterna i första den verkan.är utan

stycke behandlarParagrafens första kraven för bindande över-ett
beträffande bostadsrätt.låtelseavtal Formkraven desammaären som
överlåtelseavtaltidigare. skall underEtt skriftligt och skrivasvara av

köparen. Vidaresäljaren och skall den aktuella lägenheten och
Innebördenköpeskillingen ändringen har gjorts attanges. av som -

det angivnaöverlåtelsen sluts längredenuntiation intesättet är att-
skydd.krävs för sakrättsligt I stället avtalsprincipen.gäller den s.k.

Utgångspunkten alltså redan det skriftliga avtalet mellanär att parterna
skydd. Skälensakrättsligt för denna ändring har iangettsger

allmänmotiveringen, avsnitt 6.1.
finns inskränkningar avtaletSom redan i principenantytts att

sakrättsligabestämmer det läget. Förvärv bostadsrätter skallav
Huvudregeln därvid,registreras. enligt 2 kap. 16§ lagenär om

bostadsrättsregister, registreringen saknar betydelse för detatt
enligtmateriella rättsläget. Men paragraf gäller särskildsamma en

rättsverkan vilkenbestämmelse registrering eller tid inomom av om
Sådanaväckas. bestämmelser Enligt detalan skall finns i 4 dt.ex.
registrering förvärvet betydelse vidbestämmelserna centralär av av

godtrosförvärv.
finnstredje stycket bestämmelse situationenI atten ny som avser

ytterligare iköpebrev eller överlâtelsehandling upprättasarman
bytetsamband med köpet, eller gåvan. Forrnkraven i första stycket

bestämmelserna sidoavtal i gäller föroch andra stycket ävenom
handlingsådana handlingar. En inte uppfyller formkraven i förstasom

verkan.stycket är utan

bestämmelse vid4 § överlåtelse inte in i överlåtelse-En tasa som
handlingen iltig, den innebärär attomo

ellerförvärvets fu lbordan bestånd villkor,beroendeär av
gäller i fråga2. inskänkningar förvärvarens överlåta bo-rätt attom

upplåta eller bostadsrättsinteckning.stadsrätten, ansökapanträtt om
handling måsteOm fler avseende eller byteköpän upprättasen

cketvillkor enligt första in i handling för1 dennaävenst tas att
fullbordan ler beståndföflxl/ärvets fortfarande skall beroendee vara av

vi oret.

paragrafens förstaEnligt stycke bestämmelser vidkrävs vissaatt
överlåtelsehandlingenöverlåtelse in i giltiga.för de skalltas att vara

Regleringen i sak för4 kap. 3 § och 3 Skälenl JB.motsvarar att
införa aktuella kravet hardet i allmänmotiveringen, avsnittangetts
6.6.2. förvärvet beroendeOm villkor, skall ansökanär av en om

förvärvetregistrering vilandeförklaras, 3 kap. 10 lagen7 §av om
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bostadsrättsregister. Förvärv, upplåtelser eller ansökningarpanträttav
inteckning strider inskränkning i överlåtelsehandlingenmotom som en

kan medföra ansökan avslås, 3 kap. 6 § 4 respektive 4 kap. 3 § 2att
lagen bostadsrättsregister jfr 3 kap. 10 § lag.om samma

andraParagrafens stycke innebär fler köpehandlingänatt om en
utfärdas måste villkor, förvärvets fullbordan eller bestånd ärsom
beroende in i den andraäven handlingen för villkorettas attav,
fortfarande skall giltigt. Motsvarande gäller vid byte.vara

Överlåtelse till flera m.m.

4 b § Om bostadsrätt har överlåtits till flera för sig, har, utomen var
i fall i andra stycket, den tidigare överlåtelsen företräde.som anges

Den överlåtelsen har företräde registrering i bostadsrätts-senare om
registret för detta förvärv söktes först och

förvärvaren vid förvärvet inte kände till eller borde ha känt till den
tidi överlåtelsen, ellerare

i sin2. har överlåtit bostadsrättenörvärvaren till någontur annan
vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt förstatill densom

överlåtelsen.
flera överlåtelserAr samtidiga eller kan det inte vilkeniutrönas

tidsföljd de har skett, skall talan någon förvärvarnarätten av av
besluta företrädet mellan dem efter vad med hänsyn tillom som om-
ständigheterna skäligt.är

behandlarParagrafen konkurrerande förvärv, s.k. dubbelöverlátelse.
första stycketI huvudregeln för det fall bostadsrätt harges en

överlåtits till flera för sig. Huvudregeln det tidigareär attvar
förvärvet företräde.har

Två undantag finns, enligt andra stycket, från denna huvudregel. En
första förutsättning i båda fallen den förvärvaren harär att senare
ansökt registrering först. Var den förvärvaren i god vidtroom senare
förvärvet enligt första punkten, det förvärvet företräde.ges, senare
Det förvärvet kan emellertid, enligt andra få företrädepunkten,senare

förvärvarenden inteäven i god Förutsättningen ärtro.om senare var
förvärvarendärvid den sini har överlåtit bostadsrättenatt tursenare

till någon vid sitt förvärv i god beträffande dentrosomannan var
första överlâtelsen.

Bestämmelsen i första stycket innebär konkurrerandedeatt om
förvärvarna ansöker registrering får tidigaresamtidigt detom
förvärvet företräde. Regleringen i första och andra styckena innebär
vidare förvärven har skett samtidigt eller det inte kanatt om om

de har skett, får det förvärv företräde för vilket registrer-utrönas när
ing söktes först. Då kan det nämligen inte fastställas vilket förvärv

det vilket frågan inte intressant.gör god äratt trosom var senare, om
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finns emellertid ytterligare,Det möjlig situation. Ansökanen om
kan samtidigt förregistrering flera överlåtelser samtidigagöras ärsom

eller där det inte kan i vilken tidsföljd de harutrönas skett. Denna
i tredje stycket.situation regleras Någon förvärvarna dåfår väckaav

skalltalan vid domstol. Rätten därvid förordna företrädet mellanom
skäligt.dem efter vad Bestämmelsen tillmotsvarighetär 17ärsom en

förstakap. andra stycket4 § meningen JB och skall tillämpas på
motsvarande sätt.

i4 b4 § Bestämmelserna § skall tillämpas också på förvärvc genom
bolagsskiftebodelning, liknande förvärv,eller närtestamente,arv,

företrädetfråga uppkommer förvärvmellan sådant ochettom en
överlåtelse.senare

företrädetBestämmelser mellan förvärv bostadsrätt vidom av
försäljning ochâxñlcutiv förvärv finns i utsöknings-14 kap.annat

a en.

paragrafs förstaFörevarande stycke har utformats med kap. §17 11
3 § tredje stycketJB och 6 kap. aktiekontolagen 1989:827 som

innebär tillämpligaförebild. Regleringen bestämmelserna i 4 b § äratt
universalfång konkurrerar överlåtelse.med Haräven när ett senareen

avståttförst från bostadsrätt vid bodelningmake ocht.ex. en enen
överlåter bostadsrätten, förvärvaren fäsedan kan denäven senare

förvärvföreträde, detta registreras först och han i god tro.om var
reglernagäller inte det förvärvet universal-Däremot är ettom senare

gäller principenfång. dessa fall universalfång aldrig kanI att ett ge
fängesmannenden hade. universalfång kan alltsåbättre Etträtt än
framföraldrig få företräde tidigare överlåtelse.en

stycket upplysning regler för situationenI andra attattges en om
bostadsrätt vid exekutiv medförvärv försäljning konkurrerar ettett av

i kap.förvärv finns 14 utsökningsbalken. Bestämmelserna i 4annat
tillämpliga i utformadb således inte denna situation. Regeln§ ärär

motsvarighet till kap.17 10 § första stycket JB.som en

Godtrosförvärv

bostadsrätt frånd har förvärvats överlåtelse4 § Om en genom en
bostadsrättshavare överlåtarensnågon inte grundrätt attvarsom av
företrädareseller någon dennes åtkomst ogiltig eller annatav avvar

den ändåskäl inte gällde bostadsrättshavaren, förvärveträtte ärmot
giltigt, om

registrerad i bostadsrättsregistret bostadsrätts-överlåtaren var som
vid förvärvet, ochhavare

eller, överlåtitsdå bostadsrätten därefter har till2. förvärvaren när
vid sitt förvärv ha känt tilldenne varken kände till eller bordearman,

överlåtaren inte bostadsrättshavare.rättatt var
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Paragrafen förutsättningarna för godtrosförvärv skall kunnaattanger
ske. I fimis bestämmelser4 § innebär förvärv inte gällere att ettsom

förutsättningarna enligt förevarande paragraftrots att uppfyllda.är
Utformningen har fastighetsrättslig förebild. Att godtrosförvärv av
bostadsrätter möjligtär ändringär jämfört med gällande rätt.en
Skälen för denna ändring och för den valda utformningen har angetts

allmänmotiveringen,i avsnitt 6.3.2.
Förutsättningarna för godtrosförvärv följande. Bostadsrättenär

Överlåtarenskall ha förvärvats överlåtelse. skall ha varitgenom en
registrerad bostadsrättshavare vid förvärvärvet. Registreringsom av

föregåendedet förvärvet skall alltså beviljad och det räcker intevara
med vilande registrering. Det innebär bl.a. överlåtaren skallen att

medlem i bostadsrättsföreningen. Enligt 3 kap. § lagen7 11vara om
bostadsrättsregister kan nämligen den inte medlem få endastärsom
vilande registrering. Dessutom krävs förvärvaren i god elleratt trovar

det fråga vidareöverlåtelseär den förvärvarenattom om en senare- -
vid sitt förvärv i god beträffande den förste överlâtarenstro rättvar
till bostadsrätten. Liksom beträffande fast egendom förutsättningär en
för godtrosförvärv överlåtelsen mellan de aktuellaatt ärparterna
giltig, beträffande fonnkraven.t.ex.

4 § Bestämmelserna i 4 d § inte tillämpliga,är talan bättree om om
till bostadsrätten väcks inom tio år frånrätt den dag förvärvaren vid

den aktuella överlåtelsen istrerades bostadsrättshavare ochre som
den handling bosta grundats på förfalskad eller försrätten ärsom

den innehavarens räkning utfärdadrätte nå saknade be-av on som
hörighet till det eller iltig förär den har lkommit under tvånatto
enligt 28 § lagen 1915: 18 avtal och andra rättshandlingarom p
förmögenhetsrättens område,

den innehavaren, denne utfärdaderätte den handlingnär på vilken
bostadsrätten grundats, i konkurs eller omyndig eller handladevar

påverkanunder gsykiskstörning eller inte hade rådighet överenav
bostadsrätten förvaltare förordnad enligtattgrun av en var
föräldrabalken, eller

förvärvet enligt lag iltigt påär grund det inte har gjorts iatto av
föreskriven form eller igt andra föreskrivna villkor medellere
samtyckenå berörsrätt eller med tillståndstöd ellerav on vars an-av

tgärd omstol eller myndighet.nan av annan

Paragrafen behandlar undantag från bestämmelserna i 4 d § närom
godtrosförvärv kan ske. Frågan har behandlats i allmänmotiveringen,
avsnitt 6.3.2. kvalificeradeDe ogiltighetsgrunder har sinsom anges
motsvarighet i 18 kap. 3 § JB. I det hänseendet avsiktenär att
paragrafen skall tillämpas på bestämmelserna i JB. Desättsamma som
kvalificerade ogiltighetsgrunderna kan emellertid inte gällandegöras
hur länge helst. Talan förvärvare bostadsrättmotsom en av en om
bättre till måstedenna väckas inomrätt tio år. Efter denna tid anses
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harogiltigt, kvalificerad ogiltighetsgrundförvärvet inte även om en
Tidenförvärvet. räknas från det förvärvaren regist-förelegat vid att

"denbostadsrättshavare. förvärvarererades Den äravsessom som
den har gjort avsedda förvärvetmed andra 0rd det i 4 d §förste", som

bostadsrättenDet gäller alltsåfrån den ägaren.rätte ävenän omannan
eller flera förvärvare.övergår tilldärefter en nya

övergått bostadsrättsföreningen, skall denbostadsrätt till11 § Har en
föreningen pådet kan ske förlust, inteöverlåtas så snart utan enom

beslutar bostadsrätten skall upphöra.föreningsstämma att
fårbostadsrätt har övergått till föreningenOm är pantsatt,somen

endast denbostadsrätten skall phöra meddelasbeslut att somomuom
detta ellerenligt 13 § stycket har medgettinteckningshavare örstaär

saknar värde för denne.bostadsrättenom

Ändringen förslagetparagrafens konsekvensandra styckei är aven
gjortsför ändringen harinteckningssystem bostadsrätter. Denettom

registreradeförhållande tillunderrättelseskyldigheten gäller iatt
Underrättelseskyldig-i stället för till panthavare.inteckningshavare

andrahandspanthavare. Dennai förhållande tillinteheten gäller
enligt 13 §förstahandspanthavarenunderrättelseskyldighet har normalt

tredje stycket.
paragrafförevarandebestämmelserna iBetydelsen när enav

harlägenhetönskar ändra beträffande denbostadsrättshavare ytan som
iutförligt kommenteratsmed bostadsrätt harupplåtits till honom

avsnitt 6.6.5.

Upplåtelse panträttav

bostadsrätti sinvill upplåtabostadsrättshavare, panträtt12 § En som
visst beloppregistreratfordran, har fåförtill säkerhet rätt ettatten

bostadsrättsinteckning.i bostadsrätteni pengar
gäller bestäm-registrerin bostadsrättsinteckningarBeträffande av

0 bostadsrättsregister.0000:i lagenmelserna om

för fastighetergällerutformats i anslutning till vadParagrafen har som
har bo-styckeföretagshypotek. Enligt paragrafens förstaoch en

fåbostadsrättvill upplåta i sin rättstadsrättshavare panträtt att ensom
förhar valtsbostadsrättsinteckningbostadsrättsinteckning. Termen att
förstaandra. Avinteckning skall kunna skiljas fråndenna typ av

endastbostadsrätten,omfattarframgår vidarestycket panträtten attatt
kanintebostadsrätterintecknas flerakanbostadsrättenhela samt att

intecknas gemensamt.
finns förtill bevis inteckningenmotsvarighet detNågon somom

bostadsrättsinteckningar.finns inte det gällerpantbrevfastigheter när
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Det följd konstruktionenär för upplåtelse enligtpanträtten av av
13

I paragrafens andra stycke har lämnats upplysning detatten om
finns bestämmelser registrering bostadsrättsinteclcningar i lagenom av

bostadsrättsregister.om

§13 Panträtt i bostadsrätt upplåtsen attgenom
bostadsrättshavaren för fordran pantförskriverpantsom en en

bostadsrättsinteckning, och
borgenären2. eller någon företräder denne registrerassom som

innehavare bostadsrättsinteckningen inteckningshavareav
Vid pantsättnin bostadsrätt, med bostadsrättsinteckningav en en

där intecknings ñmis, tillämpas lagen l936:88 pantsätt-en avare om
ning lös egendom innehaves tredje på motsvarande sättav som av man

pantutfåstelsenär pantbrev.ettsom en avser
inteckningshavareDen harär de skyldigheter följer medsom som

innehav pantbrev.ettav

Paragrafens första stycke hur i bostadsrätt enligtpanträttanger en
huvudregeln upplåts. För det första skall det föreligga fordringsför-ett
hållande. framgårDet lokutionen "som för fordran".pantav en
Vanligen fordringen skriftligtär dokumenterad. Men det inteär
nödvändigt. Panträtt kan upplåtas för muntlig fordran. Panträttenen
kan villkorad eller framtida fordran. Fordringen intebehöveravse en

skuld bostadsrättshavaren själv har åtagit sig.avse en som
Liksom för fastigheter och företagshypotek gäller pantsättningatt en

innefattar två Bostadsrättsinteckningen skall knuten tillmoment. vara
förpliktelsen pançförskrivning. Något fonnkrav beträffandegenom en
denna finns inte. Dessutom skall borgenären registreras pantin-som
nehavare i bostadsrättsregistret inteckningshavare på den aktuella- -
bostadsrättsinteclcningen. Registreringen kravet för sakrättsligtär att
skydd skall erhållas. Några begränsningar har inte här ställts närupp
det gäller kan begära registrering för sakrättsligt skyddattsomvem
skall uppnås. Rent materiellt skall nämligen obligations-deäven
rättsliga förutsättningarna uppfyllda för giltig pantsättningattvara en
skall föreligga. Däremot finns i 4 kap. § lagenll bostads-om
rättsregister bestämmelser kan begära registreringom vem som av
inteckningshavare i olika situationer.

förstaAv stycket framgår slutligen det bostadsrättshavarenäratt
skall upplåta En upplåtelsepanträtten. kan dock i vissa fallsom vara

giltig, detta krav inteäven uppfyllt,är 16 18 §§.om se -
Beträffande fastigheter sakrättsligt giltig kanpanträttattanses en

uppkomma påäven sätt de beskrivs iän 6 kap. 2 § JB,annat som
alltså överlämnande skriftlig pantbrev registreringellerettgenom av

datapantbrev. Det fallet s.k. förtida pantförskrivning. Iett ärav ena
NJA 1981 507 hade ansökan inteckning i fastighets. en om en
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med anteckningfastighetsägaren och försettsundertecknats attomav
pantförskrevs Inskrivningsmyn-till långivaren.blivande pantbrev

ansågbeslut inteckning. domstolenmeddelade Högstadigheten attom
fordran kl. 12 denupplåten till säkerhet för långivarenspanträtt var

stycket följerinskrivningsdagen. utfommingen förstaAvaktuella av
vid pantsättningskydd kan uppnås motsvarandesakrättsligt sättatt

bostadsrätt.enav
följande. egendomfallet Beträffande fastandra panträttDet är anses

egendompantsättning lösi lagen 1936:88reglernaenligt om av-
ocksåuppkommatredje kunna närinnehaves enav mansom -

skriftligt pantbrevtredje innehardenuntierarborgenär ett omman som
tillkunna skemotsvarande denuntiationPåpantsättningen. sätt anses

1993/94: 197det fråga datapantbrev prop.pantbrevshavaren ärnär om
datapantbrevbeträffandeårs lag tillämplig1936Att är75.s.

1994:448lagenpantbrevshavaren enligt 16 §medmotiveras att om
exempelpantbrev. Ettinnehavarepantbrevsregister är att anse som av

betydelsefullfå skyddmöjlighet sakrättsligt är närdennapå ärnär att
omedelbaribetalats pantbrevetfordran har ochursprungligaden

kredit hossäkerhet föranvändsanslutning en annannysom en
borgenärengäller datapantbrev kan dendetNärborgenär. nye

blirhanför inväntapantbrevshavaren i ställetdenuntiera attatt
övriga förut-alltså,pantbrevshavare. Dåregistrerad är omsom

sakfullbordad. Enpantsättningen äruppfyllda,sättningar attär annan
tillskyldighetpantbrevshavaren sedan harregistreradeden att seen

Andrahandspantsáttningi pantbrevsregistret.utbyttblirhanatt
pantbrevsinnehavaren,tilldenuntiationocksåfullbordas genom

detpantbrevshavaren,skriftliga pantbrev, respektive närbeträffande
endastmöjligalltsåAndrahandspantsättningdatapantbrev. ärgäller

denuntiation.genom
stycke förparagrafs andraförevarandegäller enligtMotsvarande
behandlasinteckningshavareregistreradDenbostadsrätter. är somsom

års lag.1936tillämpningvidpantbrevsinnehavarealltså avsom en
densåledes ärandrahandspantsättning krävsgiltigFör att somen

beskrivnai denOchinteckningshavare denuntieras.registrerad som
efteromedelbartlånbostadsrättshavarensituationen när ett nytttar-

uppnåborgenärengamla kan alltså denslutbetalt detdet hanatt nye-
lånetmed detsambandpantsättningen iskydd försakrättsligt nya

innebärHänvisningeninteckningshavaren.denuntiation tillgenom -
inteckningshavarentillför underrättelsedet gäller attsättetnär -

också kan1936 års lagii andra meningenförfarandet angessom
inteckningshava-alltså underrättapanthavaren kananvändas. Den nye

bevissynpunktfrånpåpantutfastelsen skriftligen eller annatren om
6.2.3.i avsnittSkälen för lösningen harlikvärdigt sätt. angetts
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Enligt paragrafens tredje stycke har inteckningshavareen samma
skyldigheter innehavare pantbrev. I praktiken innebärettsom en av
detta inteckningshavaren haratt skyldighetersamma pant-som en
brevshavare datapantrev, allmänmotiveringenett avsnitt 6.5.2.av se

detta liggerI bl.a. inteckningshavarenatt har "vârdplikt". Han haren
alltså skyldighet till bostadsrättshavarensatt till bostads-att rättse
rättsinteckningen inte träds för jfrnär 1993/94: 197 68. Avprop. s.
tredje stycket följer också inteckningshavaren skyldigatt bliär att
avregistrerad det bakomliggandenär rättsförhällandet upphör.
Föreligger andrahandspantsättning han skyldigär tillen att attse
andrahandspanthavaren blir registrerad inteckningshavare jfrsom

l993/94:l97 75 och NJA 1936 161. I sista hand kanprop s. s.
talan väckas vid domstol bostadsrättshavaren eller, vid andrahands-av
pantsättning, andrahandspanthavaren. Inteckningshavaren har, liksom

innehavare pantbrev, givetvis ocksåt.ex. antal rättigheter. Dessaav ett
framgår andra bestämmelser. Exempelvis krävs inteckningshavarensav
medgivande för inteckningsåtgärder, 4 kap. 7 10 lagense om-
bostadsrättsregister. Och inteckningshavararen den harär som
möjlighet begära byte inteckningshavare enligtatt 4 kap. 11 §av

lag.samma
Som framgått det tidigare sagda kommer registreringen inte alltidav

föravgörande när pantsättningatt sakrättsligt skyddad.ärvara en
Registreringen kommer inte heller alltid avgörande föratt vara om
pantsättningen består eller inte. Om pantsättning har fullbordatsen

registrering, påverkas inte registreringen fallerpanträttengenom attav
bort på grund tekniskt fel eller handläggningsfel.ett Ett sådantettav
fel får verkan skriftligtnär pantbrev beträffandeettsamma som en
fastighet försvinner jfr l993/94:197 75. Panträtten bestårprop. s.

den kan inte åberopas förrän särskilda rättelseâtgärder harmen
vidtagits. Bestämmelser rättelse finns i 5 kap. 1 3 lagenom om-
bostadsrättsregister. Panträtten kan också upphöra registre-trots att
ringen består. Så fallet den fordran,är för vilken pantsättning harom
skett, betalas. Samma sak gäller pantavtalet upphör gälla tillattom
följd överenskommelse detta eller på grund avtaletav en attom av
förklaras ogiltigt.

Panträttens innebörd

14 § borgenärEn har i bostadsrättpanträtt för fordran harsom en en
myndighet vidrätt när utsökning eller i fall fördelaratt, en annat

medel mellan irättsägare bostadsrätt, med den företrädesrätt som
bostadsrättsinteckningen medför enligt lag, få betalning medlenur
intill inteckningens belopp. Om detta räcker, har borgenäreninte rätt
till fårtillägg. Detta överstiga femtonett bostadsrätts-inte procent av
inteckningens belopp jämte på dettaränta belopp från den dag



Fötfattningskommentar 3731998:80SOU

kon-tvångsförsäljning ellereller ansökanbostadsrätten utmättes om
fördelas. Rän-skallmedel nedsattesdeellergjordeskurs annarssom

Riksban-deträntefotår enligtförberäknas motsvarar avtan somen
med fyraökattid gällande diskontotvidfastställda,ken pro-varje

upprättandetinträffar efterdiskontotFörändringar icentenheter. som
inte beaktas.arförteckning skallsakäav

bostads-ihar gjortsinteckningshavareregistrerinOm ar somera
bostadsrättsinteckningar-fordran ochrättsregistret örpant omensom

efter varandra,omedelbartgällerföreträdesrätt ellerhar sammana
bo-beloppinteckningensi första stycketbestämmelsernaskall avseom

sammanlagda belopp.stadsrättsinteckningarnas
tillägget,betalning omfattar inte pantsätt-tillborgenärsEn rätt om

hand.andrainingen är

fastigheterbestämmelser förhar motsvarandestyckeParagrafens första
få betaltpanthavareförebild. förföretagshypotek Rätt attoch ensom

fallimyndighetvid utsökning ellerföreligger när annatfastighetenur
Beräkningenbostadsrätt.imellanmedel rättsägarefördelar aven

företagshypotek.fastigheter ochmed den förtillägget överensstämmer
tvångsförsäljningränteberälçning vidfördock dagennyhetEn är som

Terminologinegendomsslagen. ärför de andramotsvarighetsaknar
pantbrevfinns bevis,företagshypotekochfastigheterförändrad. För

dennabevis iNågotföretagshypoteksbrev.respektivedatapantbrevoch
bostadsrättsinteckning.förintetidigaremening finns, nänmts, ensom

inteckningen. Be-tilldirektdärför knutitsharbeloppFrågor om
principennuvarandeändring deningen attinnebärstämmelsen av

kap. 16har bästa 7legala panträtt rätt,föreningens ase
registrering-flerablockbildning. Ompå s.k.siktestycketAndra tar

ochfordranförsäkerhetbostadsrättsregistretigjortshar ensomar
gällerellerföreträdesrättbostadsrättsinteckningarna har samma

beloppbostadsrättsinteckningarnasvarandra, skallefteromedelbart
beloppet.sammanlagdadetberäknasoch tilläggetslås samman

ändåemellertidfinnsSkälägarhypotek.någotfinns inteVisserligen
företags-gällerdetför övrigt finns närregel, ävenför denna som

möjlighetuppkominte skulle slåsbeloppenhypotek. Om ensamman,
i anspråkinteckningartill vissatilläggen knutnaför borgenären att ta

inteckningar.outnyttjadeandragrundbeloppen tillstället lämnaoch i
manipuleraellerpåverkakunnaskulle borgenären rentHärigenom av

andrahandspanthavares rätt.olika
harborgenärertillägg intestycket gäller tilltredje rättenEnligt som
fastbeträffandefinnsbestämmelseMotsvarandeandrahandspanträtt.

företagshypotek.ochegendom

ford-14 §till betalning enligthar ävenborgenär rätt§ En15 om
på okändakallelseefteranmältspreskriberats eller inte harharringen

borgenärer.
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Paragrafen de bestämmelsermotsvarar finns för fastigheter, 6som
kap. 4 § JB, och för företagshypotek, 5 § tredje stycket lagen om
företagshypotek. Enligt paragrafen har borgenär till betalningrätten
på det isätt 14 § fordringenäven har preskriberatssom anges om
eller inte har anmälts efter kallelse okända borgenärer.

Panträttens ställning efter övergång

16 § Om bostadsrätt har överlåtits och den förre bostadsrättshava-en
därefter har upplåtit i bostadsrätten,panträtt gäller upplåtelsenren omborgenären vid upplåtelsen eller, fordringennär därefter överlåtits till

någon denne vid sitt förvärv varken kände till eller bordeannan, ha
känt till överlåtelsen. Om bostadsrätten har överlåtits tilläven enskall det sagda tillämpas också i fråga upplåtelseannan, denom somförvärvaren gjort.senare

Första stycket skall tillämpas också bostadsrättennär har övergått
sådant förvärvett i 4 § första stycket.genom som avses c

förstaNär stycket tillämpas skall den i god hartroanses vara somlitat å sådant utdrag bostadsrättsregistretett inte äldreärur änsom
ad, det inte framgåromständigheterna denneen m åom av att annat

har fått eller bordesätt ha ått kännedom överlåtelsen ostads-om av
rätten.

Paragrafen har utformats med 6 kap. 7 § JB förebild. Förstasom
stycket för det första situationen bostadsrätt först överlåtsavser att en
och den tidigare bostadsrättshavaren därefter har upplåtit ipanträtt
bostadsrätten. En sådan upplåtelse giltig borgenärenär i godom var

Någon god från den förre bostadsrättshavarenstro. tro sida krävs inte.
I styckets andra mening regleras situation, nämligenen annan
dubbelöverlåtelse. Att den förste förvärvaren vid dubbelöverlåtelse kan

giltiggöra panträttsupplåtelse givet.är Vad slås fasten isom
paragrafen godtroendeär borgenäratt kan förvärvaäven giltigen en

upplåtspanträtt den förvärvaren.som av senare
Paragrafens andra stycke innebär bestämmelserna i första stycketatt

skall tillämpas på motsvarande bostadsrättensätt när har övergått
universalfång.ettgenom

I tredje stycket stödregel för god skallnärges en tro anses
föreligga. Det utdrag bostadsrättsregistret ärur motsva-som anges
righeten till de gravationsbevis kan fås från inskrivningsregistret.som

17 § Har upplåtits tillpanträtt säkerhet för fordran inteännuen somhar uppkommit och upplåtaren vid registreringen intecknings-var av
havaren behörig låta elleratt borgenärenpanträtten då i godvar

på isätt sägs gällertro till säkerhetpanträtten för fordring-som
upålåtareninteäven längre bostadsrättshavareär fordringenen om när

uppkommer. gällerdock inte, borgenärenetta före fordringensom
uppkomst har fått ännedom upplåtaren inte längre bo-att ärom
stadsrättshavare.
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upplåtitshari första stycket ällerVad även när panträttsägssom
därefter bytsfordran ochsäkerhet förtill ut mot en annanennaen

förekom-ändringar sådana normaltandranågrafordran änutan som
mer.

situationenParagrafen reglerar6 kap. § JB.7Paragrafen motsvarar a
för för-säkerhetfordringsförhållande bostadsrättendet utgöratt som

bostadsrätts-övergått tillbostadsrätt hardetefterändras att en nyen
Bakgrunden enligtiJB infördes år 1985.Bestämmelsernahavare. var

följande.ff. i korthet1984/85:54 och17 111förarbetena prop. s.
framtidasäkerhet förupplåts tillhinderNågot panträttattmot

allmänhet påidet gällde fastigheter ellervarkenfannsfordringar när
fannsägarbytefordringen uppkom efterområde. När ettpanträttens

i andraoklarhet råddeför vissa situationer medanuppfattningarklara
situationer.

uttryckligadepartementschefen förelåg praktiskt behovEnligt ett av
paragrafenoch infördesDärför föreslogslagbestämmelser i änmet.

medsambandimöjligheten till godtrosförvärv panträttreglerar avsom
generella konverteringarochpantförslcrivningar övertlyttningarsamt

börinteckningssystem införs för bostadsrätterlån. När motsvar-ettav
för fastigheter.för dessagällaande regler som

säkerhetensituationer därparagrafs första styckeFörevarande avser
betalaslånetuppkommerfordringen närochupplåts först t.ex.senare,

bostadsrättsregistret. Närregistreringen panthavaren ieftertidut aven
godtrosförvärvkreditgivarenuppkommerfordringen gör ett av

fordringenupplåtelsenhur lång tid efterpanträtten, oavsett som
bostadsrättenkännedomkreditgivaren fårMenuppkommer. attomom

pågodtrosförvärv panträttmöjligheten tillupphörövergåtthar av
aktuella bestämmelsen.dengrund av

elleröverflyttningvidenligt andra stycketgällersagda ävenDet
normaltsådananågra andra ändringarlånkonvertering änutan somav

frågadetfordringsbyten det slagvid ärförekommer om.somav

någon inteupplåtits rätti bostadsrätt18 § Har panträtt varsomaven
företrädareseller någongrund dennesbostadsrättshavare attav

bo-deninte gälldeeller skäl rätteogiltigåtkomst motannatavvar
giltig,upplåtelsen ändåstadsrättshavaren, är om

bostadsrätts-bostadsrättsregistretregistrerad iupplåtaren somvar
ochsådan,eller därefter registrerasupplåtelsenvidhavare som

överlåtitsdärefterfordringeneller,vid plåtelsen när2. borgenären u
käntborde haellerkände tillvi sitt förvärv varkendennetill annan,

bostadsrättshavare.inteupplåtaren rätttill att var
tillämpas omstän-skall intei första stycketVad sä omssom

i 4 § 1danadigheterna är esom avsess -

18Denbehandlar godtrosförvärv panträtt.Paragrafen motsvararav
JB.§§och 3kap. 2
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förstaEn förutsättning för paragrafen skall tillämpligatt är attvara
upplåtaren inte bostadsrättshavareär rätt vissa grunder.närmare
Dessa grunder desammaär i 4 d varför det hänvisas dit.som anges
Utgångspunkten i sådant fall enligt 13ett är § giltigatt panträtts-en
upplåtelse inte har gjorts. Men godtrosförvärv kan alltsåett göras
under vissa förutsättningar. För det första krävs upplåtarenatt var
registrerad bostadsrättshavare vid upplåtelsen eller han däreftersom att
har registrerats bostadsrättshavare. För det andra skall borgenärensom
ha varit i god innehavarförhållandettro vid upplåtelsen, ellerom om

borgenär övertagit fordran, denne gjordenär detta.en ny
Det andra stycket s.k. kvalificerade ogiltighetsgrunder. Trotsavser

godtrosförvärv har skett enligtatt ett första stycket förvärvär ett
ogiltigt någon sådan ogiltighetsgmnd i 4 §om som anges e- -
föreligger. Däremot gäller inte principen i 4 § den kvalificeradeatte
ogiltighetsgrunden måste i rättegång inom tiotas år. Dettaupp

medöverensstämmer vad gäller för fast egendom.som

19 § Om avtal överlåtelse hävsett överlåtaren upplåtelseärom av en
har skett efterpanträtt överlåtelsen verkan, inteav som utan annatom

följer 18 § eller bestämmelse.av av annan

Paragrafen reglerar situationen att överlåtare häver överlåtelsen.en
paragrafenI därvid vid hävning bliratt panträttsupplåtelseanges en en

har skett efter överlåtelsen verkan. Undantag ställtsutansom som upp
i lag, bl.a. godtrosförvärv enligt 18panträtt gäller dock. När detav
gäller möjligheterna till godtrosförvärv bör framhållas ansökanatt en

registrering förvärv skall vilandeförklaras förvärvetettom ärav om
beroende villkor, 3 kap. 7 § 10 lagen bostadsrättsregister. Förav om
godtrosförvärv krävspanträtt upplåtaren registreradatt ärav en som
bostadsrättshavare, 18 § första stycketse

Om förvärvaren häver köpet blir den upplåtna intepanträtten utan
verkan. Förhållandet mellan regleras därvid de allmännaparterna av
reglerna för lös egendom.

Återgår överlåtelse efter klander eller överlåtelsen ogiltigär ären
givetvis panträttsupplåtelse har gjorts förvärvarenen utansom av
verkan, inte följer 18 § eller någon bestämmelse.annatom av annan
I den situationen nämligenär kravet inte uppfyllt i 13 § första stycket

skall upplåtaspanträtt bostadsrättshavaren.att av
De angivna situationerna påverkar inte inteckningens giltighet.

Företräde på grund inteckningav

20 § En bostadsrättsinteckning företräde i förhållande till andrager
efter den tidsföljd i vilken inteckningarna har sökts.
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Bostadsrättsinteclcningar söks på registrerin sdagsom samma ger
lika sökanden inte begär Om möjlighetenrätt estämmaannat. attom
företrädet och ändra företrädesordnin sammanföringatt en genom
eller nedsättning finns bestämmelser i 4 lagen 0000:000p. om
bostadsrättsregister.

företrädetParagrafen reglerar mellan flera bostadsrättsinteclcningar.
mellan flera sådana inteckningar förstaFöreträdet bestäms, enligt

tidsföljd i vilkenstycket, efter den de har sökts.
Flera bostadsrättsinteckningar kan emellertid ha sökts samma

huvudregeldag. Enligt den ställs sådanai andra stycket harsom upp
bostadsrättsinteckningar lika Sökanden begärakan dock derätt. att

förevaranderangordnas. I paragraf finns hänvisning till dessaen
vilka återñnnsbestämmelser, i 4 kap. 6 § bostadsrätts-lagen om

Bostadsrättshavaren kanregister. också ändra företrädesord-senare
sammanföringningen eller nedsättning. Bestämmelser dettagenom om

fmnsi 8 och 9 §§ lagen förevarande4 kap. bostadsrättsregister. Iom
dessaparagraf erinras ändringsmöjligheter.även om

den företrädesrättGivetvis förfaller ansökan dennasom en ger, om
särskild bestämmelse uttrycker finns i 17 kap.avslås. En dettasom

behöver emellertid bostadsrätts-9 § JB. Detta inte särskilt. Enanges
uppstår först i och beviljats.inteckning med den har Iatt samma

paragraf finns också bestämmelse uttrycker företrädesrättenatten som
grundas på giltigt förvärv. det följer registrering-måste Menett attav

materiella reglerdet rättsläget enligt huvudregeln ochinte avgör atten
godtrosförvärv inteckning saknas.avom

bostadsrättsinteckningarsbestämmelser giltighetVissa om

bostadsrätt bostadsrättsinteckning§ besväras21 Om somen av en
kap.,exekutivt eller tvångsförsäljning enligt 8säljs ärgenom

inteckningen verkan till belopp enligt sakägarförteckningenutan som
köpeskillingen eller influtna medel,inte täcks andra inteomav

kronofogdemyndighetenhar beslutat inteckningsansvar.fortsattom
medel timis utsökning bostads-Förde tillgå vidatt utan attsomas

bostadsrättsinteclcningen till den delhar sålts, verkanärrätten utan
utfallit på intecknin dock intemedlen har belopp. Detta gäller om

inteckningshavaren har avstått ån sin betalning.tillrätt

6 kap.stycket 12 § första stycket JB. DenFörsta attmotsvarar anger
köpeskil-vid exekutiv täcksinteckningar försäljning intesom en av

huvudregeln förlorar köparenlingen enligt sin verkan. På begäran av
kronofogdemyndigheten sådan inteckningförordnakan dock att en

gälla. i kap. 23 §fortsätta Regler sådan begäran finns 9skall att om
enligtnämnda bestämmelser gäller vid tvångsförsäljningUB. Nu även

8 kap. BRL.
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Andra stycket 6 kap. 13 § första stycket JB. Om denmotsvarar
bostadsrätt har varit föremål för exekutiva åtgärder formisom av
utmätning, exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning inte säljs, kan
det ändå finnas medel skall fördelas till sakägarna. Det kan t.ex.som

fråga handpenning härrör från försäljningsförsökettvara om som som
inte har fullföljts. Fördelningen skall ske vid fördelningssarnrnanträde.

sådantOm sammanträde inte redan har får kronofog-ett satts ut,
demyndigheten särskiltsätta sammanträde.ut ett

Om sådan fördelning medför inteckningshavare erhålleratten en
medel täcker hans fordran, den bostadsrättsinteckningärsom som

säkerhet för fordranutgör verkan.utan

§ Om intecknad22 bostadsrätt avstås eller upphör på grunden av
expropriation eller liknande tvångsförvärv eller bostadsrättenom
upphör in ieller löses enlighet med denna lag, bostadsrättsinteck-är

verkan sedan ersättning har betalats eller, i fallutanmngen som avses
föreningsstärmnani 6 11 harnär beslutat bostadsrätten skallatt

ora.up
gällerstycket inte bostadsrättenörsta har avståtts eller lösts inom

och inteckningshavaren har avstått från sin till betalning.rätt

Paragrafen bostadsrättsinteckningens ställning efter expropriationavser
liknande tvångsförvärveller har lett till bostadsrätten harattsom

upphört. En bostadsrätt sådan särskildär enligt kap.1 1rätten som
expropriationslagenoch 2 1972:719 kan exproprieras. Det torde

inte särskilt praktiskt vanligt detta sker. Bl.a. det såär näratt att,vara
fastighet exproprieras med äganderätt, detta medförregel atten som

bestående särskild till egendomenäven rätt upphör gälla, s.k.att
expropriationosjälvständig Bouvin mil., Expropriationslagen, 2

uppl., 1989, 23. I sammanhanget kan upplåtelse inämnas atts. en
andra hand obligationsrättslig har inteochrent naturanses vara av

sådan särskild rättighetutgöra i exproriationsla-ansetts en som avses
ocha.a., 33 NJA 1964 500. Vidare situtionen attgen s. s. avses en

bostadsrätt upphör eller löses in i enlighet med bestämmelserna i BRL.
Inteckningarna verkan ersättningär har betalats till bostads-närutan

rättshavaren eller lösts in, på grund ombyggnad. It.ex. enav expro-
priationsfallet finns regler ersättning i expropriationslagen och i deom
andra fallen i BRL. När beslut enligt 6 kap. § bostadsrätt11 att en
skall upphöra har fattats föreningsstämman, inteckningarnaär utanav
verkan.

beträffandeLösningen inlösen har också följande betydelse. När 9
kap. 18 § kommenterades i samband med 1991 års reform angavs

1990/9l:92bl.a. prop. 223:s.
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framgårSom kan panthavare inte ha bättre rättav... en motanses
föreningen den bostadsrättshavarenän har. Ett godkännande från

sidanämndens beslut enligt första stycket 2 med villkorettav om
inlösen får därför innefatta skyldighet för panthavarenanses atten
i förtid betalning för sin fordran, föreningen löseremot inta om
bostadsrätten. Av allmänna rättsgrundsatser följer panthavarenatt
har före bostadsrättshavarenrätt få betalt för sin fordran.att Av
detta får också följa bostadsrättsförening inte träffakanattanses en
överenskommelse med bostadsrättshavaren den inlösenersättningom

föreningen skall betala också den eller de panthavareutan attsom
för föreningenkända harär gått med på uppgörelsen.som

De förslag vi länmar innebär inte någon ändring vad sägsav som om
panthavarens få betalt före bostadsrättshavarenrätt ochatt om
panthavares medverkan för uppgörelse inlösenersättning. Moti-en om

varförveringen till panthavaren aldrig kan bättre bostads-rätt än
följanderättshavaren prop. 130.var s.

Som också utredningen redovisat kan bostadsrättslagen byggasägas
på det bostadsrättenssynsättet ekonomiska värde utgörsatt ettav

bostadsrättshavarens föreningen och föreningensrättnetto motav
bostadsrättshavaren. brukarrätt Man därför beskrivamot en

pantsättning bostadsrätt pantsättning bostadsrät-av som en av
tshavarens nettobehållning i förhållandet mellan honom och
föreningen. beskrivningDenna följer också pantsättningattav en

bostadsrätt brukar jämföras med pantsättning fordran. Ochav en av
enligt bestämmelserna för sådan pantsättning kan panthavareen en

fåaldrig bättre föreningen den bostadsrättshavarenrätt änmoten
hade jfr § lagen 1936:8127 skuldebrev.om

alltsåDet analogi med vad gäller förär enkla skuldebrev. Denen som
analogin överspelad värt förslag godtrosför-är möjliggöraattgenom

eftersomMen inteckningen blir verkan blirvärv panträtter. utanav
resultatet Panthavarendetsamma. måste betalning i förtid.ta emot

Betydelsen vissa ärenden registreringav om

ärende23 § Har angående registrering enligt kap. § eller2 17ett
kap. lagen 0000:0003 10 § påbostadsrättsregister tagitsom upp en

registreringsdag, får den därefter förvärvat bostadsrätten tillintesom
för beståndstöd förvärvets eller till ersättnin enligt 5 kap. 6 §rätten

lagen bostadsrättsregister åbero denne vi förvärvet varkenattom a
kände till eller borde ha känt till omständighet meden som avses
registreringen.

i 16Bestämmelserna § tredje stycket och § gäller också vid be-17
dömningen det vid förvärv föreligger god ipanträttett troomav av
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sådan omständighetfråga med registrering enligtom en som avses
första stycket.

Paragrafen har motsvarighet i kap. 8 § och utslag18 JB är etten av
godtrosförvärv föreslås. möjligtregler När godtrosförvärv äratt om

rimlig avvägning införingar beträffande tvist in-är att ge omen
bostadsrätttill kap. § bostadsrätts-nehavarrätten 2 17 lagenen om

förfoganderättsinskränluiing kap. lagregister och 3 10§ samma
Enligt förstarättslig betydelse. stycket kan den förvärvatsom

efter det påbostadsrätten sådant ärende har tagitsatt ett upp en
inte gällande beträffande ellerregistreringsdag god tvistengöra tro

förfoganderättsinskränlmingen.
andra stycket ochInnebörden reglerna i 16 § tredje stycketär attav

med bostadsrättshavare§ god avseende17 ärtro vemom som
tillämpliga påockså blir det fråga god med avseendenär är troom en

registrering i bostadsrättsregistret angående omständighet somen
bostadsrättshavarens upplåta bostadsrätten.inskränker irätt panträttatt

till med laga verkan§ Talan bättre bostadsrätt kan24 rätt enom
ellerden registrerad bostadsrättshavareriktas ärmot senastsom som

ansökt istrering dennehar förvärv ävensenast ettom re av omsom
väckande har överl tit bostadsrätten. bostadsrättentalans Denföre som

iöverlåtits till har rättegången ställninghar över-samma som om
underhade skett rättegången.lâtelsen

9 § JB.innehåller rättegångsregler och 18 kap.Paragrafen motsvarar

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter7 kap.

bostadsrättsföreningen iVarje medlem skall betala avgifttill§14 en
bostadsrätt åts till Föreningen harinsats honom.form när uppav en

årsavgift för den löpande verksamhetendessutom rätt samt,att ta ut en
överlåtelseavgift.i stadgarna, upplåtelseavgiftochdet angesom

13beslutad insats kan i den ordning i 9 kap.En än sä sras som
avgifter förFöreningen får i övrigt inte särskiloch 16 §§. ta ut

föreningen skall vidta denna lag elleråtgärder med anledning avsom
författning.annan

bostadsrättsföre-ombildning hyresrätttill fårVid bostadsrättav
upplåte seavgift förrän efter månad från den daginteningen ta ut en

mederbjudit hyresgästen få lägenheten upplåtendå föreningen att
förIntill dess månader förflutit räknat från dabostadsrätt. ensex

igt §får avgiftenhögst på insatsen 5erbjudandet, räntamotsvara e
1975:6räntelagen 5.

föreningen pantsättningsavgift.gällande harEnligt rätt rätt att ta ut en
Avgiften den administration mottagandeuppstår avavser som genom

tilldenuntiationer pantsättningar. Avgiften skall hänförlig detom vara
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arbete fördet innebär föreningen föra in vissa uppgifter iattsom
lägenhetsförteckningen prop. 1990/91:92 126 och Julius m.fl.,s.
Bostadsrättslagen, 1992, 179. Detta arbete försvinnner närs.
bostadsrättsregistret införs. Rätten pantsättningsavgift böratt ta ut
därför också bort.tas

16 § Föreningen har i bostadsrätten förpanträtt sin fordran påa
sådana avgifter i 14 § första stycket.som avses

Beträffande föreningens företräde till betalning gäller vad sägssom
i § förmånsrättslagen5 1970:979, inte följer 31annata om av

Ändring-första stycket har hänvisningenI till handpanträtt tagits bort.
förmånsrättenföljd för föreningensär legalaatt panträtten en av nu

förmånsrättslagenregleras i 5 § punkt 1 1970:979.a
Huvudregeln föreningens legala företrädeskall haatt panträtt

framför uppplåtits bostadsrättshavaren framgårpanträtt som av numera
ordningsföljden i 5 § förmånsrättslagen. tillDetta skäletärav a

ändringen i andra stycket.

31 § Om bostadsrättshavare har obetalda avgifter till föreningen tillen
belopp överstiger vad årsavgiften belöper å månadett som som av en

och bostadsrättshavaren dröj med betalningen veckor frånän tver mer
förfallodagen,skall föreningen dröjsmål underrätta intecknings-utan

avarna.
försummarOm föreningen denna skyldighet, har föreningen vid

exekutiv försäljnin eller tvångsförsäljning enligt kap. inte företräde8
till betalning panthavaren i fråör a om

iftsbelop förfallitde till etalning före-under den tidsomav
ningens örsurnme varat, samtse

årsavgiften2. den del förfallit till betalning efter detnärmastsomav
underrättelse gjorts.att en

Andra intestycket i fråga aviiftsbelopp förfallit tiller om som
betalning under tid panthavaren haft edom bostadsrätts-"en om
havarens betalningsförsurmnelse.

Ändringarna i paragrafen konsekvens denuntiationär ersättsatten av
med registrering i bostadsrättsregistret. skulder uppstår tillNär
föreningen på i paragrafen måste dennasätt enligt gällandesom anges

underrätta panthavare tidigarerätt hade denuntierat föreningen,som
Ändringenföreningens legala inte skall försämras. innebärpanträttom

föreningen stället skall underrätta registrerade inteckningshavare.att
Frågan har berörts ytterligare i allmämnotiveringen, avsnitt 6.4.

Någon skyldighet för föreningen underrätta panthavare efteratt som
förevarande lags ikraftträdande har fått sakrättsligt skydd genom
denuntiation jfr 6 kap. 13 § andra stycket finns alltså inte. En annan
sak förstahandspanthavareär får underrättelse från före-att en som en
ningen kan skyldig underrätta andrahandspanthavaren iattvara
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enlighet med de allmänna bestämmelser för innehavare lös pantav
§ tredje stycket intecknings-enligt 6 kap. 13 gäller förävensom

havare.

Tvångsförsäljning8 kap.

tvångsförsäljning tillämpasbestämmelserna§ Vid2
försäljningexekutiv ostadsrätt, inte följerken annat avav omom

ka itel.detta
föreningensjningen skall ske för uttâgande sådanFörsä anses av en

gällerförenad med igt kap. 16 Dettafordran 7är panträttsom e a
föreningen inte sku ha någon sådan fordran.även om

försäljningföljd införandet särskilda regler för exekutivSom avaven
tillbostadsrätter har i paragrafens första stycke hänvisningenav

regler exekutiv försäljning lös egendomutsökningsbalkens om av
hänvisning tillmed de reglerna.ersatts nyaen

föreningenBestämmelser9 kap. om m.m.

Bostadsrättsföreningens stadgar skall§5 ange
firma,föreningens

sittSverige där föreningens styrelse skall haden i säte,2. ort
föreningens verksamhetensändamålet med verksamhet och art,

upplätelseavgift och överlåtelseavgift kan4. tas ut,om
skall beräk-vilka årsavgift överlåtelseavgiftgrunder enligt ochde5.

nas,
vidbestämma ersättning för bostadsrätti det fall över-6. rätten att

skallvilka ersättningskall inskränkt, de grunder enligtlåtelse vara
beräknas,

säkerställaenligt vilka förde grunder medel skall7. avsättas att
föreningens hus,underh llet av

och revi-högsta styrelseledamötereller lägsta och antaletantalet
tiden uppdrageventuella suppleanter, för deras samt,samt omsorer

lag, hurpå dennaskallnågon dem sätt änutses annat som anges 1av
skall ske,det

sammankallasoch hur föreningsstämman skallvilken tid9. inom samt
kännedom,meddelanden skall komma till medlemmarnashur andra

ordinarievilka ärenden skall förekomma10. stämma,som
föreningens räkenskapsår skall omfatta,vilken tid11. samt

skallför fördelning föreningens vinst hurgrunderna12. samt manav
föreningen upplöses.med föreningens behållna tillgångarförfara när
arbetstagarrepresen-i första stycket 8 gäller inteBestämmelserna

enligt lagen 1987: 1245 styrelserepresenta-har utsettstanter omsom
privatanställda.för detion

Ändringen enligtparagrafen följd den nuvarandei rättenär atten av
pantsättningsavgift har tagits bort.kap. 14 §7 att ta ut
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10 § enhetsförteckningenLä skall för varje lägenhet ange
läge beteckning, belägenhet, rumsantal och övrigaetens utrym-

men,
för2. dagen Patent- och registreringsverkets registrering denav

ekonomiska fplan ligger till förgrund upplåtelsen, samtsom
insatsen bostadsrätten.ör

pgifterna skall förasU in i förteckningen lägenhetgenast när en
bostadsrätt.upplåts med

förhållandeAndras något det finns pgift i förteckninsom u om en,
skall detta antecknas. Vid överlåte bostadsrätt skalgenast se av en

kOpDiaöverlåtelseavtalet fogas till förteckningen lämpligt sätt.av
för anteckningen skallagen anges.

Vissa ändringar har gjorts i paragrafen. följdänd-De utgör närmast
ringar. lägenhetsförteckningen skall,I med tvâ finnasundantag, endast

finnsuppgifter inte i bostadsrättsregistret, avsnitt 11.2.9. Isom se
första därförstycket har den ändringen gjorts bostadsrättshavarensatt

iinte skall lägenhetsförteckningen. De uppgifter finnsnamn anges som
lägenhetsförteckningeni inte i bostadsrättsregistret naturligt-kanmen

vis ha betydelse i omsättningssituationer. uppgifterDe enda skallsom
lägenhetsförteckningeni de skall förekomma i bostads-trots attanges

också lägenhetsbeteckningenrättsregistret och insatsen. harär Detta
i allmänmotiveringen,behandlats avsnitt 11.2.9. Som där också
skall medlemsförteckningenutvecklats finnas saknakvar, men
omsättningssituationer.betydelse i

i tredje stycketKravet pantsättningar skall iantecknas lägen-att
tagitshetsförteckningen har bort. Uppgifter pantsättning skallrörsom

i bostadsrättsregistret och underrättelse till föreningen skallanges
inte längre sakrättsligt vid pantsättning.utgöra moment

beslut i16 § För fråga i denna paragraf skallatt ett en som anges
giltigt krävs det fattatshar på föreningsstämma ochatt attvara en

har iakttagits.följande bestämmelser
ändringOm beslutet innebär någon insats och medför rubbningav

förhållandetdet inbördes mellan insatserna, skall samtliga bo-av
stadsrättshavare berörs ändringen ha gått på beslutet. Ommedsom av

uppnås, blirenighet inte beslutet ändå giltigt minst två tredjedelarom
de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och detav

dessutom har godkänts hyresnämnden.av
innebär2. Om beslutet lägenhet bostadsrättplåtits medatt en som u

förändras ellerkommer i sin helhet i råkbe övaatt tas ans av
föreningen med anledning eller tillbyggnad, all bo-av en om- s

ha gåttstadsrättshavaren med beslutet. inteOm bostadsrättshavaren
sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt minst tvåger om

de röstande hartredjedelar gått med på beslutet det dessutomochav
har godkänts hyresnänmden.av

Om beslutet innebär utvidgning3. föreningens verksamhet, skallav
minst två tredjedelar de röstande ha gått beslutet.medav
4. beslutet innebär överlåtelseOm hus tillhör föreningen,ettav som

finns flerai vilket det eller lägenheter upplåtna medären som
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bostadsrätt, skall beslutet ha fattats på det gäller för beslutsätt som
enligtlikvidation 11 ka lagen1 § 1987:667 ekonomiskaom om.två tredjeföreningar. Minst elar bostadsrättshavama husi detav som

skall dock alltidskall överlåtas ha gått med på beslutet.
finnsOm det i stadgarna ytterligare något villkor för beslut5. att ett

skall giltigt,enli 4 gäller det.1 ävent vara- skallöreningen underrätta inteckningshavare i bostadsrättengenast
enligt förstabeslut stycket 2 eller 4.ettom

Ändringen i paragrafens andra stycke följd offentligtär att etten av
och inteckningssystem in-bostadsrättsregister med registreringett av

införs för bostadsrätter.teckningshavare

Övergångsbestämmelser

Punkt 1
tidpunkten harför lagens ikraftträdande. FråganI bestämmelsen anges

i avsnitt 21.2.tagits upp

Punkt 2
andra stycket föreningen fråganEnligt kap. § skall2 1 pröva om

tillmånad från ansökan kom inmedlemskap inom den dagen en
efterregel skall gälla för förvärv har skettstyrelsen. Denna som

förvärvförevarande bestämmelse ifrågaikraftträdandet. I att omanges
i kap.före nämnda tidpunkt skall bestämmelsen 2har skett nysssom

äldre lydelse. kommeri sin Den s.k. emnårtadsregeln§ tillämpasl
inte tillämplig beträffande sådana förvärv.således att vara

Punkt 3
uppställda kravenbestämmelsen de i 6 kap. § och 4 §I 4attanges a

skett efterbostadsrätt skall gälla endast för köprörande köp somav
köpehand-krav bl.a. innehållet iikraftträdandet. De rörsom avses

iinskränkningarvissa villkor för överlåtelse ochlingar och typer av
bostadsrätten.förfoga överrätten att

Punkt 4
harinteckningar. FråganFörevarande punkt övergången tillavser

skall efter lagensbehandlats i avsnitt 17.2. därutförligt Som angetts
pantsättningar med bostadsrätts-ikraftträdande kunna endastgörasnya

frånockså något undantagSå blir det i och medinteckning. att
Övergångsbestäm-i 6 kap. 13 § inte finns här blandbestämmelserna

gjortspantsättningar harFörevarande punkt sikte påmelserna. tar som
ikraftträdandet.före
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Enligt första stycket huvudregelnär pantsättningar före ikraftträ-att
dandet mister sitt sakrättsliga skydd efter den femåriga preklusionsfris-

utgång. innebärDet alltså pantsättningartens erhållit sakrätts-att som
ligt skydd underrättelse denuntiation till föreningen mistergenom - -
sitt sakrättsliga skydd vid preklusionstidens utgång. Dessförinnan kan
emellertid bostadsrättsinteckning ha tagits Därigenom harut.en

fortsättningenpanthavaren iäven sakrättsligt skydd.
Som utvecklats i alhnänmotiveringen kan emellertid fall fmnas där
panthavare, ursprungligen har fått sitt sakrättsliga skydden som

denuntiation, skulle få förmånsrätt vad hansämre ängenom en
rätteligen skall ha vanlig inteckning begärs. Så falletär närom en en

fleraeller bostadsrättsinteckningar redan har beviljats. Situtationen kan
den den panthavare noterad två it.ex. attvara som var som nummer

lägenhetsförteckningen redan har begärt inteckning eller atten en ny
pantsättning har gjorts efter ikraftträdandet, panthavaren bästamednär
förmånsrätt enligt lägenhetsförteckningen har för avsikt att ta ut en
bostadsrättsinteckning. Enligt andra stycket finns därvid möjligheten

begära registreraspanträtten i bostadsrättsregistret. Det kallasatt att
för pantnotering. Pantnoteringen skall då placeras i det förmånsrätts-
läge den skall ha enligt punkt Avsikten bestämmelsenär attsom
skall tillämplig endast undantagsvis. En första förutsättning är,vara

framgått det sagda, begäran bostadsrätts-vanligattsom av en om en
inteckning, skulle innebära den aktuella borgenären försämrade sinatt
förmånsrätt. Givetvis måste dessutom aktuell skuld finnas. I annaten
fall inte pantnoteringen något företräde. Ansökan måste föregörasger
preklusionsfristens utgång. Situationen kan också denden attvara som

noterad först i lägenhetsförteclmingen redan har begärt bo-var en
stadsrättsinteckning då får datum den noteringänettsom senare som

tvåpanthavare i lägenhetsförteckningen har och denattnummer
sistnärnnde ansöker pantnotering. reglerna iAv tredje stycketom
framgår övrigade berörda då skall tillfälle sig. Därvidatt att yttrages
har, i allmämnotiveringen, panthavare möj-angetts ettsom nummer
lighet så härleda sin till densäga ursprungliga noteringenrättatt att
i lägenhetsförteckningen. Han kan alltså visa bostadsrättsinteck-att
ningen tagits för kunna bevara det sakrättsliga skyddet på grundut att

reglerna i första stycket. I det läget skall inte den andra borgenä-av
ansökan bifallas. Denne får i stället begära vanlig bostadsrätts-rens en

inteckning.
det tredje stycket finnsI bestämmelser handlägg-ansökan ochom

ning demia. Regleringen innebär bl.a. förfarandet med inskriv-attav
ningsdagar inte tillämpligt. Dessaär ärenden skall sedanavgöras
preklusiontiden gåtthar allmämnotiveringen avsnitt l7.2.6. Enut, se
notering ansökan skall dock denna har kommit in.göras närom
Denna notering skall bort ärendetnärtas avgörs.

SOU13 1998:80
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Punkt 5
bestämmelsens första styckeI regleras företrädesordningen mellan

panträttsupplåtelser föreningen har underrättats dvs.som om,
upplåtna före år 2001, och bostadsrättsinteckningar.panträtter

för företrädesordningenAvgörande för de äldre panträttema är
då bostadsrättsföreningentidpunkten fick underrättelse pantsätt-om

bostadsrättsinteckningarningen. För bestäms företrädet enligt 6 kap.
den tidpunkt då inteckningen20 § efter har sökts.

har upplåtitsEn före år 2001 och ipanträtt noterassom som
behållerbostadsrättsregistret efter utgången år 2005 sinäven av

företrädesordning, består.panträttenom
utvecklats under punktSom 4 innebär övergångsregleringen att

under övergångstidenpanthavarna normalt hänvisade tillärsett att
bostadsrättsinteckning för efterbegära ha sakrättsligt skydd ävenatten

utgång. Därvidpreklusionstidens kan den situationen uppstå att t.ex.
utmätning begärs under övergångstiden flera olikaoch att, om

vissapanthavare finns, endast dessa har bostadsrättsinteck-begärtav
fortfarandening medan andra grundar sitt sakrättsliga skydd på

till föreningen. har dåunderrättelsen Den inteckning har begärtssom
förevarandeenligt huvudregeln i punkt förmånsrätt änsämre en
siggrundar på denuntiation. bestämmelsen i andraIpanträtt som

undantag från detta vad gäller övergångstiden. Omstycket görs en
förpanthavare har bostadsrättsinteckning säkerheten ensom som

han tidigare haft skydd förfordran kan visa har sakrättsligtatt samma
följd underrättelse skall fordran ifordran till till föreningenav

företrädeshänseende placeras in tidpunkten för underrättelsen. Iefter
bestämmelserna gälla,övrigt skall dock för bostadsrättsinteckningar

gäller beräkningen belopp.vadt.ex. av

6Punkt
ansluter till regeln iBestämmelsen 6 kap. 14 § panträttensom

innebörd vid myndighets fördelning medel i olika sammanhang.av
framgått tidigare bestämmelser så består äldre pantsättningarSom av

preklusionstid ochunder i vissa fall därefter. Innehavarenäven aven
fordransådan bör därför också ha till betalning förpanträtt rätt enen

säkerhet, liksom borgenär hardär sådan panträtt somsvarar som en
bostadsrättsinteckning för sin fordran.säkerhethar somen

Punkt 7
finns upplåtits föreförsta stycket reglerI panträttattom en som

förlorar sin försäljning ochikraftträdandet verkan efter exekutiv
tvångsförsäljning. § gällerDetta vad enligt 6 kap. 21motsvarar som

bostadsrättsinteckning. Detta förhållande i första hand äldreför avser
preklusionstiden. enligtunder Efter denna tidpunkt kommer,panträtter
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vad följer punkt 4 andra stycket, endast sådana panträttersom av som
i bostadsrättsregistret efter preklusionstidens utgång gälla.noteras att

För dessa bör regeln tillämplig så länge de består.vara
andra stycket finnsI reglering den i första stycketmotsvaren som

det förhållandet medel skall fördelas mellanattmen som avser
fordringsägare, den bostadsrätten inteutmätta har sålts.trots att

Punkt 8
Bestämmelsen upplåtits förepanträtter ikraftträdandet ochavser som

vad enligt 6 kap. 22 § första stycket gäller för bostads-motsvarar som
rättsinteckning.

Punkt 9
Bestämmelsen behandlar den möjlighet bostadsrättsföreningar harsom

under preklusionsfristen till registret lägenhetsför-anmälaatt att
teckningen saknar uppgift pantsättningar. förDetta är sättettom
föreningen undvika förfrågningar detta under övergångstiden.att om
Förfarandet frivilligt. Uppgifterna skallär bort preklusions-närtas
fristen gått till Fråganhar ända. har utvecklats i allmänmotiveringen,
avsnitt 17.2.7.

Punkt 10
innebär detBestämmelsen beträffande bostadsrätt besvärasatt en som

upplåtitshar före ikraftträdandet huvudregelpanträttav som som
krävs panthavarens medgivande för föreningen skall kunna fattaatt
beslut bostadsrätten skall upphöra. Medgivande krävs dock inteattom

saknarbostadsrätten värde för panthavaren.om

Punkt 11
enligt kap.Föreningen 7 31 § skyldig underrätta innehavareär att av

bostadsrättsinteckning skulder bostadsrättshavaren har tillom som
Såföreningen. länge upplåtna före fortfaran-ikraftträdandetpanträtter

de gäller bör motsvarande underrättelseskyldighet gälla i förhållande
panthavare.till sådana Förevarande bestämmelse reglerar detta

förhållande och under tiden fram årtill utgången 2005attanger av
skall kap. 31 § tillämpas i sin7 äldre lydelse. det efter preklu-Om

finnssionsfristens utgång sådana äldre har ipanträtter noteratssom
sålängegäller föreningensbostadsrättsregistret underrättelseskyldighet

består.panträtten
skäl anförts i föregående förening-Av stycke bör ävensamma som

underrättelseskyldighet enligt gälla9 kap. 16 § andra stycketens
panthavare har lägenhetsförteckningen.igentemot noteratssom

äldre skallEftersom kunna bestå efter den lagenspanträtter även nya



Författningskommentar388 SOU 1998:80

ikraftträdande bör bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas beträf-
fande dessa.

Punkt 12
föreningens underrättelseskyldighet panthavare skall kunnaFör att mot

bör föreningen skyldigfullgöras i lägenhetsförteckningen föraattvara
uppgifter pantsättningar gjorts ikraftträdandet.före Dennaom som
skyldighet föreslås bestå under preklusionstiden. den mån sådanaI

efterskall bestå preklusionsfristens utgång ingenbehövspanträtter
notering detta i lägenhetsförteckningen. det slagetPanträtterav av

i punktskall, 4 andra stycket, i stället kunna inoterasangessom
bostadsrättsregistret.
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till22.2 Förslaget lag bostadsrättsregisterom

kap. Inledande bestämmelser1

grundläggandekapitlet regleras registerfrågor, alltså sådanaI som
ändamål,registrets beträffande innehållregistrets ochramarnaavser

för registret.ansvaret

ändamål§ de i skall automatisk1 För 2 § med hjälpsom anges av
registerdatabehandling föras benämnt bostadsrättsregistret.ett

paragrafen register benämnt bostadsrättsregistret skalll ettattanges
hjälpföras. skall föras med automatisk databehandling och förDet av

ändamål i 2 Registerbegreppetde har i olikasom anges samman-
föråldrat.hang kritiserats Skälen för vi detta har valt attatt trotssom

använda registerbegreppet har avsnitti allmänmotiveringen,angetts
9.2.

Registerändamál

Bostadsrättsregistret har uppgifter§ till ändamål tillhandahållag att
or

bostadsrätter elleromsättning fastigheter med bostadsrätter,av av
eller liknande informationkreditgivning verksamhet där2. annan om

underlag förbostadsrätter prövningar eller beslut,utgör
bostadsrätter bostads-förvaltning och bedrivandeannatav av en

verksamhet,rättsförenings samt
handläggning ärenden tvångsförsäljning enligt 8 kâp.4. av om

bostadsrättslagen 1991:614 eller exekutiv försäljning bostaav -
rätter.

får,Bostadsrättsregistret stycket,vad i förstautöver sägssom
för elleranvändas handläggning enligt denna lag.registreringar arman

Paragrafen bostadsrättsregistrets de gjordaändamål. Skälen tillanger
har iavgränsningarna allmänmotiveringen, avsnitt l0.2.2. Deangetts

uppställda ändamålenför registret innebär insamlingatt person-av
för dessa personuppgiftslagenuppgifter sker ändamål. Enligt 9 §

får personuppgifter inte ändamål1998:204 behandlas för ettsenare
oförenligt med de in för.personuppgifterna samladesär somsom

förstaEnligt den punkten i första bostadsrättsregistretstycket får
omsättninganvändas för bostadsrätter fastigheter med bo-ellerav av

typiskastadsrätter. Den verksamhet mäklares ochärsom avses
medverkan vidkreditgivares överlåtelser kreditgivning. Givetvisoch

omsättningomfattas sker mellan privatpersoneräven utansom
Ävenhjälp.professionell vid denmedverkan eller främjandeänannat

omfattas,direkta omsättningen såsom värdering bostadsrätter förav
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prissättning eller andra åtgärder vilka betydelse för omsättningenär av
bostadsrätter. I kravet på användningen skall omsättningattav avse av

bostadsrätter eller egendom inrymmer sådana ligger uppgifter-attsom
inte får användas för försäljning andra egendom.t.ex. typerna av av

Det gäller för bolagäven bedriver dels aktuell verksamhet,ett som
dels verksamhet. Ett sådant bolag får alltså bara användaannan
uppgifterna i den del verksamheten sikte bostadsrätter.tarav som

andraDen punkten viss verksamhet där bostadsrätteravser annan
visserligen inte det centrala, där bostadsrätternaär vitaltärmen av
intresse. Vad främst kreditgivning inteärsom avses som avser
finansiering förvärv bostadsrätt där bostadsrättenettav av en men
ändå intresse säkerhetär kreditupplysning. Dent.ex. samtav som

får fram i praxis.närmare gränsen växa
tredjeDen punkten sikte bostadsrättsföreningarnas verksam-tar

het. Registret får användas för förvaltning bostadsrätter, förenings-av
verksamhet Det gäller föreningen själv någonelleroavsettosv. om

sköter förvaltningen. Häri innefattas alltså all verksamhetamran som
nödvändig för bostadsrättsföreningar skall fungeraär och kunnaatt

uppfylla sina åligganden.
Enligt den fjärde punkten får registret användas vid handläggningen
tvångsförsäljning enligt 8 kap. BRL eller exekutiv försäljningav av

bostadsrätter. Härmed alltså användning förnödvändigäravses som
den handhar försäljningen skall kunna handlägga ärendetatt som

rationellt och säkert.
I andra stycket klargörs bostadsrättsregistret får användasävenatt

för den personuppgiftsansvariges och bostadsrättsmyndighetens egen
verksamhet. Personuppgifter får alltså behandlas för möjliggöra deatt
registreringar och beslut enligt bl.a. förevarande åliggerlagsom
dessa. I det ligger också uppgifter får föranvändas underlagatt som
beslut de har fatta.attsom

Givetvis får registret användas för den personuppgiftsansvarigeatt
skall kunna fullgöra sin skyldighet lämna uppgifter till denatt som
begär få vilka uppgifter finns jfrdenne 26 §att veta som om
personuppgiftslagen. Det behöver inte uttalas särskilt.

Som utvecklats i avsnitt 10.2.2 i allmänmotiveringen får personupp-
gifter också behandlas för historiska, statistiska och vetenskapliga
ändamål.

Registerinnehåll

§ Bostadsrättsre istret får3 omfatta samtliga lägenheter eller,ärsom
enligt § lagen 9126155 1 omregistrering vissa bostadsföre-om av
ningar till bostadsrättsföreningar, upplåtna bostadsrätt.medanses

fårBostadsrättsre istret innehålla uppgifter tillmed hänsynsom
ändamålen ade och relevanta ochär ata som avser
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bostadsrättsförening,en
identifiering bostadsrätt,av en

bostadsrättshavare och dennes förvärv,en
bostadsrättsinteckning eller inteckningshavare, samten

åtgärder vilka påverkar möjli heterna förfoga bo-överattskañ en. enligt författningstadsrätt och i registret.anges
hmRegeringenföreskriver vilka uppgi skallnärmare registret inne-er

a a.

deParagrafen beträffande vilken informationyttreanger ramarna som
får ingå i bostadsrättsregistret. Lagen bostadsrättsregisterom anger
således vilka uppgifterendast kan föras in i förordningmedan detsom
slås fast vilka uppgifter skall föras in.som

paragarafens första styckeI allauppgifter får finnasattanges om
upplåtna ellerlägenheter upplåtna med bostadsrätt. Detärsom anses

gäller alltså oberoende för vilket ändamål lägenheten upplåts medav
får lägenheterbostadsrätt. Däremot tillhör bostadsrättsföreningsom en

inte upplåtna med bostadsrätt inte ingå bostadsrätts-iärmen som
registret.

stycketandra vilka uppgiftstyper iDet får förekommaanger som
registret. enskilda uppgifternaDe inte särskilt känsliga frånär
integritetssynpunkt. Denna grad precision har därför bedömtsav som

grundkrav hartillräcklig. Ett ställts på förutsätt-det sättet attupp en
uppgift någonning för de aktuella uppgiftstyperna skallatt en av av

få ingå uppgiften adekvat relevant förhållande tilloch iärär att
gäller dettaändamålen. Allmänt grundkrav för personuppgifter enligt

EG-direktivet. Här klargörs förevarande paragraf inte innebäratt
denna beträffandenågot undantag prövning skall göras ävenutan

bostadsrättsregistret. Skälen för harde gjorda avgränsningarna
utvecklats i avsnitt 11.2.

tredje stycket föreskriverI det regeringen närmareattanges om
registretvilka uppgifter skall innehålla. inkluderarDetta även

uppgifter.borttagande av

Personuppgiftsansvar

Lantmäteriverket ärpersonuppgiftsansvarigenligtpersonuppgifts-4 §
lagen 1998:204.

paragrafen Lantmäteriverket personuppgiftsansvarig.I ärattanges
för lösningen och innebörden utvecklats iSkälen denna harav

allmänmotiveringen, avsnitt 12.2.
knutet till allmänmotivering-råd skall Lantmäteriverket,Ett vara se

förordning.avsnitt 12.2.2. Bestämmelser detta kan meddelas ien om
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2 kap. Allmänt registreringsförfarandetom

Kapitlet innehåller bestämmelser för förfarandetgemensamma
beträffande olikade registreringar och införingar skall igörassom
bostadsrättsregistret och del andra allmänt giltiga bestämmelser.en

Bostadsrättsärenden

§ Ett ärende registrering1 enligt 3 eller införing4 kap. ellerom om
eller borttagande andra uppgifterbostadsrättsregistret grundav 1 av
bestämmelser i denna lag ler författning bostadsrättsärendee annan
handläggs bostadsrättsmyndighet.av en

Regeringen meddelar föreskrifter bostadsrättsmyndig-närmare om
h eten.

Enligt paragrafen handläggs bostadsrättsärenden bostadsrättsmyn-av
Bostadsrättsärendendigheten. två huvudtyper. Denär ärav ena

enligt och kap.,registrering 3 4 dvs. registreringar beträffande förvärv
inteckningar.bostadsrätter och Den andra införingar ellerärav

borttaganden uppgifter skall enligt särskilda bestämmel-görasav som
sig införingDet uppgift utmätning. Be-rör t.ex.ser. om av om

underrättelseskyldighetstämmelser finns i olika författningar, bådeom
på lag- och förordningsnivå. Regeringen bestämmer enligt kap. 3 §1
vilka uppgifter skall föras in i debostadsrättsregistret och närsom
skall bort. Förslag till sådana bestämmelser finns i 8 11tas -
förordningen bostadsrättsregister.om

Alla prövningar och införingar skall för landetgöras av en
myndighet, bostadsrättsmyndigheten. Vårt förslag utgårgemensam

från denna förläggs till eller flera inskrivningsmyndigheter.att en
Skälen för lösningen har i allmänmotiveringen, avsnittutvecklats
12.2.3.

Handläggningen

§ Vid handläg ningen bostadsrättsärenden2 skall, ingetannatav om
följandeföljer denna bestämmelser i lagen 1996: 42aav om,domstolsärenden lämpas, nämligen

utredning12 § ärendet,om av
13 § första cket förfarandet skriftligt,ärst attom
16 skri växling,§ om
22 § få del uppgifter,rättgarts attom av

§ eslut,27 om
straff43 och vite,§ om

första och tredje styckena handlingar,44 § inkommandeom
delgivning,46 § om

§ ud och biträde,47 samtomom
översättning48 § handlingar.om av
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paragrafen vissa bestämmelser i 1996:242 dom-Enligt lagenär om
tillämpliga vid handläggningen bostadsrättsärenden.stolsärenden av

behandlats i allmänmotiveringen, avsnitt l2.2.3.för detta harSkälen
med den föreslås 1998:25 föri DsLösningen överensstämmer som

bl.a.inskrivningsregistret. Vissa avvikelser finns beror attsom
förhör.bostadsrättsmyndigheten inte skall kunna kalla till muntliga

till § lagen domstolsärenden innebär bl.a.Hänvisningen 47 attom
inte behöver bostadsrätts-fullmakt visasskriftlig änannatatt omupp

det behövs.myndigheten attanser
omprövning,någon möjlighet inte finns tillbörDet nämnas att

hänvisning inte till lagen dom-någon har gjorts 34 §eftersom om
Liksomlösningen i Ds 1998:25.stolsärenden. Detta motsvarar

inskrivningsärenden registreringsärenden avseendebeträffande är
för omsättningen.normalt betydelse den allmännabostadsrätter storav

omprövningintresset trygghet i omsättningen börhänsyn tillMed av
enligträttelseförfarandet 5möjlig i utsträckninginte större änvara

medger.kap. 31 -

Registreringsdag

registreringsdag.bostadsrättsärende skall på3 § Ett tas upp en
söndagardagar inte lördagar,Registreringsdag skall alla ärvara som

julafton ochhelgdag midsommarafton,helgdagar. Someller anses
nyårsafton.

avslutas ansökan kommeristreringsdagen klockan tolv. EnRe som
gjord på-bostadsrättsmyndigheten efter tidpunktdennatilin anses

registreringsdag.följande

skallstycke bostadsrättsärendeförstaparagrafensI tasatt ett uppanges
till in-Registreringsdag motsvarighetenregistreringsdag.på ären

skrivningsregistrets inskrivningsdagar.
förinnehåller bestämmelser betydelsestycket närAndra ärsom av

efterinha kommit in. Om ansökan kommeransökan skall ansesen
gällerden gjord påföljande registreringsdag. Dettaklockan tolv anses
jfrelektroniskt 4har kommit in skriftligen elleransökanoavsett om

stycket.12 § förstakap.

eller Höbostadsrättsärende enli beslut hovrätten4 § Om staett av
ig-till bostadsrättsmynhan läggning hosdomstolen skall tas upp ny

uppgiftdåden registreringsdagskall ärendetheten, tas omupp
in till myndigheten.kommerbeslutet

ärendet19 kap. på det15 § JBParagrafen sättet attutommotsvarar
efter.för dagendag det kommer in, i ställetskall tas samma somupp
ibestämmelsen JB.föreslås i Ds 1998:25 gällerändring ,vadDenna
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Dagbok och akter

§5 Bostadsrättsmyndigheten skall föra dagbok de bostadsrätts-över
ärenden handlägger.densom

Paragrafen 19 kap. 6 § JB och skall tillämpasmotsvarar samma
sätt.

6 § Bostadsrättsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i
bostadsrättsärendena i akter.

Om sökanden eller någon har lämnat uppgift ärannan en som av
betydelse för prövningen ärendet eller det har gjorts särskildav om
utredning i ärendet, skall anteckning detta i akten. aktengöras Ien om
skall föras in föreläggandenäven och andra beslut inte skallsom
antecknas i bostadsrättsre istret.

Att skälen för vissa bes skall antecknas i akten framgår 13 §ut av
och 5 kap. 3

Paragrafen med undantag, 19 kap. 7 § ochmotsvarar, JB skallett
tillämpas på I nämndasätt. paragraf kallelserävensamma attanges
skall i akten. Kallelser inte aktuella förär bostadsrättsmyndig-tas upp
heten.

Ansökan

§7 En ansökan skall innehålla uppgifter sökandens ochom namn
ostadress där sådant finns, eller organisationsnummer.samt, erson-
elefonnummer bör Om anden har ställföreträdaresö skallanges. en

motsvarande uppgifter denne lämnas.om
Om sökanden har ombud skall ombudets postadressutsett ett nanm,

och telefonnummer anges.

I paragrafen preciseras de uppgifter skall finnas i ansökan.som en
Den förslagetnärmast till 19 kap. 11 § JB i 1998:25.motsvarar Ds
Vissa skillnader ñmis. Uppgift telefonnummer i förevarandeärom
paragraf inte obligatorisk för ombud. I nämndaän paragrafannat nyss

Önskarfimis i stället undantag för hemliga telefonnummer o.d.
sökanden så snabb behandling möjligt kan det bristeren som om-
finns i ansökan fördel telefonnumret. Den enskildeattvara en ange-
bör kunna få denna avvägning.göra En avvikelse det inteär attannan
krävs uppgift adress, i fråga överlåtarenom personnummer osv. om
m.fl. Bara tidigare bostadsrättshavare aktuella uppgifterochär om
dessa bör redan finnas i registret. Något krav i pålag in dessaatt ge
uppgifter behöver därför inte ställas upp.
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Avvisning

skall omedelbart8 § ansökanEn avvisas om
uppfyller i kap.den inte 3 § eller form-1 4 kap. 12 § uppställda

krav, eller
sökanden åberopar2. det förvärv uppenbarligen inte sådantär attsom

bostadsrättsregistret.det kan införas i

Paragrafen innehåller bestämmelser ansökan skall avvisasnärom en
förstaomedelbart. Enligt punkten skall ansökan avvisas den inteom

uppfyller formkraven. En ansökan registrering förvärv skallom av
kap. Enskriftlig, 3 l ansökan beträffande bostadsrättsinteck-vara

ning skall skriftlig eller elektronisk, 4 kap. 12vara
har sinAndra punkten motsvarighet för fast egendom 19 kap. 8 §

tillämpas påskall motsvarandeJB. Den sätt.

Uppskov

nödvändigt för får§ Om det utredningen, bostadsrättsmyn-9 är
bostadsrättsärende viss registre-digheten skjuta tillettupp en senare

gäller uplpgifterringsdag. ansökan inte innehåller deDetsamma om en
§ och den därför inte väsentlig olägenheti 7 utan tasanangessom

prövning.tillupp uppgifterökanden får föreläggas in den utredning eller deatt ge
Följer sökanden ansökaninte föreläggandet, kanbehövs.som

skallförfallen. Det i föreläggandet.förklaras anges

stycke bostadsrättsmyndigheten möjlighetParagrafens första attger
registreringsdagbostadsrättsärende till iskjuta vissett en senareupp

andradetta nödvändigt för utredningen. Dettvå fall. Det är när ärena
enligt saknas ansökan inteuppgifter 7 § och detta medförär attatt

kanväsentlig olägenhet till prövning.tasutan upp
andra stycket kan sökanden föreläggas kompletteraEnligt att

denna förfallen.ansökan vid förklarasäventyr attav

Bostadsrättsmyndigheten får bostadsrätts-§ skuta10 även ettuppomflattningtill sin lämpligen kanärende med hänsyn ellerart intesom
Arendet skall till prövningomedelbart. i så fallavgöras senasttas upp

ansökanregistreringsdagen efter registrerings däfämte den ag
gjor es.

inskriv-5 § första 1973:98Paragrafen stycket lagenmotsvarar om
undan-Möjligheten endast iningsregister. avsedd utnyttjasär att

fall detdär ärende så svårbedömttagsfall. Främst är attettavses
besluthela avslutandet registreringsdagen inväntaskulle försena attav

i detta ärende.



396 Författningskommentar SOU 1998:80

Kommunicering

§ Om det grund någon11 särskild omständighet finns anledningav
förvärvdet sökanden åberopar ogiltigt eller inteanta kanatt ärsom

gällande eller den sökta åtgärdengöras skulle kränkaatt sättannat
nå skall bostadsrättsmyndighetenrätt, den berörsrättons e vars
til fälle sig skriftligen. I samband detta får sökandenatt yttra ävenm
eller tillfälle sådant yttrande.attannan ges avge

Om bostadsrättsmyndigheten finner sökandens tvistig,rätt äratt
skall sökanden föreläggas inom viss tid väcka talan vid domstoatt
Följer sökanden inte förelåg andet, kan ansökan förklaras förfallen.

skall i förelägganDet et.anges

Paragrafen 19 kap. lO§ JB. Någon motsvarighet tillmotsvarar
möjligheten i stället för skriftligt förfarande kalla de inblandade ochatt

dem finns dock inte.höra Avsikten med möjligheten till förhör enligt
JB inte tvistigt ärende skallär bara höraatt ett avgöras, utan att

inställning. Ordningen framstår otidsenlig. Bostadsrätts-parternas som
förväntas iärenden kan regel något enklare. Förfarandet framstårvara

inte praktisktheller det skall finnas endast förnär landetsom en
bostadsrättsmyndighet. Detta hindrar givetvis inte attgemensam

bostadsrättsmyndigheten telefon har kontakt med sökandet.ex. per en
har svårt uttrycka sig skriftligen och med stöd denattsom av

serviceskyldighet myndigheter allmänt har den enskildesom ger
erforderligt stöd.

Vilandeförklaring

12 § En ansökan har förklarats vilande enligt eller3 7 §som
ka skall så4 4 § detta möjligt.rövas f dock inteDenärsnart r.avsl anden har beretts tillfällesö sig.utan att att ttras ärendzeI samband med vilandeförklaring eller i enligt första stycket

får sökanden förläggas visa det hinder anledning tillatt om som var
vilandeförklaringen har undanröjts. Vite får Om föreläg-sättas ut.

andet inte följs, kan ansökan förklaras förfallen. Det skall ianges
öreläggandet.

Har den ansöker istrering förvärv visat denneett attsom om re av
medlemskahar ansökt i ostadsrättsföreningen, får föreningenom

föreläggas inom viss efter det fristden i 2 kap.att att som anges
§ bostadsrättslagen1 1991:614 har gått visa medlemskap harut om

medgetts eller föreläggandetOmvägrats. inte fölljs,skall sökanden
medlem. Det skall i före äggandet.antagenanses som anges

Paragrafen behandlar det vidare förfarandet sedan ansökanen om
förvärv eller bostadsrättsinteckning har förklarats vilande enligt 3 kap.
7 § eller 4 kap. 4

I andra stycket möjlighet för bostadsrättsmyndigheten attges
förelägga sökanden visa huruvida det hinder orsaken tillatt som var
vilandeförklaringen har undanröjts. En möjlig orsak till vilandeförkla-
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registrering§ den ansökerkap. 7 llenligt 3 ettring är att avomsom
kanbostadsrättsföreningen. Hanmedlem iförvärv inte är antagen som

Menmedlemskap.ansöktha visat han haransökani sinredan att om
Fråganvisa detta.föreläggasdet skall hangjortinte harhan attom

allmänmotiveringen, avsnitt 7.2.iutvecklatshar
enligtföreläggande däromeller eftersin ansökansökanden iNär -

medlemskap behövshar ansöktvisat hanharstycketandra att om-
imöjlighetstycket finnsEnligt tredjeföreningen.från attbesked en

medgettsharmedlemskapföreningen visaföreläggalägetdet att om
denmedlemskap inomföreningen inte harOm vägrateller vägrats.

stycket BRL§ andraställs i 2 kap. 1emnånadsfrist ansesuppsom
såutformasskall därförFöreläggandetmedlem. attförvärvaren som

medlemskap har vägratsföreningen inte visarframgårdet attatt, om
medlem.kommersökandentid,dennainom antagenatt somanses

Beslut

avslås ellervilandeförklaras,ansökan bifalls,beslut13 § Ett att enom
i bo-föras inskallskjutseller ärendetförfallenförklaras att upp

i aktenantecknasför beslutet skallSkälenstadsrättsregistret. om
bifalls.ansökan inteinnebärbeslutet att

meddelasbostadsrättsregistretföras in iskallBeslut genomsom
beslutet.framgårinnehållha detskallochinförandet avsomanses

skalloch hur dessakan fattasbeslutvilkaParagrafen tar somupp
meddelas.

tvåinomtillhandahållasskallbevis beslutUnderrättelse eller14 § om
sådanaFöreskriftermeddelades.beslutetdagfrån denveckor om

myndig-denellerregeringenbevis meddelasochunderrättelser avav
bestämmer.regeringenhet som

1998:25.i Ds19 kap. 20 § JBParagrafen motsvarar

sökandengåttbostadsrättsärende haribeslut emot§ Om15 ettett
skallärendet,sig itillfällehar fåttnågoneller att yttrasomannan

beslutet.denneunderrättabostadsrättsmyndigheten genast om
skallskriftlig. Denförsta stycket skallenligtunderrättelseEn vara

beslutetOmi akten.antecknatsbeslutet harskäl fördeinnehålla som
detta.upplysning lämnasskallöverklagas,kan om

19 kap. 13 § JB.Paragrafen motsvarar
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Om verkan registreringav

16 § Fråga huruvida förvärv registreratsett ogiltigtär eller intesom
kaârlåörasgällande eller huruvida registreringen något skälannatav
kr" någons fårrätt, prövas registreringen. Finnser trots särskildenbestämmelse rättsverkan registrering eller tid inom vilkenom av om
talan skall väckas, gäller dock denna.

I paragrafen finns bestämmelser vilken verkan registreringom en av
rättsförvärv har. Bestämmelsenett i den första meningen innebär att
registrering förvärv inte innebärett något hinderen av talanmot att

väcks vid domstol angående det förvärvet. Utgångspunkten alltsåär att
registreringen inte har någon betydelse för det materiella rättsläget.

Dock det så enligtär den andra meningen det finnsnäratt en
särskild bestämmelse rättsverkan registrering eller tid inomom av om
vilken talan skall väckas, så gäller denna. Det sig alltsårör om
undantag från principen registreringen saknaratt betydelse för det
materiella rättsläget. Ett antal sådana undantag finns, kannämnas
6 kap. 4 b och 4 d §§ BRL. Frågan verkan registrering harom av
utvecklats i allmämnotiveringen, avsnitt 6.5.

17 § Om talan väcks hävning eller återgång förvärvom ettav av enbostadsrätt eller bättre tillrätt bostadsrätt, skallom rättenen genast
anmäla detta till bostadsrättsregistret för införing. Detsamma gäller
tvist angår upplåtelse bostadsrätt.som av en

När dom eller slutligt beslut i målet har vunnit laga kraft, skall
rätten anmäla detta för införinggenast i bostadsrättsregistret.

Andra stycket tillämpas på motsvarande beträffandesätt tvistannan
angår registrering i bostadsrättsregistret.som

I paragrafen antal situationerett domstol inär samband medanges
vissa tvister skall anmäla tvist har initierats elleratt avgjorts.en

Verkställighetsföreskrijier

18 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddelar föreskrifternärmare handläggningen bostadsrättsären-om av
den.

Paragrafen innehåller upplysning regeringen eller denen attom
myndighet regeringen bestämmer meddelar bestämmelsersom närmare

handläggningen bostadsrättsärenden. Bestämmelsenom av motsvarar
19 kap. 29 § JB i Ds 1998:25. Det sig i huvudsakrör bestämmel-om

motsvarande sådana finns i förslaget till inskrivningsför-ser som
ordning i den nämnda departementspromemorian, jfr 14även

Något förslag till verkställighetsföreskrifter lämnar vi inte Detnu.
hänger med vi i avsnitt 12.2.3 avståttatt från lämnasamman att ett
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uppgiftenanförtrosbeträffande börförslagdefinitivt somvem som
bostadsrättsmyndighet.

övergångupplåtelse bostadsrättochRegistrering3 kap. avav

registreringinnehåller bestämmelserkapitelFörevarande avom
ansökanbl.a. hurBestämmelser finnsbostadsrätter.förvärv omomav

vilkaansöka och underförvärvaren skallskallregistrering närgöras,
vilande. Av-avslås eller förklarasansökan skallomständigheter

bostadsrättför situationenbestämmelserñmisslutningsvis att en
upphör.

Ansökan

ansökaskriftligenbostadsrätt skallförvärvathar§ Den1 omensom
i 2tidbostadsrättsregistret inomiistrerasdetta som angesatt re

förvärvregistreringinte ansökabehöverdödsEtt enavavom0
överlåterdödsboetdöde i fallfrån den än närbostadsrätt annat

bostadsrätttillskiftatsmake eller sambo harEnbostadsrätten. ensom
förvärvetregistreringansökaintebodelning behövervid avomen

ellermakenandraförut tillhört denharbostadsrättennärutorråon.sam

harför denskyldighetstycke ställsförstaparagrafensI somuppen
Detförvärvet.registreringansökabostadsrättförvärvat att avomen

olikaupplåtelser ochförvärvallaalltså typergäller typer avav -
stycket. Närandratvå undantag iDock ñmisbostadsrätt.övergång av

innebär bl.a.bestämmelsernaregleras i 2 Deskallansökan göras
förvärvdet sigansökningsskyldigheten, rör etttrots att somomatt

skallsådantparagraf i och för sigförevarande ärenligt ett som
exempelinträder. Ett ärförhållanden aldrigvissaunder attregistreras,

hävs.på grund dettaförvärvetväcks ochtalan aven
registreringskyldigheten ansökafrånundantagTvå att anges,om

enligtdödsbo behöveri andra stycket. Etttidigare nämnts,som
bo-förvärvregistreringansökahuvudregeln inte ett enavavom

överlåterdödsboetfallgäller för detdöde. Undantagdenfrånstadsrätt
bostadsrättNärbostadsrätten.eller bortbytersäljer,alltså enger --

registre-föreliggerbodelningsambomake ellertillskiftas genomen
ellermakenandratillhört denförut harbostadsrättenringsplikt, om
dentillhörtharintebodelade bostadsrättendensambon. Men om

behöverDåtill.undantagetsambon slår det andramaken ellerandra
härMed makeregistrering. äransökaförvärvarenintesåledes om

registrerat1994:1117enligt lagenregistreradjämställd partner om
partnerskap.
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Utformningen ansluter till 20 kap. l § första stycket JB och bestäm-
melserna skall tillämpas på motsvarande sätt.

2 § Ansökan registrering förvärvet skall inomom görasav tre
månader från det den handling fångeshandlingenatt på vilket
förvärvet grundas uEprättades.Tiden räknas doc

för denl vid förvärvet inte medlem i bostadsrättsföreningen,som var.från det denne antagits medlem,att som
för förvärv beror villkor, myndi hets tillstånd ellersom av annan

sådan omständighet, från det förvärvet llbordades,att
för dödsbo, i fall i §1 andra stycket, från detsom avses att

bostadsrätten överlåts eller, bouppteckning inte har registrerats då,om
från det registreringen skedde,att

för4. den är delägare i dödsbo, från det boupp-som ensam att
teckningen registrerades eller, han först därefter blivitom ensamdelägare, från det så skedde, dock, boets förvaltning skötsom av enboutredningsman eller testamentsexekutor eller boet tillär avträttom
konkurs, inte i något fall tidigare från detän bostadsrättenatt utgavs
till delägare,

för5. tillagtstestamentstagare bostadsrätt i legat, från detsom en att
laga kraft och legatettestamentet eller, bouppteckningutgavsvarm om

inte har registrerats då, från det registreringen skedde,att samt
talan har väcktsnär återgång eller hävande förvärv innanom av

tiden för ansökan registrerin gick från det domut,om att en genom
vilken talan ogillades laga aft.vann

När bostadsrätt har övergått till bostadsrättsföreningenen utan att
någon fångeshandlin har räknasupprättats, tiden från det att
bostadsrätten övergic till föremngen.

Paragrafen ansökannär registrering skall Detta gällergöras.anger om
givetvis både upplåtelse och övergång bostadsrätt.av

förstaI stycket huvudregeln ansökan skall inomatt görasanges tre
månader från det fångeshandlingenatt upprättades. Tremånadersfristen
skall dock, enligt andra stycket, i vissa situationer räknas från en

tidpunkt.annan
Första punkten i andra stycket sikte på situationen för-tar att

inte redanvärvaren medlemär i bostadsrättsföreningen. En icke
medlem kan, enligt 7 få endast vilande registrering sitt förvärv.av
Bestämmelser inom vilken tid föreningen skyldigär prövaom att en
ansökan medlemskap finns i 2 kap. 1 § andra stycket BRL. Enligtom
2 kap. § finns12 möjlighet förelägga den ansökeratten som om
registrering sitt förvärv visa denne har ansökt medlem-att attav om
skap och förelägga föreningenatt redovisa sitt beslut i frågan.att

Enligt andra punkten räknas tiden förvärvetnär beroendeär av-
villkor, myndighets tillstånd eller liknande liksom beträffande fast-
egendom, från det förvärvet fullbordades. Någonatt tidsgräns för
vilken tid villkor får gälla alltsåett motsvarighet till bestärnmel-en-

för s.k. svävarvillkor beträffande fast egendom finns inte.serna -
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avsnitt 6.6.2. När detbehandlats i allmänmotiveringen,Frågan har
tillstånd hänvisas till §7 9.myndighetsgäller

återgått tillsituationen bostadsrätten harstycketTredje attavser
Omfångeshandling harbostadsrättsföreningen upprättats.utan att en

tiden enligtbostadsrätt i föreningen, räknasköperföreningen t.ex. en
andra förvärvstycket. Vad härandraeller ärförsta somsom avses

bostadsrättshavarengrundföreningen kan göra attt.ex.av
kap.sig den 44 kap. 8 § BRL ellerbostadsrättenfrånträder avsäger

enligt 7 kap.bostadsrätten övergår till föreningeneller§ BRL11 att
29 § BRL.

Vite

fårangiven tid,inomregistrering inteansökan§ Om görs3 om
vid viteförelägga förvärvarenbostadsrättsmyndigheten göraatt

ansökan.

20 kap. 3 § JB.Paragrafen motsvarar

tidigare förvärvregistreringAnsökan avom

före-beroendeförvärvares ansökantillbifall är§ Om att4 enaven
för dennestiden enligt 2 §förvärv registreras ochinnehavaresgående registreringfår ansökalöpa, förvärvaren ävenbörjatharörvärv om

skyldigföre ående innehavarenförvärvet. Den ärföregåendedetav
handlingar hantillhandahålla orderligaändamåldetta somatt er

inne ar.
elleripå rund förordnandebostadsrättOm testamente annanaven

ellerkan godvi ställts innehavare,tillsrättshandling har utan manare
ansökaden blivande innehavarenföreträdahar att omsomannan

Sedan innehavarenför räkning.bostadsrätten dennesregistrering
bostadsrättsregistret.registreras ifår dennebestämts,har

bestämmelsermåsteLiksom JB20 kap. 4 § JB.Paragrafen motsvarar
bestämmelsefångeskedja kan erhållas. Dennaobrutensåfinnas att en

förutsättningar för detta.9 §liksom ger

fångeshandlingIngivande av

fång-skall inregistrering förvärvansöker§ Den5 ett geom avsom
för-styrkaförövri handlingar fordrasdeeshandlingen attsamt a som
idelägarearvingedödsbo ärOm ettvärvet. ett som ensamer en
frånbostadsrättregistrering förvärvansökerdödsbo ett av enavom

fång-efter denneinregistrerad bouppteckningdöde,den somanses en
eshandling.

uppgiftinnehållaflera skall denansökanGörs gemensamt, omav
Omhar förvärvat.varje sökandebostadsrättenandelhur stor somav
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sådan uppgift saknas och sökandena inte följer föreläggandeett att
komplettera ansökan, skall den andelar huvuanses avse av

Paragrafens första stycke vilka handlingar skall in näranger som ges
ansöker registrering förvärv. Den utformadär med 20ettman om av

kap. 5 § JB förebild. När det gäller bostadsrättsföreningar ñmissom
situationer där bostadsrätten återgår till denna någon traditio-utan att
nell fångeshandling jfrupprättas, vad undersägs 2 Föreningensom
kan förvärva bostadsrätten pä grund avsägelse ellert.ex.av upp-
sägning. I samtliga fall finns dock någon skriftlig handling. Ex-
empelvis skall båda avsägelse och uppsägning ske skriftligen, 4 kap.

§ första11 stycket respektive 7 kap. 26 § BRL. Därvid det dennaär
handling skall in.som ges

Andra stycket 20 kap. 5 § andra stycket imotsvarar JB Ds 1998:25.

Avslag

6 § En ansökan registrering förvärv skall avslåsettom av om
fångeshandlingen inte har in,ettsuppårllerfångeshandlingen2. inte formkraven enligt lag,
förvärvaren slutlihar inträdevägrats i bostadsrättsföreningen eller

aárâtlckeenligt 6 3§ 1991:614 bostadsrättslagen harap. inte
its,er

4. överlåtelsen strider gällande inskränkning i överlåtarensmot rätten
förfoga bostadsrätten och,över överlåtelsenatt när skedde, överlåtaren

inte registrerad bostadsrättshavare eller, så fallet,var som om var
ärende införing i bostadsrättsregistret inskränkningenom av var

å registreringsdag,upptaget
bosta5. tidigare harsrätten överlåtits till någon förvärv enligt 6vars

kap. 4 b § bostadsrättsla har företräde framför sökandens förvärv,en
bostadsrätten har så exekutivt till sökanden ochts änannan

försäljningen enligt 14 kap. 3 § utsökningsbalken har företräde
framför dennes förvärv.

i fall7. i 2 kap. 9 § eller 17 kap. 3 § aktiebolagslagensom avses a
1975:1385, eller 2 kap. 13 a§ eller 18 kap. 3 försäkrmgsrö-§
relselagen 1982:713 bola har beslutatsstämman inte godkännaatt
förvärvet eller inte har od tförvärvet" i tid,rätt

det uppenbartär örvärvet grund ogiltigtatt eller inteärav annan
kan gällande.göras

I paragrafen under vilka omständigheter ansökan registre-anges en om
ring förvärv skall avslås. Frågan vilka kontrollerett börav om som

har diskuterats i allmänmotiveringen,göras avsnitt 6.6.2.
Enligt den första punkten krävs fångeshandlingen in. Form-att ges

kraven enligt lag, skall enligt andra punkten uppfyllda. Upp-vara
låtelse och överlåtelse regleras i BRL, medan andra förvärvsforrner
regleras i författningar.andra Beträffande fall där bostadsrätt haren
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traditionell fångeshand-bostadsrättsföreningentillåtergått utan att en
under 5ling har upprättats, se

avslåsregistrering skall, enligt tredje punkten,ansökanEn omom
bostadsrättsföreningen.vägratsinträde i den aktuellasökanden har

sökandenmedlemskapsfrågan fattas föreningen. Omi vägrasBeslut av
kap. 10 §hänskjuta tvisten till hyresnämnden, 2inträde, kan han

till Svea hovrätt,beslut kan i sin överklagasHyresnämndensBRL. tur
fåavslag skallFörHovrätten slutinstans.§ BRL.kap. 3 är11 att

Ãr beslutetavgjord.medlemskapsfrågan slutligtmeddelas krävs äratt
skäl intenågoteller sakenförvärvöverklagat görs ärnär annatav

stället § tillämplig.blir i 7avgjord,
3 §enligt 6 kap.avslås samtycke saknasskall ansökanVidare om

redanfår juridiskbestämmelse ärEnligt dennaBRL. person somen
från föreningenssamtyckebostadsrättsförening intemedlem i utanen
bostadslägenhet.förvärva bostadsrätt tillöverlåtelsestyrelse engenom

ogiltigt.stycket BRL,enligt 6 kap. § andra5sådant förvärv är,Ett
fritids-på samtycke gäller lägenheten ärfrån kravetUndantag enom

paragrafensiytterligare undantag ñmislokal. Vissalägenhet eller en
vidredanjuridisksagda innebärstycke. Detandra att person somen

inmåsteregistreringvid sin ansökanmedlemförvärvet är geom
upplåten förvisar lägenhetendokumentationsamtycke eller ärattsom

meddelasavslagskalllokal. Saknas dettafritidsändamål eller är en
harbehövligt och dettaframgår samtyckedet ärendast attattom

ll.7 § Iskall vilandeförklarasfall ansökanIvägrats. annat
aktuelltregelmässigt intemed andra orddetpraktiken lär attvara

direkt.avslagmeddela
avslåsregistreringskall ansökanpunktenüärdeEnligt om enomen
överlåtarensinskränkning ii strid medhar skettöverlåtelse en

krävs dessutomavslagbostadsrätten. Förförfogamöjligheter överatt
ellerbostadsrättshavareregistreradinteöverlåtaren att ettatt var som

registre-registrering inskränkningenärende upptagetvaravom
möjlighetenföreslagnasikte på denBestämmelsen attringsdag. tar

begrän-hänseendeden i dettabostadsrätt ochgodtrosförvärvgöra av
bestämmelsesistnämnda6 kap. 23 § BRL.bestämmelsen isande

god bl.a.gällande närinte kanförvärvarejust görainnebär troatt en
dettaregistreringärendeinskränkt ochförfoganderätten är ett avom

registrerandefall lätt för dendetta detjfr 10 I attväckts, ärhar
sådangälleravslås. sakskall Samma näransökankonstatera att en

bostadsrätts-registreradöverlåtaren inteochfinnsinskränkning är som
havare.

b § BRL6 kap. 4Enligtdubbelöverlåtelse.punktenfemteDen avser
företräde,haalltidtidigare överlåtelsendubbelöverlåtelse denvidskall

förstförvärvetregistreringansökerförvärvarenförsteden avomom
bestämmelseFörevarandeden andre förvärvaren.medsamtidigteller
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innebär i överensstämmelse med detta den förvärvarensatt senare
ansökan i dessa fall alltid skall avslås. Regleringen endastavser

förvärv,konkurrerande inte successiva, och sådana fall bådanär
förvärven grundar sig på överlåtelse. Det sistnämnda följer av
hänvisningen till 6 kap. b4 § BRL. Denna bestämmelse endastavser
konkurrens mellan överlåtelser. Förhållandet mellan överlåtelser och

fång iandra regleras 6 kap. 4 c
punktenDen sjätte 20 kap. 6 § 7 JB. I 14 kap. 3 § UBmotsvarar

bestämmelserfinns företrädet mellan exekutiva försäljningar ochom
andra förvärv.

Bestämmelsen i sjunde punkten 20 kap. §6 9 JB. Någonmotsvarar
hänvisning finns dock inte till bankaktiebolagslagen 1987:618. Det

med förslagethänger iprop. 1997/98: 166 associationsrättNysamman
för bankaktiebolag föreslåsDär bl.a. bankaktiebolagslagenattm.m.
skall avskaffas och aktiebolagslagen 1975: 1385 skall denutgöraatt
associationsrättsliga grunden för bankaktiebolag.

Enligt åttondeden punkten skall ansökan registrering etten om av
avslås detförvärv uppenbart förvärvetär någon grundattom av annan

de tidigare angivna ogiltigt eller inte kan gällande.än är göras
Bestämmelsen skall tillämpas på motsvarande 20 kap. 6 § 10sätt som

Det innebär ansökanJB. registrering skall avslås bl.a.att en om om
fångesmarmens ansökan registrering dennes förvärv harom av
avslagits eller för honom beviljad registrering har undanröjtsen

dom. Avslag torde också kunna fallmeddelas i vissa närengenom
Ävenförvärvatsbostadsrätten har exstinktivt fång.ettav annan genom

andra fall kan tänkas. Någon uttömmande uppräkning kan inte göras
här.

Vilandeförklaring

§ Om 6 § inte tillämplig7 skall ansökan registreringär etten om av
förvärv förklaras vilande, om

fångesmannen, förvärvet skett pånär sätt änannat genom upp-
inte registreradlåtelse, bostadsrättshavare fallär ochsom som avses

i 8 § inte föreligger,
pågårrättegång hävning eller återgång förvärv bo-om av av

stadsrätten eller bättre till denna,rättom
registrering söks grund eller dom inteännutestamenteav som
vunnit kraft,har laga

4. vid förvärv legat detta inte harämm getts ut,genom
vid förvärv exekutiv försäljning köpebrev inte har utfärdats eller

ropriationvid eller liknande tvängsförvärv inlösen inte harex
fullbor ats,

vid överlåtelse överlåtaren6. gift förvärvetoch enligt äktenskaps-är
bestämmelserbalkens beroende den andre makens cke,är samtav

vid överlåtelse överlåtaren7. sambo och förvärvet enligtär estäm-
i lagenmelserna 1987:232 sambors hem ärom gemensamma
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ärendedock endastsambons samtycke,andradenberoende omomav
den lagenenligt 2 §anmälanbostadsrättsregistretiinföring varav

skedde,överlåtelsenregistreringsdagpå närupptaget
intemellan makargåvasådanskettharförvärvet somengenom

äktenskapsbalken,kap.enligt 16registreratshar
tillstånd,myndighetsberoendeförvärvet är av

villkor,beroendeförvärvet10. är av
samtyckebostadsrättsföreningen ellermedlem iinteförvärvaren ärl 1

. ellersaknas,1991:614bostadsrättslagen3 §6 kap.enligt
aktie-3 §och 17 kap.§2 kap. 9falliförvärvet12. aavses 1som

försäk-3 §18 kap.§ och2 kap. 131975:1385bolagslagen samt a
god-bolagsstämmansberoende1982:713lrciâigsröáelselagen är av

nnan e.

registreringansökanfall däri antalParagrafen avett omenanger
förklarasställetiavslås,inte hellerbeviljas ochskallinte utanförvärv

vidtaskanåtgärderbestämmelserfinns12 §kap.vilande. I 2 somom
vilande.förklaratsharansökansedan en

förstaenligtskall,förvärvregistreringansökanEn ettavom
registreradintefångesmarmenvilande ärförklaraspunkten, somom

registrerad,NågonUpplåtelser undantagna.ärbostadsrättshavare.
fânges-vidaregäller närdå.inte Undantagfinnsinnehavaretidigare

i 8förvärvsådantskettharförvärv ett angessomgenommannens
uttrycks,särskiltdettaslutligen, attgällerenligt JBLiksom utan att

harärendetprövningenheller skallvilandeförklaring inte göras avom
grundaktuellregistrering förvärv äruppskjutits eller när avav

9 §.registreringssarnmanträde sefrånprotokoll
framgår§kap. 172§ 3 JB. Av20 kap. 7punktenAndra motsvarar

harslagetaktuelladetvistertill registretanmälaskall närrätten avatt
bostadsrättsregistret.in idärefter skall förasuppgiftenochinitierats att

tvångs-försäljning,exekutivförvärvpunktenFemte genomavser
13 kap.EnligtBRL.enligtoch inlösenexpropriationförsäljning,

expropriations-och 9 §utsökningsförordningen 1981:981a§20
underrättasbostadsrättsmyndighetenskall1972:727kungörelsen

underrättelsesådanInnanhar avslutats.ifrågavarande förvärvsedan
beviljas.registreringvilandeskall endastmyndighetentillkommithar
förklaraspunkterna,sjundeochenligt sjätteskall,ansökanEn

sambo.respektivemakefrånsaknaskrävssamtyckevilande menom
äktenskaps-5 § 2i kap.7från makesamtycke krävsfallvilkal anges

registrerathomosexuella harförgällerregler ävenDessabalken. som
registrerat1994:1117§ lagen partner-kap. 1partnerskap, 3sitt om

1987:232§§ lageni och 17regleras detta 5samborFörskap. om
1987:813enligt lagenlag gällerhem. Dennasambors gemensamma

detNärsambor.homosexuellaockså församborhomosexuellaom
ytterligaredockfinnshomosexuella samborochsamborgäller en

vilandeförkla-leda tillskallsamtyckeavsaknadförförutsättning att av



406 Författningskommentar SOU 1998:80

Ärendering. anteckning enligt 2 § lagen samborsom om gemensam-
hem skall ha aktualiserats. Enligt gällandema kanrätt sådanen

anteckning begäras endast beträffande fastigheter eller Vitomträtter.
föreslår ändring så bestämmelsen iatt 2 § lagenen samborsom

hem omfattar bostadsrätter.ävengemensamma
En ansökan skall enligt åttonde punkten vilandeförklaras om

förvärvet har skett sådan gåva mellan makar inte hargenom en som
registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna i 8 kap.
l § äktenskapsbalken innebär registrering i äktenskapsregistretatt är

förutsättning för sakrättsligt skydd. Liksom beträffandeen fast
egendom resulterar avsaknad registrering i äktenskapsregistret iav en
vilandeförklaring.

När myndighets tillstånd krävs och sådant saknas skall ansökan,
enligt nionde punkten, vilandeförklaras. Vad närmast aktuelltärsom

tillstånd enligtär 13 kap. l0§ eller 14 kap. ll § föräldrabalken.
Enligt dessa bestämmelser krävs överförrnyndarens samtycke till
förvärv bostadsrätt köp, byte eller gåva.av genom

Enligt tionde punkten skall ansökan vilandeförklaras, förvärvetom
beroende villkor.är Några tidsgränser, liknande dem gällerav som

för fast egendom, beträffande under vilken tid förvärv kan hållasett
svävande finns inte beträffande bostadsrätter.

Om medlemskapsfrågan slutligtär avgjord och förvärvaren har
medlemskap,vägrats skall ansökan registrering avslås, 6 § Menom

saken inteärmu avgjordär eller väckt, skall, enligtom elfteens
punkten, ansökan vilandeförklaras. Möjligheter finns sedan för
bostadsrättsmyndigheten kräva in besked frånatt sökanden eller
föreningen, 2 kap. 12 För vissa förvärv juridiska krävsav personer
samtycke från föreningen. Frågan har utvecklats under 6 Saknas
sådant samtycke det står klartutan samtyckeatt har skallatt vägrats
ansökan vilandeförklaras.

Beträffande tolfte punkten kommentaren till 6 §se

8 § Om bostadsrätt har sålts exekutivt eller tvångsför-en genom
säljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen 1991:614 till betalning för
fordran för vilken den till följd upplåtelse eller påpanträttav av annanrund den tillhör, har förvärvarenoavsett fä sittsvarar rättvem att

registreratörvärv den föregående innehavarenstrots att förvärv inte
registrerat. Detsammaär gäller bostadsrätt har förvärvatsom en

expropriation eller liknande tvångsförvärv.genom ett

Paragrafen i huvudsak 20 kap.motsvarar 9§ JB. När det gäller
exekutiva fång grundar sig bestämmelsen i JB på tanken för-att

inte härledervärvaren sin frän fastighetensrätt detägare ärutan att en
till fastigheten knuten sakrätt realiseras. Därför gäller bestämmel-som

endast exekutiva försäljningar för betalning fordransen av som
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konventionelllegal ellerför på grund panträtt.fastigheten avsvarar
har gjorts här.avgränsningarSamma

Registreringssammanträde

visabostadsrätt intepåstår sig ha förvärvatden§ Kan9 u pensom
bostabrister, skallhar fångeshandlingenellerfångeshandlingsin s-

inskrivnings-ärendet tillbegäran överlämnapå hansrättsmyndigheten
utredningsammanträde för rättenskallmyndigheten sätta ut omsom

också ske,skallregistreringssammanträde. Dettabostadsrättentill
registreringenligt 4 § får begäradenbegärsdet av ensomavom

visasfångeshandling inte kandennesförvärv ochförvärvarestidigare
brister.eller harupg jor-10 13i 20 kap.lagfartsarrunanträdeestärmnelserna om -registreringssam-beträffandemotsvarandepåtillämpasdabalkein sätt

manträ e.
inskrivnings-till denstycket skall överlämnasenligt förstaArende

skalljordabalkenstycket19 kap. 3 § förstaenligt tamyndighet som
bostadsrätts-fastighet vilkenbeträffande deninskrivningsärenden 1upp

finns.lägenheten

registreringssam-förförutsättningarnastyckeförstaParagrafens anger
lagfartssam-tillsammanträde motsvarigheten JBSådantmanträde. är s:

bostadsrättsmyn-EndastFörutsättningarna desamma.ärmanträde. en
dessahandläggadärför inte lämpligtfinnas. Detskall ärdighet att

förorsakaofta skulledetmyndighet, eftersomvid dennasammanträden
Förslagetbehövereller andrasökanden närvara.förlånga somresor

inskrivnings-tillärendet skall överlämnasdärförinnebärhär att
inskrivningsmyndighetBestämmelser vilkenmyndigheten. somom

till finns tredje stycket.iöverlämnasskallärendet
lagfartssamrnanträdeskall bestämmelsernastycketandraEnligt om

registreringssammanträde.motsvarande förpå sätttillämpas
tillbestämmelserstycketfinns i tredjetidigareSom nämnts om

skallbostadsrättsmyndigheteninskrivningsmyndighetvilken som
Ärendet skallregistreringssamrnanträde.förärendeöverlämna ett

behöriginskrivningsmyndighet är atttill denöverlämnas som
deni vilkenfastighetdeninskrivningsärenden beträffandehandlägga

finns.bostadsrättslägenhetenaktuella

föafoganderättinskränktInföring av

förbehåll änförenat medförvärvsökandens ettär10 § Om ett annat
in-ochstadgarbostadsrättsföreningensframgårsådant somavsom

bostadsrättsin-sökaöverlåta bostadsrätten,hansskränker rätt att
sådantibehörigheteller hansupplåtaeller panträtt,tecknin om

bostadsrättennyttjanågoninskränkt rätt attär annansgenomavseen e
bostadsrätts-iföras ininskränkningenskallgrund testamente,av
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registret registreringnär förvärvet begärs eller kännedomnärav ominskränkningen därefter fås.

Paragrafen innebär inskränkningar i förfoganderätten,att liksom i in-
skrivningsregistret, skall i bostadsrättsregistret. Bestämmelsenanges

grunden för bl.a.är bestämmelsen i 6 § 4 avslag överlåtelsenärom en
strider inskränkning i förfoganderätten.mot Inskränkningar ien
bostadsrättsföreningens stadgar, jfr 6 kap. 9 BRL, omfattas inte.t.ex.
Sådana inskränkningar medför inte omedelbart förvärvet bliratt
ogiltigt. Antingen kan inlösenrätt finnas för föreningen eller såen
innebär inskränkningen möjlighet vägra medlemskap, jfratten t.ex.
6 kap. 9 § och 9 kap. §65 BRL.

Bostadsrätten upphör

11 § Bostadsrättsföreningen skyldigär till bostadsrättsreâistretatt
anmäla bostadsrättnär har uçâihörtpå grund föreningens esluten av
enligt 6 kap. 11 § eller 9 1 § bosta 1991:614 eller
föreningens beslut överl det hus där bostaatt ñmis.ta srätten

Anmälan skall inomgöras månad från det bostadsrättenatten
upphörde. Om anmälan inte inom dennagörs tid får bostadsrättsmyn-
digheten förelägga föreningen vid vite anmälan.göraatt

I paragrafens första stycke föreningen skyldighet till bostads-ges att
rättsregistret anmäla bostadsrätt har upphört iatt vissa situationer.en
Frågan har utvecklats i allmänmotiveringen, avsnitt 6.6.5. Det

för de aktuella situationerna upphörandetär beror pågemensamma att
föreningens beslut.

Anmälan skall enligt andra stycket inomgöras månad från deten
bostadsrätten upphörde. I fallatt riskerar föreningen vite.annat

En bostadsrätt kan upphöra också exekutiv försäljning ellergenom
expropriation. Bestämmelser underrättelseskyldighet för kronofog-om
demyndigheten respektive fastighetsdornstolen finns i förslagen till 13
kap. första20 § stycket utsökningsförordningen 1981:981 och 9 §
expropriationskungörelsen 1972:727.

4 kap. Bostadsrättsinteclming

I kapitlet finns bestämmelser hur ansöker inteckningom samtman om
bestämmelser avslag, vilandeförklaring och beviljande inteck-om av
ning. Slutligen finns bestämmelser olika inteckningsåtgärder samtom

ansökningsförfarandet.om
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Ansökan

hardendetta kapitelbostadsrättshavare i senast§ Som1 somanses
bostadsrättshavare.ansökt registrerasatt somom

ansökabehörigfastigheter denbeträffande attLiksom omanses
registrerasansöktharbostadsrättsinteckning attsenast somomsom

bostadsrättshavare.

avbostadsrätts-skallbostadsrättsinteclming örasansökan2 § En om
svenskabelo iinnehålla uppgiftskallAnsökanhavaren. etom

vilkenocksskalllydainteckningen skall Denkronor angepa.som
bostadsrätt avses.som

förtill stödhan åberoparde handlingarinskallSökanden somge
ansökan.sin

bostadsrättsinteckning.på ansökankravenparagrafenI omenanges
ansökanansökan. Ienligt första stycketskall göraBostadsrättshavaren

bostadsrättvilkeninteckningsbeloppet ochuppgiftskall finnas om
påuppgift skall lämnasbetyder namnetDetgäller.ansökan att om

lägenhetdenbeteckningen påochbostadsrättsföreningen avses.som
ansökan§ kanEnligt 12i svenska kronor.bestämtskallBeloppet vara

elektroniskt.vissa fall,iskriftligen eller,göras
dennehandlingarin desökandenstycket skallandraEnligt somge
någrafallallaifrån ilångtansökan. Detstöd förtill äråberopar som

ärendenbeträffandeinbehöverhuvudhandlingarsådana över taget ges
ansökningar.om

kronor överensstäm-i svenskaskall bestämmasbeloppetKravet att
anhängigtmålinskrivningsregistret. Ett ärförgällermed vad sommer

Sverigesförbetydelsefå222/97 kanmål CEG-domstolenvid som-
dennaSå längesvenska kronor.begränsningen tillhamöjligheter att

bostadsrätter.förgällafastigheter bör detsammaförfinnsbegränsning
fleraochbostadsrättdelintekanansökanEn enavse en av

6 kap.framgårDettaintecknasintekanbostadsrätter gemensamt. av
krävsinnehar bostadsrättflera attgemensamt,BRL. Om12 § en

samtliga.inteckning görsansökan avom

Avslag

avslås,skallbostadsrättsinteckningansökanEn3 § omom
kraven i 2 §uppfyllerden inte

fårinteinteckningbostadsrättsregistretregistrering igrundpå2. av
bostadsrätten,ibeviljas

försälj-exekutivgrundfrångått sökandenharbostadsrätten3. av
1991:614bostadsrättslagentvångförsäljning enligt 8 kap.ellerning

tvångsförvärv,expropriation eller liknandeeller genom
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4. sökanden i konkurs ellerär försätts i konkurs den dag inteckning
söks och bostadsrätten hör till konkursboet, eller

del bostadsrätten har ellerutmätts tagits i räken be-av ans genom
talningssäkring eller bostadrätten eller del denna belagts meden av
kvarstad och ärende införing åtgärdenett har tagitsom av senastansöEanuppå den registrerin sdag inteckningen söks, inte harom
medgetts krono ogdemyndigheten.av

Om ärende registreringett förvärv bostadsrätt förom ettav av en
sökanden har uppskjutits till registreringsdag, skall be-en senare
handlingen ansökan inteckning uppskjutas till dag.av om samma

Paragrafen i vilka fall ansökan bostadsrättsinteckninganger en om
skall avslås.

Andra punkten sikte på situationentar förfoganderättsin-att en
skränkning har registrerats enligt 3 kap. 10 § första stycket och att
denna innebär bostadsrätten inte fåratt intecknas.

Tredje punkten 22 kap. 3 §motsvarar 4 JB förutom tvångsför-att
säljning enligt 8 kap. BRL också anges.

Vilandeförklaring

4 § Om 3 § inte tillämplig,är skall ansökan bostadsrätts-en om
inteckning förklaras vilande, om

ansökan registrering förvärv för sökanden vilandeför-om ärav
klarad och inteckningsansökan inte har medgetts den ärav som
registrerad bostadsrättshavare,som

rättegång pågår hävande eller återgång förvärv bo-om av av
stadsrätten eller bättre tillrätt denna,om

ansökanenligt lag beroendeär domstols eller myndighetsav annan
bes ut.

I paragrafen finns bestämmelser när ansökan bostadsrättsin-om en om
teckning skall förklaras vilande.

beslutDe aktuellanärmast är enligt tredje punkten samtyckesom är
från Överförmyndare enligt 13 kap. 10 § eller 14 kap. ll § föräldra-

Ändringarbalken. föreslås i dessa bestämmelser innebär attsom
samtycke skall krävas för intecknande bostadsrätter.av

Beviljande bostadsrättsinteckningav

5 § Om det inte finns hinder enligt 3 eller 4 § skall bostadsrättsin-
teckning beviljas.

Paragrafen 22 kap. 5 § förstamotsvarar meningen JB.

6 § En bostadsrättsinteckning enli 6 kap. 20 § bostadsrätts-tsom
lagen 1991:614 skulle medföra lika öreträdesrätt som en annan
bostadsrättsinteckning skall vid registreringen förklaras gälla efter den
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sådan inteckninginteckningen, sökanden begär det. Enandra om
eller bättrebostadsrättsmteckmn medefter rätt ängäller sammaen

det besdenna, även inte utet.anges 1om

lagenmed 22 kap. 6 och 4 kap. 13 §har utformats § JBParagrafen
undantag frånförebild. Paragrafenföretagshypotek är ettsomom

6 söksbostadsrättsinteckningarkap. 20 § BRLhuvudregeln i att som
detliksomfår lika företrädesrätt. Utformningenpå dag närär,samma

möjlighet finnsföretagsinteclmingar, sådanfastigheter ochgäller att
skall ha företrädesrättsamtidigt sökta inteckningarflerabegära attatt

ordning.angiveni viss närmare

Inteckningsåtgärder

bostadsrättshavarenbostadsrättsintecknin får ansökanpå7 § En av
flerai två ellermedgivande intec n shavaren delasefteroch av upp

bostads-frå debostadsrättsinteckningar tipp elning. I nyaa omnya
gäl 6inbördes öreträdesrätträttsinteclmingamas er

Motsvarigheteninteckningsåtgärden uppdelning.behandlarParagrafen
utbyte.företagshypotek till uppdelning benämnsochfastigheterför

motsvarighet tillterminologin följd någonändrade ärDen atten av
bostadsrätter,beträffandeföretagshypoteksbrev inte finnsochpantbrev

avsnitt 5.6.allmänmotiveringense
fleratvå elleralltså delas ibostadsrättsinteckning kanEn upp

ansökaskallbostadsrättsinteckningar. Bostadsrättshavaren om
inteck-medgeinteckningshavare finns, måste denneOmåtgärden.

och medgi-Ansökandenna skall kunna vidtas.ningsåtgärden för att
Videlektroniskt, 12skriftligen ellerskallvande göras en upp-se

likabostadsrättsinteckningarnahuvudregeln defår enligtdelning nya
enlighet medemellertid, isökanden kanPå begäranföreträdesrätt. av

debestämmasandra meningen till 6i denhänvisningen att nya
i särskildföreträdesrättskall ha inbördesbostadsrättsinteckningama

bostads-deuppdelningvid utbyte behåller vidLiksomordning. nya
inteckningenuppdeladeden företrädesrätt denrättsinteckningarna som

aktuellai denbostadsrättsinteckningarförhållande till andrahade i
bostadsrätten.

eller gällerlikainbördesBostadsrättsinteclmingar har rätt8 § som
ochbostadsrättshavarenvarandra får på ansökanefteromedelbart av

bostads-tillintecknin shavaren förasmedgivandeefter samman enav
med denskall gällainteckningsammanföringrättsinteckning Denna

. ingåendesammanförirtgenitillkommer den deföreträdesrätt som av
harbostadsrättsinteckningarna sämsta rätt.som

förklarasskallbostadsrättsinteckning första cketiEn som avses s
inteckningarnaördabelopp det deför lägregälla änett som samm
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sammanla uppgårtill, sökanden begär det ocht inteckningsha-om
et.varna m ger

Enligt paragrafen kan flera bostadsrättsinteckningar sammanföras till
Härför krävs enligt första stycket första meningen ansökan frånen. en

bostadsrättshavaren. Vidare krävs medgivande från berörda in-
teckningshavare. Ansökan och medgivande kan skriftligen ellergöras
elektroniskt enligt 12 Slutligen krävs bostadsrättsinteckningamaatt
skall gälla med lika eller omedelbarträtt efter varandra. dettaAv
följer också bostadsrättsinteckningama skall gälla iatt samma
bostadsrätt.

Sammanföringen innebär enligt andra meningen i första stycket att
rättsverkningarna upphör samtliga berörda inteckningar denav utom

gäller med Dennasämsta rätt. får i stället fortsätta gällasom att som
förut för högre belopp. Företrädesrätten för det beloppetettmen nya
skall räknas från ansökningsdagen för den tidigare inteckning harsom
sämst rätt.

andraI stycket möjlighet få den sammanförda bostads-attges en
rättsinteckningen på lägre belopp det sammanlagdaän beloppetett av
de sammanförda inteckningama. Härför krävs både bostadsrätts-att
havaren och aktuella inteckningshavare eniga detta.är Motsvaran-om
de möjlighet finns beträffande inteckningar och företagsinteclmingar.

9 § En bostadsrättsinteckning får ansökan bostadsrättshavarenav
och efter medgivande inteckningshavaren ned eftersättasav en annan
bostadsrättsinteckning nedsättnin . En bostadsrättsinteckning som

ned efter gällersätts å efter bostadsrättsinteckningen annan oc en
med lika eller bättre denrätt andra inteckningen,rätt än ävensom om
detta inte i beslutet.anges

Paragrafen behandlar inteckningsâtgärden nedsättning. möjlighetEn
finns alltså ned bostadsrättsinteckningsätta efter eller fleraatt en en
andra bostadrättsinteckningar. Liksom beträffande de andra in-
teckningsâtgärderna skall bostadsrättshavaren ansöka åtgärden ochom
inteckningshavaren medge demia. Syftet med nedsättning kanen
givetvis bostadsrättsinteckning skall få bättreatt rätt änvara en annan
den nedsatta.

Som utvecklats i avsnitt 17.2.6 kan nedsättning i fallvissa vara en
praktisk lösning för få pantsättningar gjorts före lagensatt som
ikraftträdande överförda till det inteckningssystemet.nya

10 § En bostadsrättsinteckning får dödas på ansökan bostadsrätts-av
havaren och efter medgivande inteckningshavaren dödning.av
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dödning.bostadsrättsinteckning dödasmedgerParagrafen att en
medgivande frånochfrån bostadsrättshavarenansökanHärför krävs en

fastigheter ochinteckningar iLiksom beträffandeinteckningshavaren.
dödainte någon möjlighet till beloppetfinnsföretagsinteckningar att

fårönskas,inteckningen. sådan åtgärdOmdelendast enaven
delasförstinteckningen upp.

inteckningshavareRegistrering av

juridiskfår fysisk ellerbostadsrättshavarenPå ansökan§ll enav
inte redannågoninteckningshavare,registreras om annansomperson

inteckningshavare.registreradär som
ellerfår bortinteckningshavarenågonregistreringEn tassomav
förredeninteckningshavareregistreringersättas omav en nyav en
finnsinte längreeller detansöker dettainteckningshavaren om om

säkerhet.bostadsrättsinteckningen stårvilkenförnågon panträtt som

stycketFörstaregistrering inteckningshavare.behandlarParagrafen av
finns. Iinteinteckningshavarenågon registreradsituationen attavser
begärabehörigendast bostadsrättshavarensituationenden är att

dockbörinteckningshavare. Det nämnasregistrering attav en
tillstånd,har12 § innebär denibestämmelserna ettt.ex.att som

fullmaktelektroniskt ochåtgärdenansökankankreditinstitut, attom
visasbehöverintedå nonnalt upp.

registeringborttagandehandlarstycketAndra av enav enom
skalldenne intedels ersättasinteckningshavare, när en nyav

åtgärdenbåda fallen krävsså skall ske. Iregistrering, dels när att
visakaninteckningshavaren ellerregistreradedenbegärs att manav

förrebli denlärsin Nonnalsituationharlängredenne inte rätt. attatt
stryks. Dettahaneller medgerpåinteckningshavaren sätt attett annat

finnsmöjlighetskriftligen elektroniskt. Enellerenligt 12kan, göras
denvisabostadsrättshavarenockså för attattt.ex. processgenom

avförs.hanmedgesaknar skäl inteinteckningshavarentidigare attatt
tillskyldiginteckningshavareregistrerad är attDen är sesomsom

13 §följer 6 kap.den inaktuell. Detbortuppgiften ärnärtasatt av
stycket BRL.tredje

ansökningsförfarandetNärmare om

eller medskriftligenkapitel skallenligt dettaAnsökningar göras12 §
med hjälpdokument eller nåelektroniskt sätt auto-ot annat avett pa

ektroniskt dokumentdatabehandling. Medmatisk ett avses ene
visstkan verifierasinnehåll och utställareupptagning ettgenomvars

förfarande.tekniskt
får ansökaLantmäteriverkethar fått tillstånddenEndast som av

automatisk databehandling.med hjälp av
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Vad i första och andrasägs styckena tillämpas på motsvarandesom
beträffande medgivandensätt från inteckningshavare.

Re eringen eller den myndighetregeringenbestämmer får meddela
föres ifter för det teknis förfaran et.a

Enligt förstaparagrafens stycke kan ansökningar beträffande bo-
stadsrättsinteckningar det gäller alltså det frågaäroavsett om om-
ansökan inteckning eller någon inteckningsåtgärd tvågörasom -
olika Ansökan kan alltidsätt. skriftligen. Det finnsgöras emellertid
också möjlighet ansöka elektroniskt. Utformningen och terminolo-att
gin det gäller ansökningar pånär ADB-medium densamma förär som
datapantbrev. Detta har behandlats i allmänmotiveringen, avsnitt
6.7.3. Liksom det gällernär pantbrevsregistret måste elektroniska
ansökningar hos bostadsrättsmyndigheten eller Lantmäteriver-sparas
ket. Detta förutsättning förär i efterhand skall kunnaatten man
kontrollera de åtgärder har vidtagits varit korrekta. Sammaom som
bör gälla för pantbrevsregistret. Arkiveringen kan ske på ADB-som
medium. Gallring bör kunna ske enligt arkivlagens 1990:782
bestämmelser.

Normalt behöver fullmakt inte företes för ombud ansökannär en
kap.2 2 Det särskilt betydelsefulltgörs, är ansökannär görs

elektroniskt. En kreditgivare kan normalt ansöka elektoniskt som
ombud några skriftliga handlingar in för visa detutan att att attges
formellt bostadsrätthavarenär ansökan och fullmakt ñmis.gör attsom

För elektronisk ansökan krävs dock enligt andra stycket tillstånd.
Det sig alltså generelltrör tillstånd kan medgesettom som en
ingivare. Lantmäteriverket tillstånd skallprövar Förutsätt-om ges.
ningarna för tillstånd i 13anges

Tredje stycket i vilka former medgivanden från intecknings-anger
havaren till olika inteckningsåtgärder enligt kan7 11 §§ ges.-
Medgivande kan antingen skriftligen eller, tillstånd finns,ges om
elektronisk tillståndEtt ansökaväg. elektroniskt innefattar alltsåatt
också lämna medgivandenrätt på dettaatt sätt.en

§ Vid tillståndprövning13 enligt 12 § andra stycket skall Lantmäteri-
verket särskilt beakta

sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och denatt
tekniska sakkunskap fordras för bostadsrättsregistrets funktion,som
2. det finns tillfredsställande former för betalning avgifter,att samtav

sökanden i övrigt uppfylleräven de krav å lämplighet böratt som
ställas med hänsyn till bostadsrättsregistrets yggnad och funktion.upp

Tillstånd får återkallas tillståndshavaren längre uppfyller deinteom
i första stycket angivna kraven.

paragrafenI vad Lantmäteriverket skall beakta vid tillstånds-anges
prövningen. Det kriterierär i 14 § lagen 1994:448samma som anges
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motsvarande jfrskall tillämpaspantbrevsregister. De sätt prop.om
förvaltnings-kan överklagas till allmän67. Beslutet1993/94:197 s.

kap. 6domstol, 6

skadestånd och tillgänglighetKorrigering,5 kap.

skadestånd.ochsärskilda bestämmelser rättelseinnehållerKapitlet om
beträffande sökbegrepp,begränsande bestämmelservissaVidare ñmis

utlämnande på ADB-medium.ochdirektåtkomst

Korrigering

orikti hetinnehåller uppenbarbostadsrättsregistret någon§ Oml som
skrivfe eller påbostadsrättsmyndighetens ellerpåberor armansnagon

fel, skall bostadsrättsmyn-förbiseende eller teknisktliknande ettett
utplåna uppgiften.ellerdigheten rätta

eller in-bostadsrättshavarebli till skada föråtgärden kanOm en
de berördainbördes företrädet mellanskall detteckningshavare,

efter vad skäligt.förvärven bestämmas ärsom

förstaIrättelse.paragraf innehåller bestämmelserFörevarande om
medRegleringenrättelse skall ske. överensstämmerstycket näranges

§ lagenkap. 22företagsinteckningar, 4gäller förden omsom
iförslaget Dsenligtför inskrivningsregistretföretagshypotek, och

Bestämmelsenavsedd tillämpas på är1998:25. Den sätt.är att samma
personuppgiftslagen,itill rättelsebestärnrnelsenförhållandeexklusiv i

inteblockeringavsnittetutvecklats i det14.2.l. Som äravsnitt ettse
betydelserättelse inskränktatalas i denalternativ. Här som avsesom

alternativ.Därför utplånandepersonuppgiftslagen.i ettsomanges
samband mediprioritetsfrâgorstycket skallEnligt andra avgöras

ellerbostadsrättshavareleda till skada förrättelsen kanrättelsen, om
inskriv-förmotsvarighetBestämmelsen har sininteckningshavare.

företagsinteckningsregistret, 4§ och19 kap. 17 JB,ningsregistret,
påtillämpasföretagshypotek. Den skall22 § lagenkap. sammaom

bestämmelserna.andradesätt som

sigtillfälleutplâning skalleller sker,rättelse§ Innan yttra2 att
myndighetkänd, och denberörs, dennelämnas den ärrätt omvars

detin,inte hämtas ärYttrande behöver docki 7 omavsessom
obehövligt.uppenbart

dettadagärendet inte meddelasiOm beslut togs upp,somsamma
bostadsrättsregistret.föras in ärendet iuppgiftskall omen

skyldighetbostadsrättsmyndighetenstyckeförstaparagrafensI attges
meddelas. Kom-rättelsefrågan innan beslutkommuniceranormalt
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munikation kan dock underlåtas, det uppenbart obehövligt.ärom
Demia inskränkning överensstämmer med förslag i Ds 1998:25. Iett
övrigt bestämmelsernastämmer i såväl första andra stycketsom

med vad gäller föröverens inskrivningsregistret och företagsin-som
teckningsregistret.

3 § Beslut rättelse eller utplåning meddelas åtgärdenom attgenom
utförs i registret med uppgift korrigeringen har skett. Skälenattom
för beslutet skall antecknas i akten.

Om bevis eller handlin har utfärdats i enlighet med denett en
tidi införin skall ardas. tidigareDen handlingen skallutare en, en ny
for in och Denörstöras. innehar beviset eller handlingen ärras som
skyldig in denna. Bostadsrättsmyndi heten får föreläggaatt ge
innehavaren vid vite in beviset eller han lingen.att ge

Paragrafen 4 kap. 23 § lagen företagshypotek och harmotsvarar om
motsvarighet i JB.även

Skadestånd

4 § Den lider skada till följd tekniskt fel i bostadrättsregistretsom av
eller i någon anordning hos bostadsrättsmyndigheten anslutenärsom
till registret, har till ersättningrätt staten.av

Ersättningen skall efter skälighet ned eller helt falla bort,sättas om
den skadelidande har medverkat till förlusten skäligatt utangenom
anledning underlåta vidta åtgärd för bevara sin elleratt rättatt genom

vållande på sätt.eget annat

Paragrafen behandlar skadestånd på grund tekniskt fel i bostads-av
rättsregistret eller i någon anordning hos bostadsrättsmyndighetensom

ansluten till registret. Med skada s.k.är förmögenhetsskada.avses ren
Paragrafen har kap.5 1 § lagen företagshypotek och 19 kap. 39 §om
i förslaget till ändringar i iJB Ds 1998:25 förebild. Bestämmel-som

och dess förhållande till personuppgiftslagen har diskuterats isen
allmänmotiveringen, avsnitt 14.2.2.se

§ En5 i §rättsä l har till ersättningrätt staten,are som avses av om
denne lider till följdada beslut i ärende rättelse ellerett etts av om
utplåning. Ersättning år dock inte, den skadelidande medut om
hänsyn till felets beska enhet eller andra omständigheter borde ha

felinsett förekommit.att

Paragrafen reglerar till skadestånd för förrnögenhetsskadarätten ren
vållas oriktigt registerinnehåll utplånaselleratt rättasettsom genom

enligt Paragrafen1 har kap.5 lagen2 § företagshypotek ochom
förslaget till 19 kap. 40 § JB i Ds 1998:25 förebild och skallsom
tillämpas på motsvarande Denna och de särskildasätt. andra bestäm-
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melsena skadestånd utförligt kommenteradeär i allrnänmotivering-om
avsnitt 14.2.2.en,

6 § Kommer till föld 6 kap. 4 d§ eller 18§ första stycketav
bostadsrättslagen 19 1:614 förvärv där gälla rätteatt motsom avses
bostadsrättshavaren, har denne till ersättnin för sinrätt statenav
förlust. Om den skadelidande har medverkat till örlusten attgenom

skälig anledning underlåta vidta åtgärd för bevarande sinutan att av
eller harrätt sätt medverkat till förlustenannat egetgenom

gällande, ersättningen efter skälighet ned eller helt fallasättass
ort.

Aven den förvärv till följd 6 kap. 4 § eller 18 § andravars av e
stycket bostadsrättslagen inte skall gälla har till ersättning enligträtt
första stycket, denne vid förvärvet varken kände till eller borde haom
känt till överlåtaren eller upplätaren inte bostadsrättshavare.rättatt var

Bestämmelsen 18 kap. 4§ ochJB skall tillämpas påmotsvarar
motsvarande harDen behandlats i allmämnotiveringen,sätt. avsnitt
14.2.2.

7 § Staten företräds i ärenden ersättning enligt den4 6om av-myndighet regeringen bestärmner.som

Paragrafen har sin motsvarighet i JB och lagen företagshypotek.om
Avsikten Kammarkollegiet skall företrädaär i de ärendenatt staten

här.som avses

8 § den enligtOm 4 6 berättigad till ersättningär statensom av-har haft kräva beloppet skadest någon träderrätt att som av annan,
in i denne.rättenstaten mot

Ersättning enligt 4 6 grund domstols dom betalas utav-sedan domen har vunnit laga kraft.

Paragrafen och tidpunkten för utbetalningregressrättstatensavser av
ersättning. Den 18 kap. 7 § JB och 5 kap. 4 § lagenmotsvarar om
företagshypotek.

pgifter9 § Om behandlas i strid eller ellermed l kap. 2 3 §ersonu å
detta kapitel,10, 11 ler 12 bestämmelserna §48äre 1 personupp-

giftslagen 1998:204 tillämpliga.

utvecklats i allrnämnotiveringen,Som avsnitt 14.2.2, innebär
förevarande förslag de särskilda bestämmelserna skadestånd iatt om
4 och §§ har företräde framför5 personuppgiftslagens och skade-
ståndslagens bestämmelser i situationer täcks de förstnämndasom av
bestämmelserna. Däremot träder personuppgiftslagens eller skade-
ständslagens bestämmelser in, situation inte täcks deom en av
särskilda bestämmelserna.

SOU14 1998:80
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personuppgiftsansvarige skall,Den enligt 48 §personuppgiftslagen,
den registrerade för skada och kränkning den personligaersätta av

integriteten behandling personuppgifter i strid med dennasom en av
orsakat. Ersättningsskyldighetenlag har kan under vissa angivna

jämkas.förutsättningar Som utvecklats i allmänmotiveringen innebär
behandlingaravgränsningen till i strid med personuppgiftslagen denatt

inte tillbestämmelsen skadestånd för behandlingar sketträttger som
särskilda bestämmelseri strid med i registerförfattning avseendeen

ifrågor hade reglerats personuppgiftslagen, inte de särskildasom om
funnits.bestämmelserna hade För personuppgiftslagens skade-att

ståndsbestämmelse skall bli tillämplig krävs hänvisning till dennaen
1997/98:97jfr 108.t.ex. prop. s.

hänvisning till personuppgiftslagensEn skadeståndsbestämmelser
förevarande paragraf gjortsi beträffandehar relevanta bestämmelser

i förevarande lag.

Sökbegrepp

gift inteckningshavare10 § Up får inte användas sökbegrepp,om som
ingshavaren juridiskintec är en person.om

Paragrafen innehåller begränsning beträffande tillåtna sökbegrepp.en
juridiskaInteckningshavare får inte inte användasärsom sompersoner

Bestämmelsen innebär sådan sökning inte heller kansökbegrepp. att en
offentlighetsprincipen.med stöd Skälen för lösningen harbegäras av

allmänmotiveringen,i avsnitt l5.2.2.angetts

rektâtkomstDi

fårDirektåtkomst inte medges så möjligt använda§ det11 är attatt
eller del sökbegrepp.ersonnumrnernamn, av personnummer som

får medges bostadsrätt iDire åtkomst endast för sökningar en
taget.

Paragrafen innehåller vissa begränsningar direktåtkomst.beträffande
valda lösningenför den har utvecklats i avsnitt 15.2.2.Skälen

direktåtkornst kan söka iMed den använder registretattavses som
på frågoroch få inte själv bearbeta eller på någotdetta annatsvar men

innehållet. kanpåverka Användare ställer frågor och får ochsätt svar
ytterligare frågor med anledning Paragrafen inteställa ärav svaren.

ellertillämplig på den verksamhet innebär Lantmäteriverketattsom
bostadsrättsmyndigheten för in uppgifter i bostadsrättsregistret.

får enligt förstaDirektåtkornst stycket inte medges på det sättet att
användadet möjligt eller delär att nanm, personnummer av person-

sökbegrepp.somnummer
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Andra stycket innebär förbud medge direktåtkomst såett mot att att
det möjligt söka på flerär bostadsrättän iatt taget.en

Förbuden undantagslösa. Offentlighetsprincipenär innebär ingen
skyldighet medge direktåtkomst. Förbuden alltså ingenatt utgör
inskränkning i denna princip.

Utlämnande på medium för automatisk databehandling

Uppgifter inteckningar12 § eller får inte lämnasom personnummer
på medium för automatisk databehanding.ut

Direktåtkomst i princip formär utlämnande på ADB-medium.en av
emellertid brukligtDet skillnadär mellan direktåtkomstgöra ochatt

andra former utlärnnanden på ADB-medium. Så här.görs ävenav
Förevarande paragraf således sikte på sådana andra utlämnanden.tar

Paragrafen innebär undantagslöst förbud lämnaett attmot ut
uppgifter inteckningar eller på ADB-medium.om personnummer

förSkälen lösningen har i avsnitt 15 .2.2. Liksom detnärangetts
gäller direktåtkomst innebär offentlighetsprincipen ingen skyldighet att

uppgifterlämna ADB-medium. Någon inskränkning of-ut av
fentlighetsprincipen innebär således inte förbudet.

bör i sammanhangetDet tilläggas enligt ändring SFSatt en
1998:205 i kap.7 16 § sekretesslagen 1980:100 skall träda isom
kraft den 24 oktober 1998 gäller sekretess för personuppgift, detom
kan utlärrmande skulle medföra uppgiften behandlas iantas att ett att
strid med personuppgiftslagen. Bestämmelsen i sekretesslagen gäller
alltså vad slås fast i förevarande bestämmelse.utöver som

Inhämtande uppgifter och anmälningar till registretav

13 § myndighetOm i lag eller författning har ålagts atten annan
länma uppgifter till bostadsrättsregistret får uppgifterna lämnas med
hjälp medium för automatisk databehandling.av

Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmer meddela
föreskrifter det tekniskanärmare förfarandet.om

Paragrafen för det första uppgifter frånskall hämtas andraavser som
offentliga register, inskrivningsregistret och Patent- ocht.ex.
registreringsverkets föreningsregister. Den vidare uppgifteravser som
skall länmas till registret andra myndigheter och föras in där, t.ex.av
uppgifter från kronofogdemyndigheten utmätning. möjlighetEnom
har lämna dessa uppgifter elektroniskt.getts att
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Överklagande6 kap.

bostadsrättsärendebeslut i får överklagas till§ Ett hovrätten1 ett av
beslutet det har ått denneden rör, emot.omsom

beslut rättelse eller åning får överklagas denEtt ävenom u av
myndighet i 5 kap.avsessom

innehåller liksomParagrafen 2 5 bestämmelser över-om- - -
i bostadsrättsärenden.klagande beslut Regleringen överensstämmerav

föreslåsmed den i Ds 1998:25 för inskrivningsregistret prome-som
morian, 162 ff. Förevarande paragraf behandlar allmänna be-s.

överklagande.stämmelser Ett bostadsrättsärende får överklagas tillom
beslutet får beslutet har gåtthovrätten. Den överklaga,rörsom om

honom emot.
fårEnligt andra stycket beslut eller utplåning överklagasrättelseom

framgårstatlig myndighet. Som kommentaren till 5 kap. 7en avav
avsikten Kammarkollegiet skall uppgift.ha denna Rätten§ är attatt

med korrige-överklaga hänger skadeståndsansvar förstatenssamman
enligt kap. 5ringsbeslut 5

Beträffande överklagande intebeslut i bostadsrättsärende2 § av som
§ lagen 1996:242 tillämpas.slutliga skall 37 domstolsärendenär om

förklara överklagasansökan vilande får dock alltidlieflutEtt att enom
isärs

paragrafen framgår beslut slutliga får överklagasinteAv äratt som
med överklagande innebär ärendetförst i samband beslut attav som

innebär bl.a. beslut inte överklagas.Det uppskov kanavgörs. att om
dock beslut inte hänvisningennågra fall får slutligaI ärsom genom-

domstolsärenden särskilt. Ett exempeltill 37 § lagen överklagasom -
paragrafen fårutdömande vite. Som särskilt ibeslutär avom anges

vilandeförklaring alltid överklagas särskilt.beslut om

vill överklaga i bostadsrättsärende skall§ Den beslut3 ett ettsom
bostadsrättsmyndig-skriftligen. Skrivelsen indetta skall tillöra ges

eten.
överklagandet slutligt eller beslutOm beslutett attett omavser

in tillvilande, kommitförklara ansökan skall skrivelsen haen
bostadsrättsmyndigheten inom dag underrättelseveckor från dentre

får dockbeslutet tillhandahölls sökanden. Skrivelsenbeviseller om
då beslutetfyra veckor från den registreringsdagalltid in inomges

medde
be-beslut särskilt ällerfrå andra kan överklagasI a om som

klagotid 2242i 38 § andra stycket lagen 199stämme omserna om
domstolsärenden.

beslut i övrigtVid överklagande i bostadsrättsärenden tillämpasav
§fjäri 8 § första 38bestämmelserna 7 stycket, 9 och 10 §§ samt e

domstolsärenden.stycket lagen om
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paragrafens första styckeEnligt skall överklagande skriftligen.göras
finns bestämmelserI andra stycket be-överklagandetidenom

träffande slutliga beslut och beslut vilandeförklaring. Slutligaom
bifallbeslut beslut eller avslag på ansökan, avvisningsbeslutär om en

beslut förklara ansökan förfallen.attsamt enom
Bestämmelser klagotid beträffande beslut slutligainte ärom som

får överklagas särskilt finns i tredje stycket. Beslutmen som om
vilandeförklaring i och för sig exempel på sådana beslutär ett men

behandlasbeslut i andra stycket. Förevarande styckedenna typ av
alltså övriga icke-slutliga beslut särskilt.gäller kan överklagassom

klagotiddessa gäller den veckor från den dag klagandenFör treom
harfick del beslutet ställts i § andra stycket lagen38somav upp om

domstolsärenden.
hänvisas tillfjärde stycket vissa bestämmelser i lagenI om

beträffandedomstolsärenden förfarandet överklagande. § lagenvid I 7
finns bestämmelserdomstolsärenden innehållet i överklagan-om om

hänvisningen till lagensdeskriften. Av 8 § följer överklagandetatt, om
inte till hovrätt, denna skall överlämna överklagandet tillrättges
bostadsrättsmyndigheten för prövning överklagandet har gettsav om
in i tid. Enligt hänvisningen till fjärde stycket lagen38 §rätt om

skall bostadsrättsmyndigheten avvisa överklagandedomstolsärenden ett
in för och i fall sända överklagandet medhar sentgetts annatsom

ärendet tillövriga handlingar i hovrätten. 9 och 10 lagenI om
finns bestämmelserdomstolsärenden hovrättens möjligheter attom

kompletteringar avvisningbegära vissa och möjligheter till närom
vissa finns.brister

det överklagade beslutet har förts in i bostadsrättsregistret,4 § Om

uppgift överklagandet föras in i registret. det finnsskall När ettom
beslut med anledning ägandet, skall beslutetslagakra övervunnet av

in islutliga innehåll föras registret.

paragrafen finns bestämmelser i vilka fall uppgiftI attomom
skallöverklagande har skett föras in i bostadsrättsregistret.

fråga överklagande hovrätts beslut i bostadsrättsâ-5 § I ettom av
1996:242särskilda rättsmedel gäller 40 och 42 §§ lagenrende samt

domstolsärenden.om

Hänvisningenbeslut kan överklagas till domstolen.Hovrättens Högsta
prövningstillstånd krävstill § domstolsärenden innebär40 lagen attom

§ lagför ärendet skall i Högsta domstolen. I 42prövasatt samma
till vissa rättegångsbalkenfinns hänvisningar bestämmelser i om

särskilda rättsmedel.
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§ 22 § förvaltnin slagen6 I 1986:223 finns bestämmelsera om
överklagande hos allmän örvaltningsdomstol. bestämmelsenDen skall

beträffandetillämpas beslut Lantmäteriverket har meddelat medsom
denna lag eller föreskrifter regeringen har meddelat tillsom

enna ag.

Paragrafen överklagande beslut har meddelatsavser av som av
Lantmäteriverket med stöd denna lag föreskrifterellerav som
regeringen har meddelat med stöd denna lag. Särskilt bör nämnasav

paragrafen överklagande Lantmäteriverkets beslut iatt avser av
tillståndsärende enligt 4 kap. 12 och 13 §§. Detta iöverensstämmer

försak med vad gäller pantbrevsregistret, 20 § lagen 1994:448som
pantbrevsregister.om

Övergångsbestämmelser

Punkt 1
tidpunkten förBestämmelsen lagens ikraftträdande.anger

Punkt 2
avsnitt 18 vi redogjort förI har hur insamlingen uppgifter tillav

registret skall ske. Som framgår förmodligen falldär kommer i vissa
föreningarna behöva lämna uppgifter till registret. Det tordeatt vara
svårt på förhand vilka uppgifter kommer behövaatt attange som

in från föreningarna. första insamlingen ske frånhämtas I hand bör
huvudsakligenandra källor, offentliga register. Frågan hurom

uppgiftsskyldigheten därförskall utformas bör reglerasnärmare
särskilt i förordning.

Punkt 3
övergångsbestämmelsernapunkt 9 till lagen 0000:000 ändringI om

bostadsrättslagen 1991:614i möjlighet för bostadsrättsföre-ges en
ningar anmäla föreningen uppgifter pantsättningar isaknaratt att om
lägenhetsförteckningen. Av förevarande bestämmelse framgår att om
sådan anmälan uppgiften föras bostadsråttsregistret.skall in igörs
Med hänsyn till äldre i de fall de ipanträtteratt utom noteras-
bostadsrättsregistret enligt punkt 4 andra och tredje styckena i samma
Övergångsbestämmelser upphör gälla vid utgången år 2005,att av-
saknas det skäl ha kvar dessa uppgifter i registret efter dennaatt

föreskrivstidpunkt. I bestämmelsen det därför uppgifterna då skallatt
bort.tas
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Punkt 4
bestämmelsenI vid notering enligt punkt 4panträttattanges av

övergångsbestämmelserna till lagen 0000:000 ändring i bostads-om
rättslagen 1991:614 skall det företräde harpanträttenanges som
enligt punkt 5 i Övergångsbestämmelser.samma
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22.3 tillFörslaget lag ändring iom
föräldrabalken

förmyndarförvaltning13 kap. Föräldrars

10 §

sakliga ändringen har gjorts iDen paragrafen krav på samtyckeatt ett
från Överförmyndaren krävs för intecknande bostadsrätter. Gällandeav

ställer sådant krav endast det gäller fast egendom ochrätt närettupp
sammanhanget börI samtycke enligt huvudregelntomträtt. nämnas att

för föräldrar för den omyndigeskrävs räkning skall få lån ellerta upp
ställa den omyndiges egendom säkerhet för den omyndiges ellersom
någon förbindelse, 13 kap. skillnad finns12 En det sättetannans

samtycke krävs i fler situationer beträffande pantsättning fastatt av
jämförtegendom eller med bostadsrät-egendom,tomträtt t.ex.annan

inteckningssystem införs förNär bostadsrätter börettter. samma
skyddsregler för den omyndige finnas intecknandebeträffande av

det gäller ellerbostadsrätter intecknande fast egendomnärsom av
tomträtt.

förmyndares, förvaltares vård14 kap. Förordnade gode ochmäns
egendomav

11§

dis-Paragrafen samtycke från Överförmyndaren för vissaavser
positioner förordnad förmyndare, förvaltare.god ellerav man

ändringar varför detMotsvarande har gjorts här i kap. 1013som
hänvisas dit.
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22.4 Förslaget till lag ändring iom

utsökningsbalken

Utmätning4 kap.

§5

Paragrafen har utökats till omfatta bostadsrätter. Förävenatt att
försäljning bostadsrätt skall kunna ske alla fordringarkrävs medattav

utmätningssökandensbättre förrättningskostnadema detänrätt samt -
täckss.k. skyddsbeloppet köpeskillingen och eventuella andraav-

medel. sökande förenadinflytande För fordran inte medären vars
förmånsrätt i egendomensärskild kan skyddsbeloppet bli relativt högt

och risken för egendomen inte säljs ökar. Eftersom sökanden vidatt
utebliven försäljning får för förrättningskostnadema krävs detsvaraen
denne särskilt begär utmätning sker i bostadsrätten.att att

18§

finns presumtionsregeltredje stycket vadI motsvararen somsom
stycket gäller för registrerade och luftfartygenligt andra skepp samt

för fast egendom. reglerar förhållandet tillenligt 24 § Bestämmelsen
vid utmätning bostadsrätt hängertredje och medav en sammanman

avtalsprincipen skall gälla vid överlåtelse bostadsrätt och attatt av
skall registreras i bostadsrättsregistret. innebärförvärv Den att om en

inskriven i bostadsrättsregistret bostadsrättshavaregäldenär är som
tillhöra honom, framgår den tillhörbostadsrätten det inte attanses om

Eftersom det sakrättsliga vid överlåtelsenågon skyddetannan. av
uppstår i samband å andra sidanbostadsrätt med överlåtelseavtalet kan
ske hos gäldenär inte inskrivenutmätning denneäven ären om som

måstebostadsrättshavare. Det då framgå bostadsrätten tillhöratt
regel kommer formelltgäldenären. Som det krävas det finnsatt att en

riktig överlätelsehandling styrker förvärv. Frågan hargäldenärenssom
behandlats i allmänmotiveringen, avsnitt 20.2.2.

presumtionsregeln gäldenärenFör skall tillämplig krävsatt attvara
inteinförd bostadsrättshavare i bostadsrättsregistret. Det ärär som

tillräckligt ansökan registrering förvärvet föreligger elleratt en om av
ansökan har förklaratssådan vilande.att en

27§

förstaI stycket bostadsrätt likhet med registreradeiattanges en -
skepp och luftfartyg, eller fastreservdelar till intecknade luftfartyg



426 Fötfattningskommentar SOU 1998:80

egendom skall omedelbart domstolutmätt eller kronofog-anses om-
demyndighet har fastställt viss, förfallen fordran skall utgå medatt en
förmånsrätt i bostadsrätten. Denna verkan utrnätningen gällerav

vilket slags förmånsrätt betalningsfastställelsen grundar sigoavsett som
på. Den också oberoende det ifrågavarandeär avgörandetav om
vunnit laga kraft eller inte. Skälen för lösningen har iangetts
allmänmotiveringen, avsnitt 20.2.2.

När beslut har meddelats betalning för viss fordranett attom en
skall utgå bostadsrätt skall domstolen respektive kronofogdemyn-ur en
digheten underrätta bostadsrättsregistret beslutet. En bestämmelseom

detta finns i 3 § förordningen 1981:967 skyldighet förom a om
domstol och kronofogdemyndighet lämna underrättelse vissaatt om
beslut exekutiv betydelse.av

I tredje stycket frmis bestämmelser begäran exekutivom var om
försäljning egendom skall Regelnutmätt begärangöras. attav om om
försäljning fast egendom skall hos den kronofogdemyndighetgörasav
där egendomen finns har utökats till omfatta bostadssrätter.ävenatt

30§

Enligt paragrafens andra stycke skall utmätning bostadsrättäven av ge
förmånsrätt först ärende införande anteckningnär ett om omav
utmätningen i bostadsrättsregistret tas upp.

6 kap. säkerställande utmätningav

3 §

paragrafensI andra stycke har regeln säkerställande utmätningom av
bostadsrätt tagits bort. Med införandet inteclcningssystemettav av

följer det i stället 4 kap. 30 § förmånsrätt för utmätningattav av
bostadsrätt uppkommer på den dag då ärendet införingom av
utmätningen tas upp.

8 kap. Allmänna bestämmelser exekutiv försäljningom m.m.

8 §

Av det tillägget i första stycket framgår indragningsre-den s.k.attnya
geln skall vidgälla exekutiv försäljning andeläven iutmättav
bostadsrätt. Frågan har behandlats i allmänmotiveringen, avsnitt
202.2. Regeln innebär Kronofogdemyndigheten bedömeratt attom en

andel i bostadsrätt skulle inbringautmätt bättre pris inteetten om
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enbart andelenden egendomen i sin helhetutmätta säljs så kanutan
myndigheten besluta indragning, dvs. hela bostadsrätten skallattom
säljas. förordnaGenom indragning kan såledesatt ettom mer
marknadsmässigt uppnåspris för den andelen.utmätta

mån tvângsförsäljningI den andel kan komma fråga skalliav en
indragningsregeln tillämplig i den situationen.ävenvara

9 kap. Försäljning lös egendom i allmänhet och indrivningav av
fordranutmätt m.m.

1§

19 kap. finns bestämmelser försäljning lös Videgendomom av m.m.
exekutiv försäljning bostadsrätt skall särskilda regler gälla. I tredjeav

regler finnsstycket dessa i 17 23 §§. Skälet till särskildaatt attanges -
bestämmelser föreslås har i allmänmotiveringen, avsnittangetts
20.23.

17§

Som anförts i den allmänna motiveringen, avsnitt avsikten20.2.1, är
de exekutionsrättsliga reglerna för bostadsrätter skall stå i huvud-att

saklig överensstämmelse med vad för försäljning fastgällersom av
Åtskilliga bestämmelsernaegendom. i försäljning12 kap.av om av

fast egendom skall därför, i tillämpliga delar, gälla vidäven
försäljning bostadsrätter. I paragrafen vilka bestäm-av anges av
melserna i 12 kap. detta gäller.som

Regler tidsfrist för försäljning fast egendom finns i 12 kap.om av
Med till införs11 hänsyn det bo-regler försäljningatt om av

stadsrätt dels med de gäller för försäljningöverensstämmersom som
fast egendom, dels innebär det inför försäljning kommeratt attav en

krävas omfattande förberedelser från kronofogdemyndighetensmer
sida finns det skäl tillämpa denna tidfrist för bostadsrätter.ävenatt
Regeln skall dock inte tillämpas i allmänna framgårmål. 12Detta av
kap. 69

12 kap. 18-24 finns regler företasI vilka åtgärder skallom som
före exekutiv auktion, bevakningssammanträde och atten om en
sakägarförteclming skall bevakningssarmnanträdetefterupprättas att
har regler skall i försäljningavslutats. Dessa sin helhet gälla vidäven

bostadsrätt.av
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Bestämmelser företrädesordningen i sakägarförteckningen finnsom
26 och skall gälla föri 12 kap. § bostadsrätter. Vilka fordringaräven

i sakägarförteclcningenskall i kap.9 20tassom upp anges
kap. 29 30 § 3 och 31 § innehåller12 bestämmelser andraom

förhållanden skall i sakägarförteckningen. Exempel påsom anges
sådana skyddsbelopp, lägsta bud, tidpunkt för tillträde ochär
betalningsvillkor. förteckningen framgåAv skall det också om
kronofogdemyndigheten, enligt 12 kap. 36 har tillåtit förre

kvarbostadsrättshavaren bo i bostadsrättslägenheten. Den sistnämn-att
fråganda skall vid bevakningssarmnanträdet och blir dåtas senastupp
betrakta köpevillkor.att ettsom

för försäljning på auktion skallVillkoren ñmus i de delar som-
försäljning förstatillämpas vid bostadsrätt i kap. 32§, 34 §12av -

och 2 och andra stycket §§. Bestämmelsernastycket 1 35-37samt
bl.a. regler skyddsbeloppet köpeskil-skall täckasattupptar om av
för bostadsrätten och medel den täck-lingen andra influtna s.k.

ningsprincipen, på vilket köpeskillingen skall erläggas dagsätt samt
tillträde.för

Beträffande förfarandet under i 12auktionen skall bestämmelserna
40-44 §§ tillämpas auktion bo-kap. 38 och vid exekutiväven av

stadsrätt. Vad därefter gäller vissa spörsmål rörande köparens
skall och tillämpasbetalningsskyldighet 12 kap. 46 § första stycket 48

för bostadsrätter. Slutligen i paragrafen reglernaäven att omanges
försäljningförsäljning under hand 12 kap. 57-61 respektive§§ om

eller andel i fastighet 62-68 skallVillkorlig 12 kap. §§rättav
tillämpas för bostadsrätter.även

18§

förhindra bostadsrättshavare försvårar pågåendeFör attatt etten
exekutivt förfarande pantförskriva bostadsrättsinteclcningattgenom

skallvid utmätningstillfállet redan har beviljats i bostadsrättensom
beslutarkronofogdemyndigheten begära bostadsrättsmyndighetenatt

inte får föras in ibyte inteckningshavare sådan inteckningatt av av
meddelatbostadsrättsregistret. Sedan kronofogdemyndigheten har ett

pantförskrivassådant beslut får bostadsrättsinteckningen inte utan
12myndighetens tillstånd. Bestämmelsen vad enligtmotsvarar som

emellertidför pantbrev i fast innebärkap. 5 § gäller egendom. Den
iförbud för bostadsrättshavaren inteckningarinte något att ta ut nya

eftersom sådana förmånsrättbostadsrätten får utmät-änsämre
ningsfordran. Utmätningsborgenärernas påverkas därför inte.rätt



Författningskommentar 4291998:80SOU

J9§

Skälen föranslutningsrätt.innehåller bestämmelser s.k.Paragrafen om
harvid försäljning bostadsrättanslutningsrättinförandet närmareavav

avsnittallmänmotiveringen, 20.2.3.utvecklats i
panthavarebostadsrätt inte blir såld ochundvikaFör attattatt enen

vissa borgenärernågon betalning bostadsrättenfådå inte kan gesur
säljs förbostadsrättenbostadsrätt begäraimed rättpanträtt att atten

förstatillkommer ianslutningsrätt. Sådans.k.fordringar, rättderas
i föreningensborgenärbostadsrättsförening, eller trätthand en somen

enligt §förmånsrätt 5förenad medfordranställe, med är asomen
harunder konkurs1970:979. Vid försäljningförmånsrättslagen1

för sinsäkerhetinteckning i bostadsrättenmedpanthavareäven som
fordran rätt.samma

gäller13 §enligt 12 kap.bestämmelsen vadövrigtI motsvarar som
detinnebäranslutningsrättenegendom. Omför fast utövas att

förrättningskostnadernasänks till endast omfattaskyddsbeloppet att
övrigaFörmed bättre den anslutna.fordringarde rätt änoch att

måste begäranfå kännedom sakentid skalli godsakägare omenom
bevakningssarmnanträdet,två veckor föreframställasanslutning senast

UF.19stycket UB och 12 kap. 18§ tredjekap. 1312 -
gällerkap. 12 §och 12sökanden i 17 §lösaDen rätt att ut som ges

anslutningsrätt.sintill borgenärförhållandei utövatäven som

20§

§ skallframgår 17redovisats i avsnitt 20.2.3 ochskälAv avsomsom
bevakningssammanträde hareftersakägarförteckning upprättas att

i sak-fordringar skallvilkaParagrafenhållits. tas uppsomanger
ägarförteckningen.

bostadsrättsförenings fordranpunkten skallförstaEnligt upptas som
såledesoch§ BRLenligt kap. 16med legal 7förenad panträttår a

förut-Enförmânsrättslagen.enligt 5 § lförmånsrättmedäven a
förfaller tilldenskall fåsådan fordranför ärsättning atttasatt upp

fördelningssamrnanträ-dag dåtillträdesdagen. Denpåbetalning senast
tillträdesdag.hållasde skall är

imedförenadefordringar panträttomfattarAndra punkten ärsom
pantförskrivitsbostadsrättsinteckninggrundbostadsrätten attav en

för fordran.säkerhet ensom
Även punkten,tredjeförrättningskostnaderna skall, enligt den tas

förteckningen.iupp
tvångsförsäljningssituationer. Dengäller endastFjärde punkten

fordringarandratill betalning förbostadsrättsförenings rätt motavser
legalmedförenade panträttsådanabostadsrättshavaren ärän som
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enligt kap.7 16 § BRL. Det skall då fråga fordringara vara om som
har samband med innehavet bostadsrätten. Exempel sådanaav
fordringar upplåtelseär garageplats eller jfrtvättstugaav prop.
1995/96:17 63.s.

21§

Paragrafen har 12 kap. 27 § förebild. förstaI stycketsom attanges
regeln tillägg i 6 kap. §14 BRL omfattningenavgör rättenom attav

fordran förenadta är med Som framgårpanträtt.upp en som av
kommentaren till den sistnämnda paragrafen finns det i det avseendet
vissa skillnader mellan reglerna för fastigheter och bostadsrätter.
Därutöver finns den skillnaden ägarhypotek inte förekommeratt
beträffande bostadsrätter.

I andra stycket regleras vissa särfall där osäkerhet råder antingen
inteckningshavaren eller dennes fordran. Det kan såom t.ex. attvara

det i bostadsrättsregistret finns uppgift inteckningshavareen om men
denne varken hör sig eller kan nåsatt kronofogdemyndighetenav av

inför försäljningen. Det kan finnas tveksamheteräven kring den
fordran bostadsrättsinteckningen för. Det kan gälla såvälsom svarar
fordringens existens dess storlek. Bestämmelsen syftar tillsom att
förhindra försäljningen fördröjs på grund någonatt sådan ovisshetav

har beskrivits. I avvaktan på klarhet kan nås skall därförattsom nu
bostadsrättsinteckningens belopp tillägg med tiosamt ett procent av
det beloppet avsättas.

22§

Paragrafen 12 kap. 45 De skiljer sigmotsvarar endast på det
hänvisningen i förstasättet stycket i förevarandeatt paragraf avser

bostadsrättsförenings fordran förenadär med legal enligtpanträttsom
kap.7 16 § bostadsrättslagen och har förfallit till betalning påa som

tillträdesdagen.
I andra stycket har terminologin till vad gäller föranpassats som

inteckning i bostadsrätt.

23§

Paragrafen möjlighet begära kronofogdemyndighetenattger atten
beslutar bostadsrättsinteckningatt skulleen utansom armars vara-
verkan till följd reglerna i 6 kap. §14 BRL skall fortsatthaav -
giltighet. Frånsett hänvisningen till BRL bestämmelsen vadmotsvarar

enligt 12 kap. 56 § första och tredje styckena gäller för fastsom
Ävenegendom. de skäl grunden förutgör denna förregel fastom som
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beträffande bostadsrättergällande i lika hög gradsigegendom inte gör
ändå bör finnasfrämst praktiska skäldetviså att enenavmenar

för bostadsrätter.möjlighetmotsvarande

exekutiv försäljningVerkan14 kap. m.m.av

§3

företrädetbestämmelserBRLstycket§ andra6 kap. 4I att omangesc
ochförsäljningbostadsrätt vid exekutivförvärvmellan annanav

förevarande kapitel.finns iöverlåtelse
reglernaparagrafstycket i förevarandetredjedetI att omangesnya

försälj-exekutivvidförvärvat fastighetför denföreträde en ensom
skallbostadsrätt. Detsådan försäljningvidskall gällaning även av

innebärsagdatvångsförsäljning enligt 8 kap. BRL. Detgälla vidockså
andraframför allaabsolut företrädesrättharköparen omatt en

bostadsrätts-iregistrerad bostadsrättshavaregäldenären somvar
försäljningen skedde.registret när

Övergångsbestämmelser

Punkt 1
ikraftträdande.tidpunkten för lagensBestämmelsen anger

Punkt 2
kronofogdemyn-hosärenden har inlettsBestämmelsen att somanger

bestämmel-äldreenligtikraftträdandet skall handläggasföredigheten
reglernasåledes deinleds därefter skallärendenFör nyasomser.

tillämpas.

Punkt 3
innehar panträttborgenärerBestämmelsen ävenatt somensomanger

iändringarnainfördasamtidigtikraftträdandet deföreupplåtits av
in-anslutningsrättmöjlighet tilldenomfattasskallBRL somav

19 § BRL.9 kap.bostadsrättsinteckning enligtnehavare gesav

Punkt 4
utgå medskallockså sådan fordranpunktI denna att somanges

lagentillövergångsbestämmelsemapunkt 2enligtförmånsrätt
skall1970:979i fönnånsrättslagenändring tas0000:000 uppom

sakägarförteckning.i
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Punkt 5
Möjligheten för borgenär med bostadsrättsinteckningen en som
säkerhet för sin fordran göra gällandeatt fordran köparen eftermoten

exekutiv försäljning eller tvångsförsäljningen regleras i 9 kap. 22 §
UB. Ifrågavarande bestämmelse motsvarande möjligheterattanger
skall finnas för den innehar panträtt har upplåtitssom föreen som
ikraftträdandet. Det sagda gäller i första hand under övergångstiden

gäller därefteräven harmen panträtten i bostadsrätts-om noterats
registret.
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i äkten-ändringtill lagFörslaget22.5 om

skapsbalken

egendomMakarskap.7

§9

möjlighetermakens närandraparagraf behandlar denFörevarande en
Enligtegendom.sigavhäntbl.asamtycke hareforderligtmake utan

maken harandrastycke denparagrafens andrainnebär attgällande rätt
harmakeåtergångtalan närsig väckapåtremånadersfrist att enomen

samtycke. Detta ärerforderligtbostadsrättsigavhänt utanen
Enochegendom tomträtter.beträffande fasthuvudregeln även

beviljatsinskrivning harlagfart ellerOmdock.finnsinskränkning
får talanelleregendom tomträtt,fastöverlåtelseanledningmed avav

väckas.inte
medmotiveradesochäktenskapsbalkenmedinfördesordningDenna

igodtrosförvärvreglernainförandetbl.a.lagfarten omavatt genom
väsentligt störretillerkäntsordningen hadeäldretill denförhållande en

skyldiginskrivningsmyndigheten ärtillhänvisningMedbetydelse. att
låtakundemenade attsamtyckesfrågan tassteget enattpröva manatt

vidareavskära rättinskrivning tomträttlagfart ellermeddelad enav
förslagvårtEftersomf..1401986/87:1klandertalan prop.till a.

desammablirhuvudsako.d. igodtrosförvärvreglerinnebär att om
bl.a.prövningarväsentligenochegendomfastför samma -som

förvärv,registreringinförskall ettsamtyckebeträffande göras aven-
sammanhang.förevarandegällande iskälsiggör samma

in-ändringendärför denföreslås attstyckeandraparagrafensI
skallklandertalanväcka ävenmöjligheterbeträffandeskränkningen att

registreradedärvidgäller ävenInskränkningenbostadsrätter.omfatta
registrerat1994:1117 partner-lagen§3 kap. 1partnerskap, omse

skap.
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22.6 Förslaget till lag ändring iom

förmånsrättslagen 1970:979.

5a§

I paragraf särskilda regler förmånsrätten i bostadsrätt.ny ges Iom
första punkten sådan legalupptas tillkommerpanträtt bostadsrätts-som
förening enligt 7 kap. 16 § BRL. Denna har tidigarepanträtttypa av

handpanträtt medansetts förmånsrätt enligt 4 § 2 förmånsrätts-vara en
lagen. Att den legala panträtten kommer särskilt till uttryck inteärnu

innebära någon förändringavsett att i sak ställning.panträtten Iav
andra punkten behandlas sådan grundarpanträtt sig inteckningsom
i bostadsrätt. Som framgår 6 kap. 13 § förstaen stycket BRLav
uppkommer panträtt dels bostadsrättshavareatt pantför-genom en
skriver bostadsrättsinteckning säkerhet för fordran, delsen som en
borgenären registreras inteckningshavare i bostadsrättsregistret.som

Övergångsbestämmelser

Punkt 1
Bestämmelsen tidpunkten för lagens ikraftträdande.anger

Punkt 2
Av denna punkt framgår upplåtitspanträtter har föreatt ikraftträ-som
dandet skall likställas med bostadsrättsinteckning vad gäller fönnåns-

underrätten övergångsperiod fem år. den månI haren panträttenom
i bostadsrättsregistret åtnjuternoterats den fortsatt förmånsrätt så länge

den består. I punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen 0000:000
ändring i bostadsrättslagen 1991:614 finnsom regler före-om

trädesordningen mellan olika panträtter.
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ändring i lagentill lagFörslaget22.7 om

sambors1987:232 gemensammaom

hem

2§

inskrivnings-Ändringen tillmöjlighetennuvarandedeninnebär attatt
harbostadellerfastighet ärtomträttanmälaregistret att gemensamen

anmälabostadsrättsregistrettillmöjlighetmedkompletterats atten
följdFörslagetbostadsrätt. är attbeträffandesak avenensamma

bostadsrätterbeträffanderegistreringsförfarandetbestämmelserna om
egendom.för fastgällertill demharutsträckningi anpassats somstor

19§

för bo-inskränkningmotsvarandestycke harandraparagrafensI
varför detäktenskapsbalken,9§i kap.7gjortsstadsrätter som

Ändringen förgällerbestämmelse ävenförevarandeidit.hänvisas
sambor.homosexuella1987:813lagensambor,homosexuella om
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22.8 Förslaget till Lag ändring i konkurslagenom

1987:672

8 kap. Försäljning egendomav

8 §

Ett femte stycke har tillförtsnytt, paragrafen. Det innebär vidatt
försäljning bostadsrätt skall reglerna i 6 § försäljningav fastom av
egendom tillämpas.
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i lagenändringtill lagFörslag22.9 om

vissaomregistreringar1991:615 avom

bostadsrättsföreningartillbostadsföreningar

6§

bostads-underrättaföreningenåläggspunktparagrafens första attI
skyldigföreningen ärbostadsrättshavarederättsmyndigheten somom

tillomregistreringenmedtill i sambandbostadsrättsbevisutfärdaatt
bostadsrättsförening.

ochtill Patent-skyldighetocksåföreningen att2punktI ges
panthavaredeuppgifterregistreringsverket somrapportera om

särskildfinnsVidareunderrättelsefåttharföreningen enom.
beslutetinnanupplåtitsförpreklusionsregel panträtter om-omsom

panträttsupplå-äldreAndrakraft.vunnit lagaregistrering har typer av
till lagenövergångsbestämmelserna4punktenligtupphör,telser
gälla fem1991:614,bostadsrättslagenändring i att0000:000 om

förgällatidsfrist börMotsvarandeikraftträdande.den lagensefterår
dådagdenfrånräknasskallTidenbostadsföreningar.omregistrerade

kraft.lagaomregistreringbeslutet vannom
underrättelseochpubliceringföreskrifterinnehållerPunkt 3 avom

omregistrering.beslutet omom

7§

enligtupplåtitsharfåmöjlighet panträttparagrafen attI somenenges
anvisaspåbostadsrättsregistret sättnoterad iordning somäldre samma

BRL.tillövergångsbestämmelsernanämndai de4i punkt ovan

8§

Övergångsbestämmelser-5enligt punktvadParagrafen motsvarar som
beträffandegällaskallbostadsrättslageniändringtill lagen omna

bostads-ochikraftträdandelagensupplåtits före denpanträtter som
rättsinteckningar.
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Albrecht,HåkanyttrandeSärskilt av

OlssonGöranBlomqvist ochUlrika

Inledning

föreslå huruppdragi ettbostadsrättsutredningen attDirektiven ger
Utredningenutformas.skallbostadsrätterregisteroffentligt över

behovetsigfrågaanledningfinns1996. Detslutet attitillsattes omav
sedan dess.förändratsregister harettav

bostads-hurvisatbramycketpå sätt ettharUtredningen ett
kanregistrettillövergångenoch hurutformasrättsregister kan genom-

ochtydligamåstebostadsrättshavarnaförFördelarnaföras. vara
förslagetförändringsåmotiveraför storbetydande somatt passen

innanmåste övervägasregistretmednackdelarochFörinnebär. noga
ej.ellergenomförasskallförslagetsig förslutligt bestämmer omman

eventuelltfördelarnaockså klargörasmåstesammanhangetdetI om
register.mednås sätt än ettkan annat

bostadsrätts-viavstyrkerföljandeframgår i det ettattskälAv som
uppskattning överuttryckaanledningallfinnsinförs. Det attregister

mycketpåhargenomförts. Denutredningen har ettvilketpådet sätt
Exempelfrågor.svårlöstapå mångalösningarfunnitochbra sätt utrett

godtrosför-tillmöjlighetenochinteckningarmeddetpå är systemet
bedömning attvidvitimerdetta sarnmantagenTrotsvärv. en

införas.skallregistretinte såregistermed är attstorafördelarna ett
19931988årenunderbildatsbostadsrättsföreningarSärskilt som -

bostads-Mångamånadsavgifter.med högaekonomiskörhar en
ytterligaretål inteochekonomipressadmedredanleverrättshavare en

heltdetsituationendenboendet. Iförkostnadshöjningar vore
förkostnadermed ettbostadsrättshavarebelastaoacceptabelt nyaatt

register.

Ökade kostnader

vissabostadsrättsföreningar rätt ta uthar attreglergällandeEnligt
pantsättningar.ochöverlåtelservidarbeteföreningensförbelopp

föravgifterbehövligaberäkningari sinaharLantmäteriverket av
tillframkommitpantsättningaröverlåtelser ochvidarbeteregistrets
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förhållandevis låga belopp. Vi har svårt bedöma hur realistiskaatt
beloppen Det framgårär. dock beräkningarna byggeratt på allatt
hantering sker på ställe och alternativetett inskrivningsväsendetatt
således inte kostnadsmässigt.är utrett Vidare förutsätter beräkningarna

bostadsrättsföreningar iatt kostnadstarten överlämnarutan
erforderliga uppgifter till registret.

Man kan utgå från många bostadsrättsföreningaratt kan behöva
relativt omfattandegöra arbete förett ställa i ordning erforderligtatt

material till registret. Detta kan medföra kostnader särskiltstora när-
utomstående konsulthjälp behövs. Att bedöma denna kostnad i förväg

inte möjligt.är Det bidrar till osäkerhet den verkliga kostnaden förom
införande registret.av

Lantmäteriverkets beräkningar präglas den vällovliga ambitionenav
hålla kostnaderna Detatt dockär allmän erfarenhetnere. atten

datautveckling och förändringarstora regelmässigt kostar väsentligt
beräknat.än Lantmäteriverket har själv undermer år höjtsenare

avgifter på anmärkningsvärtnärmastett Det därförsätt. svårtär att
känna förtroende för Lantmäteriverkets förmåga hålla denatt
beräknade avgiftsnivån. En opartisk utredning kostnaderna för ettav
bostadsrättsregister nödvändigt.är Vi inser det inte möjligtäratt att

den inomgöra för utredningen. Vi föreslår dock sådanramen att en
innan förslagetgörs remissbehandlas och den tillgänglig förgörsatt

remissinstanserna.

Integritet

Uppgifter i nuvarande lägenhetsförteckning inteär godkännandeutan
bostadsrättshavaren tillgängliga för andra bostadsrättshavarenav än

själv och bostadsrättsföreningen. Många bostadsrättshavare värdesätter
uppgifter pris vid förvärv ochatt i förekommande fall pantsättningom

inte allmänt tillgängliga.är För mäklarna underlättar det naturligtvis
ha tillgång till statistik. Men detatt lättväger bostadsrättshavarnasmot

intresse integritet. Skäl saknas för allmänt tillgängligt registerattav ett
skall innehålla andra absolutän nödvändiga uppgifter för
bostadsrättens kreditvärde. Enligt vår uppfattning priset inteär en
sådan nödvändig uppgift.

Krånglig ansökan

Utredningens förslag innebär förvärvaren bostadsrätt lämnaratt av en
dels medlemsansökan till bostadsrättsföreningen och dels
förvärvshandlingarna till registret. Det innebär dubbelarbete. Den
föreslagna hanteringsordningen otillfredställandeär också på det sättet

bostadsrättsföreningatt normalt behöver del förvärvs-en ta av
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medlemskapansökanunderlag för prövninghandlingarna omavsom
förvärvarentvingar detpraktikenkontrolluppgifter. Iför lämnaoch att

bostadsrättsföreningen.tillförvärvshandlingarnakopialämnaatt av
rakareochenklaredubbelarbete. EnonödigtinnebärordningDenna

förvärvs-ochmedlemskapansökanbådeordning att omvore
medi sinbostadsrättsföreningentilllämnas turhandlingarna som -

tillförvärvshandlingamavidarebefordrarmedlemsfråganibesked -
registret.

lånBilligare

bostadsrättensskall ökadirektiven registreti ärgrundtankeEn att
huvudsakifastighetskrisendirektiven skrevs harSedankreditvärde.

hand ii förstaökarbostadsrätterefterfrågan påochövervunnits
kreditgivarenågraVidare haruniversitetsorterna.iochstorstäderna

egnahem.medjämförtbostadsrätterförräntepåslagetborttagit
sigvisamycket välkanförändras. Detsåledes påhållerSituationen att

register.räntepåslagetbortkreditgivare även ettalltfler utantaratt
skullei sigregisterframkommitinteharutredningenUnder ettatt
Andraförsvinna.automatiskt kommerräntepåslaget attinnebära att

lånevillkorenavgörande förtycksregisterfaktorer än ett vara

bostadsrättsföreningardelBristeri en

intebostadsrättsföreningaruppfattning mångautbreddfinns attDet en
påpantsättningochförvärvgäller ettuppgifter vadsinasköter

Felaktigheteruppfattning.delar inte dennaVitillfredställande sätt.
Någonbostadsrättsföreningar.fåförhållandevisiförekommer
skulleuppfattningenallmännadenbekräftarundersökning attsom

framkommithellerhar inteutredningenUnderinte.riktig ñmisvara
endastsigskulle visadetproblem. Om attnågotdetta äratt
någraelleri någotbristerbostadsrättsföreningarfåförhållandevis

generellifrågasättaanledningnaturligtvis alldetfinns attavseenden en
bostadsrättsföreningar.allaåtgärd för

årsavgiftsbetalningbristandevidUnderrättelser

underrättelseskyldig-bostadsrättsföreningarnasförslårUtredningen att
enligtföreningenoförändradskall attpanthavama trotshet mot vara

Detbostadsrätter.uppgifterharlängre pantsattainteförslaget omegna
underrättelseskyldighet gentemotsinfullgöraenda sättet att

kontrollerarmånadenigångföreningarna minstblirpanthavama att en
förvilka lägenheter är attbostadsrättsregistret pantsattamed som

vårEnligtårsavgifter.obetaldadettadärefter motstämma av
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uppfattning förslagetär inte praktiskt genomförbart. I stället för den
föreslagna ordningen bör bostadsrättsregistret efter meddelande från
bostadsrättsföreningarna fullgöra underrättelseskyldigheten gentemot
respektive panthavare. Givetvis måste bostadsrättshavamas integritet
skyddas. Därför måste dessa uppgifter i registret sekretessbeläggas.
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Kommittédirektiv

frågorBostadsrättsregister samt Dir.om
bostadsrättpantsättningochförvärv 1996:108av

december 1996regeringssamrnanträde den 19vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

offentligtföreslå hurtillkallas med uppdragutredaresärskild ettEn att
innehållaskallRegistretskall utformas.bostadsrätterregister över

skallDetlägenhet bostadsrättenuppgifter dennödvändiga avser.om
bostadsrätten.förvärvuppgifterinnehållaockså avom

för pantsättningutformaskall vidareUtredaren systemett nytt av
liggaså det kanutformasBostadsrättsregistret skallbostadsrätter. att

pantsättningssystem.sådantförtill grund nyttett
frånutredaren utgåskallregistretutformningengällerdetNär av

registretdetochfastighetsdatasystemetbefintliga prövadet om nya
elleringår iinskrivningsregistermed detintegreras systemetkan som

förebild.registretmed detutformasfalli vart som
vilkaellertill fråganställningdessutomskallUtredaren ta om vem

registret.ha handskall omsom
behövsregelverkförslag till detslutligen lärrmaskallUtredaren som

medföra.förslagen kanövrigtförfattningsändringar ideoch till som

Bakgrund

bostadsrättreglerAllmänna om

Av1991:614.bostadsrättslagenregleras ibostadsrättInstitutet
föreningartillekonomiska1987:667också lagenbetydelse är om

styrelsensreglergällerhänvisar detbostadsrättslagen närvilken om
revisionochföreningsstämmaarbete, m.m.

ändamålförening ärekonomiskbostadsrättsförening ärEn varsen
Bostadsrättbostadsrätt.medupplåta lägenheterföreningens husiatt
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den i föreningenär rätt medlem påhar grund sådansom en av en
upplåtelse. Upplåtelse får ske endast till den medlem iärsom
föreningen. En bostadsrättshavare kan överlåta bostadsrätten till någon

förvärvaren får bostadsrätten endast hanutöva ärannan, men om
medlem eller till medlem i föreningen, i de fallantas utom som
regleras i 6 kap. 1 § andra stycket bostadsrättslagen.

Sakrättsligt skydd vid överlåtelse och pantsättning bostadsrättav

överlåtelseFör bostadsrätt uppställs i 6 kap. 4 § bostadsrättslagenav
vissa formkrav. Bl.a. gäller köpeavtalet skall skriftligt ochatt vara
undertecknas säljaren och köparen. Som tidigare gällernämntsav
vidare normalt förvärvaren måste medlem iatt antagenvara som
föreningen för han skall ha bostadsrätten.rätt Näratt utövaatt en
förvärvare har fått sådant medlemskap, skall han antecknas i bo-
stadsrättsföreningens medlernsförteckning. förhållandetDet att en

förvärvatköpare bostadsrätten från den iär upptagenperson som
förteckningen innehavare bostadsrätten innebär emellertid intesom av

köparen med säkerhet kan utgå från han gjort giltigt förvärv.att att ett
finns inteDet några garantier för den står ägareatt upptagensom som

förteckningeni verkligen bostadsrättensär inteDeträtta ägare. anses
heller möjligt godtrosförvärv bostadsrättgöra NJAseatt ettvara av
1992 6. tidigareEn kan således komma återfåägare bostads-atts.

åberopa han förloraträtten har rådighetenatt överattgenom
bostadsrätten rättshandlingar ogiltiga.ärgenom som

Uttryckliga lagregler pantsättning bostadsrätt saknas. Det stårom av
emellertid sedan länge klart bostadsrätt kan pantförskrivas ochatt att

fördet skall bli sakrättsligt skyddad fordraspanträtten bo-att att
stadsrättsföreningen underrättas pantsättningen bostadsrätts-om av
havaren pantsättaren eller Kreditgivaren panthavaren. Detta anses
framgå förgrunderna 10 och 31 §§ lagen 1936:8l skulde-av om
brev.

Enligt 9 kap. 10 § tredje stycket bostadsrättslagen måste föreningen
efter fåttha underrättelse pantsättning antecknagenast att en om

förhållandet i föreningens lägenhetsförteckning. Den däreftersom
skaffa någonsig form anspråk på bostadsrätten, såsomattavser av en

presumtiv köpare eller kreditgivare, kan med bostadsrättshavarens
samtycke utdrag lägenhetsförteckningen få kännedomgenom ur om

och pantsättningsanteckningar.ägar-
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översynBehovet av en

ordninggällandeBristen

beträffandenuvarande ordninguppfattningallmänråderDet atten
avseendeni flerapantsättning bostadsrätt äröverlåtelse och av

hittillsvarandefinns i detde bristerdelotillfredsställande. En av som
följande.ärsystemet

tillfredsställandeskall fungerabostadsrätterpantsättningFör att av
presumtivaochkreditgivareföreningen lämnarviktdetär attav

förekomstenriktiga uppgifterbostadsrättenförvärvare avomav
förening fåristyrelsenförekommerDeti bostadsrätten. attpanträtt en

anteckna dettabligjord pantsättning låterunderrättelse attmenenom
blirpantsättningenmedför intelägenhetsförteckningen. Deti att

synlig ledakantredje Dettablir inte förogiltig, panträtten man.men
egendomenfilmerbostadsrätten efter köpetförvärvare atttill att aven

beviljarkreditgivareeller tilldoldmedbelastad panträtt attär enen
ograverad.övrigtbostadsrätten ii ärlån panträtt atttronmot

ovanliga.förhållandevisförefallerslagdettaMisstag att varaav
innebärskyldighetersinainte iakttarföreningarnariskenBlotta att

värdebostadsrättensvilket minskarosäkerhetsmoment,emellertid ett
pant.som

detmedhängermed dagensolägenhetEn system sammanannan
prövningegentlignågoninteföreningarna görförhållandet avatt

medförDettatill dem.underrättelser lämnas atti deriktigheten som
anteckningarinnehållakan kommalägenhetsförteckningarna att om

tänkakanfelaktiga. Mandelvishelt ellerpantsättningar t.ex.ärsom
skälillojalaheltpantsättningunderrättelse görs utansig att avomen
leder tillDettahari verklighetenpantsättning ägtnågon rum.att

presumtivaförbostadsrättenför innehavarensåvälosäkerhet somav
kreditgivare.ochköpare

äldrenuvarandedet ärolägenhet med atttredje systemetEn
varit riktigabörjanfrånpantsättningaranteckningar sommensomom

lägenhetsförteck-kvar iståinaktuella kan kommablivittidenmed att
betydelse.sinde förloratefter dettidlångningen att

råderoklart. Detpunkterrättsläget på flera ärdetta kommerTill att
ochtilläggskrediterutsträckningi vilkenosäkerhetsålunda om

beviljat denharpanthavarelångivarefrån denkrediteromlagda som
oklartdetVidareunderrättelse. ärfordrarkreditenursprungliga en ny

törmed fall dåidesigunderrättelseförnyadrättsverkningarvilka en
långivare.hand tilli andrabostadsrätten är pantsatt annanen

oftabostadsrättermedsammanhängerolägenhetYtterligare atten
Pantförskriv-bostadsrätten.med förvärvetsambandipantförskrivs av

pant-då förvärvarentidpunktgånger vidmångadåskerningen en
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intesättaren medlem i föreningen.ännu är Som tidigare fårnämnts
bostadsrätten inte innanutövas medlemskap har erhållits. Det torde
innebära förvärvaren vid denna tidpunkt inte kan förfogaatt över
bostadsrätten med giltig verkan. Först sedan köparen har beviljats
medlemskap "läks" den brist i pantsättningen förelegat. Detsom
angivna förhållandet leder till osäkerhet för panthavaren.

Bristerna i dagens innebär finnsdet risk för rättsförlustersystem att
för kreditgivare och enskilda. Bristerna kan medföraantas att
bostadsrättens kreditvärde blir lägre vad det skulle ha varitän med ett

rättssäkert system.mer
Härtill kommer kreditmarknadens behov överblickbarhet ochatt av

information dåligt tillgodosett.är I samband med kreditprövningen är
det ofta intresse ha tillgång till rad olika uppgifter förattav en som
närvarande måste inhämtas från de enskilda föreningarna. Detta skulle
förenklas med där det finns offentligt och centraltett ADB-system ett
register bostadsrätterna.över

Tidigare överväganden

Frågan inrätta offentligt register för bostadsrätter haratt ettom
i skilda sammanhang.övervägts Dåvarande Centralnämnden för

fastighetsdata numera Lantmäteriverket har sedan början 1990-av
talet på olika behandlat denna fråga.sätt I anslutning till budgetpro-
positionen 1992/93 uttalade bostadsutskottet utskottet förutsatteatt att
nämnden ytterligare övervägde bostadsrättsregister bet.ett
1992/93:BoUI4. departementspromemorianI Bostadsrätt Bostads--
rättsföreningens och panthavares till betalning, tvångsförsäljningrätt

Ds 1994:7 framförde utredaren bl.a. nuvarande medatt systemm.m.
pantsättning bostadsrätt underrättelse otillfredsställandeav genom var
och betryggande ordning skulle erhållas, pantsättningenatt en mer om
fullbordades införande i offentligt register. Iettgenom en annan
departementspromemoria, Förstärkt bostadsrätt enklare modellen av-
ägarlägenheter Ds 1994:59, föreslogs statligt register överatt ett
bostadsrätter skulle inrättas. Förslagen hittills intehar lett till någon
åtgärd från regeringens sida.

Centralnämnden för fastighetsdata har i december 1995 till
regeringen överlämnat förstudierapport förslagmed till hur etten
framtida bostadsrättsregister kan utformas. Förslaget innehåller
sammanfattningsvis följande. Ett centralt register bostadsrätteröver
inrättas komplement till fastighetsdatasystemet. Genomettsom
registret införs ordning för pantsättning bygger påen ny som
registrering. Sådan registrering skall i utsträckning skötasstörsta av
banker och kreditinstitut elektroniskt ansökningsförfarande,ettgenom

Äveningivarhanterads.k. inskrivning. förvärv bostadsrätt skallav
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registreras motsvarande Registret handhas myndighetsätt. av en
heltoch finansieras avgifter i samband meduttasgenom som

Registret föreslås bli offentligt.registreringen.
härefterLantmäteriverket har fortsatt förberedelserna inför ett

bostadsrättsregisterframtida inleda försöksverksamhet.attgenom en
syftar till de förslagProjektet lämnades i denprövaatt ovansom

Verksamheten skall bedrivas i samarbete medangivna rapporten. ett
bostadsrättsföreningar och kreditgivare. Särskilda slutitsantal avtal har

Till försöksregistret uppgiftermellan har grundläggandeparterna. om
Ändradeägarförhållanden och pantsättningar in. ägaruppgiftersamlats

registreras Lantmäteriverkets försorg, medan kreditinstitu-skall genom
registrering terminal-skall sköta pantsättningarten av genom egen

Försöksverksamheten beräknas pågå under år 1997.anslutning.

Utredningsuppdraget

bostadsrättsregisterskall utformasHur ett

undanröjaframgått det föregående angeläget dehar detSom är attav
sakrättsligaför närvarande finns det gäller detolägenheter närsom

kan skeöverlåtelse och pantsättning bostadsrätt.vid Detskyddet av
bostadsrät-riksomfattande och obligatoriskt register överatt ettgenom

sakrättsliga reglersamtidigt införinrättas och attter genom man nya
naturligtöverlåtelse och pantsättning på detta område. Detrörande är

informationsteknik i möjliga utsträckning kommermodern störstaatt
förstasådant register och förs. Enanvändning läggstill när ett upp

sådant registerutredaren blir lämna förslag till huruppgift för att ett
föroch vilket regelverk skall gälla detta.utformaskan som

fråga motsvarigregister komma ibörDen ärnärmasttyp ensomav
inskriv-inskrivningsregistret. Det register förshet till är ett som av

fas-Inskrivningsregistret tillsammans medingårningsmyndigheterna.
lantmäterimyndig-fastighetsdatasystemettighetsregistret i det s.k.

informationssystem. Fas-inskrivningsmyndighetemasochheternas
författningsreglering för närvarandetighetsdatasystemets över avses

Fastighetsdatautredningen dir. 1995: 120.
enligti första handRegistreringen i inskrivningsregistret sker

registrerasuppgifteri 19-24 kap. jordabalken.bestämmelser De som
inskrivninguppgifter respektiveoch främst lagfarterförstär avom

Inskrivningsmyn-ägarförhållanden inteckningar.dvs.tomträtter samt
rättsförhållandenregistrerar också vissa andradigheterna samt

ellerexekutiva åtgärder avseende fastighetenuppgifter tomträtten.om
ställning till bostadsrättsregistret börUtredaren skall utgörata om

framtidainskrivningsregistret, delsärskild del ettavav enen
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register innefattande såväl det nuvarande inskrivnings-gemensamt
registret övriga register ingår i det nuvarandesom som
fastighetsdatasystemet eller i formellt hänseende fullt självständigtett
register. Utredaren skall i detta sammanhang särskilt beakta vad
Fastighetsdatautredningen i denna del kan komma föreslåatt
beträffande de i fastighetsdatasystemet ingående registren.

En fråga hänger med frågannära registretssom samman om
eventuella anknytning till befintliga fastighetsrättsliga register gäller

skall ha hand registret och registeransvarig för det.vem som om vara
Knyts registret till fastighetsdatasystemet, det naturligt det skötsär att

statlig myndighet, inskrivningsmyndigheterna ellert.ex.av en av
Lantmäteriverket. Utredaren skall emellertid undersöka andraäven
alternativ, däribland sådana där enskilda organisationer del itar

för registret. Ett exempel på sådant alternativ finns i detansvaret ett
s.k. aktiekontosystemet.

Av grundläggande betydelse för register innehåller uppgifterett som
äganderätt till och i bostadsrätterpanträtt den lägenhetär attom som

bostadsrätten knuten till kan identifierasär på säkert Detsätt.ett
vanliga bostadsrättslägenheten identifierasär med ledningatt av en
viss nurnrnerbeteckning och andra uppgifter i föreningens lägenhetsför-
teckning. Bostadsrättens knyts till lägenhetenägare dennagenom
förteckning och medlemsförteckningen. förekommerDet dessaatt
uppgifter felaktiga eller missvisande. Av uppgifterna framgårär inte
heller den fysiska utbredningen lägenheten. Det därför viktigärav en
uppgift för utredaren ställning till vilka krav individualiseringatt ta

bostadsrättslägenheterna skall ställas. Utredaren iskall dettaav som
sammanhang särskilt beakta den försöksverksamhet med lägenhetsre-
gister för närvarande genomförs i Gävle kommun och Högalidssom
församling i Stockholm enligt lagen 1995: 1537 lägenhetsregister.om

Själva bostadsrättsföreningarna registreras redan i dag vid Patent-
och registreringsverket. Registret innehåller bl.a. information om
ñrrnateckningsrätt i föreningarna. Utredaren skall i vad månöverväga
uppgifterna i detta register skall tillgängliga i det framtidagöras även
bostadsrättsregistret.

Hur skall förvärv bostadsrätter registrerasav

Överlåtelse fastighet förenad med forrnkravvissa enligt bestäm-ärav
melser i 4 kap. jordabalken. Den förvärvat fastighet skyldigärsom en

inom viss tid söka inskrivning sitt förvärv lagfart. sådanEnatt en av
ansökan kan, den inte avslås, leda till antingen lagfart beviljasattom
eller lagfartsansökan förklaras vilande. Beslut innebär s.k.att som
vilande lagfart kommer enkelt frågauttryckt i i de fall då ansökan inte
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några grundläggande materiella brister bedöms kunna, efterhar utan
lagfartkomplettering, leda till beviljas.att

inträder betydelsefulla rättsverkningar i olikalagfart beviljasNär
i haravseenden. Bl.a. gäller huvudregel den godatt trosom som

från den förlita sigfastighet lagfaren kanförvärvat ägaresomen var
bestående skulle visa sigförvärvet blir detpå även attatt om

förvärv ogiltigt eller skäl inte gälldeföreträdarens motannatvar av
§ första stycket jordabalken. Motsvarande18 kap. 1seägarenrätte

ivilken den lagfarne upplåtitför den tillgäller panträttägaren
kap. 2 § jordabalken.fastigheten se 18 Den rätte ägaren, rättvars

förinskrivningen, har få ersättningpåverkatshar rätt statenatt avav
lagfart sökts har ocksâ betydelse vidhar eller beviljatssin förlust. Att

ñmis idubbelöverlåtelse fast egendom. Regler dettatvesalu omav
jordabalken.17 kap.

bostadrättsregisterframhållits måste framtidatidigareSom även ett
och deuppgifter äganderätten till bostadsrätteninnehållarimligen om

följdkan uppståäganderättenförändringar atten avsom somav
det sakrättsligaUtredaren skall därföröverlåts.bostadsrätten pröva om

till gällaför fastigheter bör utsträckasgäller ävenregelsystem attsom
ellerbostadsrättsregisterbostadsrätt registreras iförvärvför ettsomav

därvidUtredaren skallslag bör införas.sakrättsliga regler annatavom
"vilanderegistreringsåtgärdform preliminärnågonöverväga avom
har blivitfråga förvärvarenkomma i redan innanlagfart" bör kunna

föreningen.imedlemantagen som
uppgiftskall innehållaregistretskall vidareUtredaren överväga om

bostadsrättköparenköpeskilling säljaren ochden av ensomom
till huruvidaställningUtredaren skall ocksåkommit överens taom.

enligtbostadsrättshavare 7insatsskall redovisa denregistret som en
upplåts förstabostadsrättenbostadsrättslagen skall betalakap. 14 § när

gången.
ställning tillutredaren harfråga ärEn att ta somvemsomannan

harbostadsrättäganderätten tillregistreringskall anmäla för att en
skalltidpunkt förvärvetockså frågan vid vilkenöverlâtits. Hit hör om

registrering.föranmälas

registrerasbostadsrätterpantsättningskallHur av

in-på s.k.denegendom bygger sedan längefastPantsättning av
ansökerinnebär fastighetsägarenteckningsmodellen. Denna att om

inteckning finnsinskrivningsmyndigheten. Reglervidinteckning om
Omi 6 kap.reglerasjordabalken, medankap.i 22 panträtten

pantbrev.inteckningenutfärdasbeviljas, bevisinteckning ett om
registreringellerantingen i skriftlig formutfärdasPantbrevet genom

finnsjordabalkenkap.pantbrevsregister datapantbrev. I 17i ett

SOU1998:805
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regler företräde pâ grund inteckning. Dessa innebärom av att
inteckning företräde framför inteckning eller inskrivningger annan av
nyttjanderätt efter den tidsföljd i vilken inteckningarna ellerm.m.
inskrivningama söks. Pantsättningen sker fastighetsägarenattgenom
överlämnar pantbrevet till borgenären säkerhet för dennessom
fordran. Ett datapantbrev ha överlämnats till borgenären näranses
denne har registrerats pantbrevshavare i pantbrevsregistret.som
Panthavarens begränsad tillrätt är högst det belopp pantbrevetsom
lyder tillsammans med visst i lagen angivet procentuelltett
tillägg. Vid försäljning fastigheten skall utdelningen på helten av
eller delvis obelånade pantbrev tillkomma fastighetsägaren ägar-
hypotek. Också ägarhypoteket kan Det sker s.k.pantsättas. genom
andrahandspantsättning. Vid andrahandspantsättning får andrahands-
panthavaren sakrättsligt skydd innehavaren pantbrevetattgenom av
underrättas pantsättningen.om

En viktig fråga för utredaren blir ställning till huratt ta ett system
med pantsättning bostadsrätter registrering skall utformas.av genom
En möjlig modell den beskrivnaär inteckningsmodellen förovan
fastigheter. Den främsta fördelen med denna den på effektivtär att ett

det möjligt låtasätt gör pantobjektet säkerhet för flera lånatt utgöra
hos skilda långivare. Detta möjliggörs varje panthavares rättattgenom
i princip begränsad till visstär inteckningen bestämt belopp.ett genom
Beloppsbegränsningen för bättre prioriterad panthavareen garanterar
den borgenär därefter står i utdelning oberoendeärtursom en som av

eventuell ökning gäldenärens skuld till den bättre prioriteradeen av
fordringsägaren. Ett på detta medför möjligheter försättsystem som
den enskilde få lån hos flera olika kreditgivare främjar konkur-att

En fördel med inteckningssystemet det inteär attrensen. annan
behöver någon kontrollgöras pantavtalets giltighet vid registrering-av

Pantsättningen kan ske medverkan någon myndighet,utanen. av
mellan bostadsrättshavaren och borgenären ingångetettgenom

Överlämnandetpantavtal och överlämnandet pantbrev.ettav av
pantbrev dubbelpantsättning inte sker.garanterar att

Om utredaren finner inteckningsmodellen bör tillämpas föratt
bostadsrätternas del, skall utredaren överväga medett systemom
datapantbrev det slag finns för fastigheter skall utgöraav ettsom
alternativ till skriftliga pantbrev.

Om inteckningsmodellen väljs, skall utredaren också denpröva om
bör innefatta regler ägarhypotek och andrahandspantsättning detom av
slag ñmis pâ det fastighetsrättsliga området. Man mäste då beaktasom

pantsättning ägarhypotek på det fastighetsrättsliga områdetatt av
förutsätter det lämnas underrättelse pantförskrivningen tillatt en om
förstahandspanthavaren. Om inteckningssystem på bostadsrättensett
område förenas med möjlighet till pantsättning ägarhypotek, kanen av
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till vissa de rättsliga och praktiska problemdet därför leda att av som
pantsättningssystemet bestå.nuvarande har kommer Dettadet att ger

ägarhypotek huvudanledning ifrågasätta pantsättning överatt om av
bostadsrättens problemtillåtas område. Debör pantsätt-taget som

kan upphov till måste dock deägarhypotekning vägas motgeav
uppstå för denne inte kankan bostadsrättshavarenolägenheter omsom

säkerhet för lån.ägarhypoteketutnyttja som
innebärainteckningsmodellen på bostadsrätter kantillämpaAtt

i fråga äldre lån förenade medövergångsproblem panträttärom som
förpliktelsersvårigheter uppstår för sådanaSärskildai bostadsrätt. som

krediter ochinteckningsvärde, löpandenågot bestämbartinte har t.ex.
eller andra skälOm inteckningsmodellen dettagarantiförbindelser. av

andralämplig, skall utredarenmindrevisar sig överväga även
pantsättningsmodeller.

modellsjälva pantsättningen registreras. DennamöjlighetEn är att
pantsättning bo-med nuvarande förlikheterhar systemstora av

inskrivningockså med sådanuppvisar likheterstadsrätt. Den av
jordabalken. Genomsker enligt 23 kap.nyttjanderätt m.m. som

skyddnyttjanderättshavarennyttjanderätteninskrivning motettgesav
andraochborgenärer,fastighetsägarens ägare nytt-motmot nya

ingendäremotInskrivningen nyttj anderättenjanderättshavare. utgörav
prövninggiltighet. Någonför rättighetensförutsättning mer noggrann
timerutredarendärför inte heller. Omgiltighetavtalets görs attav

pantsättningförtill användningskall kommametoddenna av
denomfattningenutredaren ställning tillmåstebostadsrätt, ta av
Hitregistreringen.har handskall denprövning göras av som omsom

registretuppgifter pantsättningenvilkaockså fråganhör somomom
registret,fallUtredaren måste i dettainnehålla. övervägaskall om
redovisaskallbostadsrättenuppgift ävenärutöver pantsatt,attom

identitetpanthavarenslånebeloppetstorleken samt m.m.
bör kunnapantsättning utredarenmodell förEn somannan

1989:827. Iförekommer i aktiekontolagendenöverväga är som
aktierpantsättningöverlåtelse ochregistrerasaktiekontosystemet avav

värdepappersföre-ellerinstitut, vanligen bankkontoförande ettett en
sakrättsligtbl.a.medför olika rättsverkningar,Registreringentag.

Detpanthavaren.registrerade förvärvaren ellerskydd för den
prövningvissinför registreringeninstitutetkontoförande gör aven

riktighet.pantsättningenselleröverlåtelsens
iföreningenbostadsrättslagen har panträtt16 §kap.Enligt 7 a

medlemför de avgifter ärsäkerhet vissatillbostadsrätten som enav
dels den insatssigtill föreningen. Detbetalaskyldig rör somatt om

sådanadelsupplåts till medlemmen,bostadsrättenbetalas dåskall om
årsavgift,dvs.kommaföreningen kanavgifterandra att ta utsom

kap.pantsättningsavgift, 7överlåtelseavgift ochupplåtelseavgift, se
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14 § bostadsrättslagen. Vid utmätning eller konkurs skall panträtten
likställd med handpanträtt. Föreningen skyldigär den bliranses att om

underrättad bostadsrätt dröjsmåläratt underrättapantsatt, utanom en
panthavaren bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till förening-om

överstiger visst belopp. Om föreningen försummar sinen som
underrättelseskyldighet, begränsas föreningens till företräde tillrätt
betalning framför panthavaren. Dessa regler legal byggerpanträttom
på förutsättningen det känt för föreningenär till bostadsrättenatt vem

I framtidaär det intepantsatt. givet dennaett är inforrna-system att
tion tillgänglig. Utredarenär skall i sådant fall ställning till hurta
bestämmelserna legal för föreningenpanträtt och föreningensom om
skyldighet underrätta panthavare skall förenasatt med det systemnya
för pantsättning bostadsrätt utredaren föreslår.av som

Övriga frågor

Utredaren måste vidare ställning till vilka regler skall gälla vidta som
handläggningen registreringsärenden. I det sammanhanget skallav
utredaren frågor rättelse och överklagande beslut,ta upp om av om
skadestånd vid oriktig registrering offentlighet och tillgäng-samt om
lighet i registret. Utredaren skall också belysa frågor skyddet förom
den personliga integriteten.

I 19 kap. 21 § jordabalken finns föreskrifter olika exekutivaattom
åtgärder fastighet har blivit föremål för skall antecknasm.m. som en

fastighetsbokeni inskrivningsregistret. vidareDär detattanges om
särskilt föreskrivs i lag eller författning visst förhållandeatt ettamian
skall antecknas i fastighetsbok, sådana bestämmelser gäller. Utredaren
skall denna bakgrund i vilken utsträckningpröva andra förhål-mot
landen sådanaän äganderätt och i bostadsrätt skallpanträttsom avser
antecknas i det bostadsrättsregistret.nya

En viktig fråga för utredaren blir slutligen analysera de särskildaatt
övergångsproblem kan uppstå vid införandet det bo-som av nya
stadsrättsregistret. tidigareSom kan problem uppstånämnts närt.ex.
det gäller redan beviljade krediter och gjorda pantsättningar, dessaom
skall inordnas i inteckningssystem det slag redogjorts förett av som

Det kan finnasäven andra problem kräver särskildaovan. som
övergångsregler. Utredaren skall förslag till sådan reglering.ge en

Den redovisning utredaren sina ställningstaganden skallgörsom av
åtföljas förslag till nödvändiga lag- och förordningsändringar.av
Utredaren skall också belysa de ekonomiska konsekvenserna deav
handlingsalternativ behövs. Slutligen skall utredarensom ange
tidsramar och former för utbyggnaden det registret.av nya
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föri övrigt utredarenbeaktaAtt

informerad vadutredaren hålla sigskallharTidigare nämnts att om
har detföreslå. Vidarekan kommaFastighetsdatautredningen att

försöksverksam-underrättadskall hålla sigutredarenframgått att om
lägenhetsregistret.medheten

Lantmäteriver-hålla informeradskall utredaren sigHärutöver om
skallUtredarenbostadsrättsregister.försöksverksamhet medkets ett

pågårförfattningsöversynunderrättad densigockså hålla somom
fastighetsdatareformenmed anledningJustitiedepartementetinom attav

vadinformeradskall utredaren hålla sigSlutligengenomförd.är om
anledningmedsamråd med LantmäteriverketiDomstolsverket av

april 1996dentill de båda myndigheterna 11uppdragregeringens
inskrivningsverksam-föreslå beträffandekomma1263 kanJu96/ att

organisation.framtidahetens
direktiven tillgenerellai debeakta vadskallUtredaren sägssom

eventuellaredovisaoch särskilda utredarekommittéersamtliga attom
offentligakonsekvenser dir. 1992:50, prövaregionalpolitiska attom

konse-jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,åtaganden dir. attom
brotts-förredovisa konsekvenser1994: 124dir.kvenser samt attom

1996:49.dir.brottsförebyggande arbetetoch detligheten
1997.decemberslutfört den 31skallUppdraget senastvara

Justitiedepartementet

SOUI6 1998:80
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LantmäteriverketsUtdrag rapportur

Bostadsrättsregister erfarenheter av-

Uppsalaförsöket

Sammanfattning

försöksverksamhet1996sedan höstenbedriverLantmäteriverket en
bostadsrätts-50-talbostadsrättsregister i Uppsala. Ettavseende ett

tillharUppsalaibankkoncerners kontortvâföreningar störresamt
försöket.anslutits tilldatodags

för tillkomstenverkaförsöksverksamheten ettmed ärSyftet att av
Bostadsrättsutred-stödjabostadsrättsregister,offentligtrikstäckande

bostadsrättsregisterförden modell101996: pröva ettningen Ju samt
1995.decemberBostadsrättsregister,förstudieniframtogssom

Lantmäteri-gjorts vidförsöksverksamheten harutvärderingEn av
19981996tidsperioden höstenUtvärderingenverket. marsavser -

handlägg-till driftenregisteruppläggningalltifrånomfattaroch av
kreditinstitut.banker/KILantmäteriverket hoshosningssystemet resp

Registeruppläggningen

pantnoteringarochmedlemmarlägenheter,föreningar,Uppgifter om
ibostadsrättsföreningarfyrtiotalfråninsamlatsdagslägetihar ett

insam-förblanketterskriftliga använtsharHuvudsakligenUppsala.
fickExcel-arkblankettenkel elektroniskmedFörsöklingen. somen

rättningochkompletteringEfterhandfull fall.igjortsi harfyllas en
manuellt iregistreratsmaterialet har uppgifterna ettinsamladedetav

Lantmäteriverket.vidbostadsrättsregistretför anpassat system
blankettelektroniskellerpappersblankettvisatUtvärderingen har att

friståendes.k.gällervadför datafångstlämpadevälvarasynes
föreningarbeträffandeutnyttjasADB-register börbefintligaföreningar

denförvaltareprofessionellautlagd påförvaltningenhar nyasom
datafängstarbetet;skedensamtligaunderutnyttjastekniken bör e-av

mellanstarktskiftar dockintressetscanningochinternetpost, m m -
registerförandedetregistreringsförfarandet hosföreningarolika
tidskrävandealltföreftersom detmanuellt ärbörinteorganet vara -
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maskinell läsning blanketter scanning torde föredraav attvara ur
tids- och kostnadssynpunkt.

Under arbetet med datafångsten uppdagades brister huvudsakligen
rörande medlemsdatum, pantsättningsdatum, identiteter namn, 0rg.nr
och adresser till panthavare.

Registerkvalitet

Deltagande banker/KI har medverkat i utvärderingen bl atta genom
inventeringgöra noteringar i aktuellaen bostadsrät-av egna panterom

En jämförelse gjordester. därefter med uppgifterna bostadsrätts-
registret. Jämförelsen visar på bl följande brister: cirka %25 dea av

bank/KI registrerade lägenhetsbeteckningarnaav överensstämmer inte
med de lägenhetsbeteckningar finns i Bostadsrättsregistret vilketsom
kommer medföra problem medföratt problem vid framtidaen
registeruppläggning där bank/KI deltar aktivt ansökangenom om
registrering panträtt/inteclming i drygt 70 % fallenav över-av

pantnoteringensstämmer tidsmässigt max månads differens hosen
bank/KI förening i flertalet övriga fall finns äldre noteringarresp i-
Bostadsrätts-registret generell pantförskrivning har tillämpats och i
nonnalfallet finns således inte datum registrerat hos föreningsamma

bank/KI i mindre antal fall motsvarandeett %8 lägenheternaresp av
med belåning saknas antingen pantnotering helt och hållet i -.Bo-
stadsrättsregistret eller bank/KI har pantnotering i Bostadsrätts-annan
registret i registret förekommer på banker/KI panthavarenamn som
inte längre existerar, uppköp, fusionert o.dyl.ex g.a.

Driftsystemet

Försökssystemet, byggt iär stordatorrniljö, består dels antalsom ettav
handläggningsprogram för Lantmäteriverket myndighetsdelen resp
banker/KI, dels databas där bostadsrättsföreningarnas registerav en
lägenhetsförteckningar lagras. Dessa register speglar vid varje given
tidpunkt innehållet i föreningarnas lägenhetsförteckningar. Handläggar-

vid Lantmäteriverket hos banker/Kl arbetar i onlinena resp systemet
från terminal.

Handläggning vid Lantmäteriverket

Den genomförda undersökningen visar försökssystemets främstaatt
brist består i metoden för hantering utskick från registret tillav
föreningarna och medlemmarna. I övrigt har inte några bristerstörre
upptäckts i handläggningssystemet vid Lantmäteriverket.
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framkommitför olika hartidsåtgång de arbetsmomentenFöljande
tidsstudier.genom

KombinationKombination Ny Borttagpant- av
pantnoteringmedlem/ notering pant-nyny --

notering/borttag av
borttagmedlem

Ankomst-
hantering 11 11
Besluts-

33-4 2 1fattande
126 66Utskick
1610-11 9 8Summa:

heltbör kunnaframtida handläggningssystemi görasUtskicken ett
ärendehandlägg-redovisadehalverarvilketmaskinellt, än ovanmer

ningstider.

banker/KIvidHandläggning

uppgifterVissanöjda med datasystemet.iAnvändarna är settstort
uppgifteronödigaköpedatum, ingaköpeskilling ochblsaknas, mena

tillfredsställandeAnvändarvänligheten god eller ävenfinnas.verkar är
Windowsmiljö.föredrarflestadeom

uppgivitharhos bank/KISamtliga systemetanvänt attsystemetsom
panträtt/inteclcningansökanvid registreringfungera braskulle omav

införs.rikstäckande bostadsrättsregisterframtidanär ett
pantnoteringar i deltagan-har inventeratDeltagande banker/KI egna

denbluppfattningför fåbostadsrättsföreningarde att a omen
registerupplägg-framtidakrävas vidkommerarbetsinsats att ensom
pantnoteringar.registreradeltarbanker/KIdärning att egnagenom

min/pantno-och 2mellaninventeringen 1visarUtvärderingen taratt
arbetsmetod.på valdberoendetering,

hurför slutsatserunderlaginte något säkertUndersökningen omger
genomfördefterbankerna/KIförkommertid detlång attatt ta

ilägenhetpåpantnoteringansökan rättregistrerainventering omen
och 5mellan 1kan varieraidentifiera lägenhetAtt rättsystemet.

Omkorrekt ellerlägenhetsbeteckningenpåberoende ärminuter om
beroendetidsåtgängenblirlägenhetsbeteckningen inkorrektär av om

identifieras,lägenhet kanhjälpuppgifter medandra rättdet finns vars
ochmedlemst personnummer.namnex

jämförelsedockkanregistreringsmomentetgäller självadetNär en
ipantnotering/borttagför registreringtidsåtgângenmedgöras av ny
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myndighetsdelen 2 min för pantnoteringsystemet, 1 minav ny resp
för borttag pantnotering.av

De problem understött inventeringen hänför sig huvudsak-man
ligen till felaktiga lägenhetsbeteckningar och pantsättningsdatum.
Övriga problem hänförligaär till sådana brister i försökssystemet som
inte kommer återfinnas i framtida register,att medlemmarett t ex som
avböjt registrering.
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