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Skillnad mellan hyresrätt och 
bostadsrätt

Hyresrätt
Ekonomi Du hyr din bostad och 
behöver inte låna pengar till någon 
insats. Eftersom du inte äger bo-
staden kan den inte heller ge dig 
någon vinst om du väljer att flytta.

Underhåll Hyresvärden byter ut 
kyl, frys och annat som behövs. 
Du kan kräva underhåll med rim-
liga mellanrum. Du kan inte välja 
utrusning och tapeter som du vill.

Hyra Din hyra bestäms vanligtvis i 
en förhandling. Du har liten möjlig-
het att påverka hyran även om du 
alltid kan pröva den i hyresnämn-
den. 

Byta bostad  Det är enkelt att 
byta lägenhet om du exempelvis 
vill flytta till en ny ort. Men du be-
höver ha tillstånd till ett byte och 
hyresvärden måste godkänna den 
nya hyresgästen.

Övrigt Du tar ingen ekonomisk 
risk eftersom du inte behöver 
betala en insats för att bo i en 
hyresrätt. Det är hyresvärden som 
sköter gräsmattor, rabatter, snö-
skottning m.m. Det är hyresvärden 
som reparerar eller byter trasig 
utrustning.

Bostadsrätt
Ekonomi Du äger din bostad och 
kan tillgodogöra dig en eventuell 
vinst vid försäljning. Behöver du 
låna till insatsen kan din månads-
kostnad variera beroende på 
ränteläget.

Underhåll Du väljer själv om och 
hur du vill renovera och vilken 
utrustning du vill ha. Det är du och 
din plånbok som avgör.

Hyra Bostadsrättsföreningen tar 
beslut om avgiftens storlek vilken 
baseras på föreningens ekonomi, 
faktiska kostnader och utgifter. 

Byta bostad Du behöver sälja 
(eller hyra ut) din lägenhet. Har 
du en lägenhet med bra standard 
och rimlig månadsavgift kan den 
vara lättsåld. Priserna kan gå upp 
och ner.

Övrigt Din bostadsrätt har ett 
värde och kan säljas, belånas, ges 
bort eller ärvas. Medlemmarna i 
en bostadsförening bestämmer 
tillsammans hur fastigheten ska 
renoveras och hur gemensamma 
utrymmen ska skötas och städas.
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Prissättning och framtida boendekostnad
Prissättning
Det är Krokomsbostäder som, med hjälp av en 
extern värderingsman, bestämmer priset på fast-
igheten. Vid prissättningen tas bland annat hänsyn 
till fastighetens skick, framtida renoveringsbehov 
och läge. 

Din boendekostnad 
Din framtida kostnad för en bostadsrätt består av 
ränta och amortering på dina eventuella bostads-
lån och en månadsavgift som täcker föreningens 
löpande kostnader för fastighetens drift, underhåll 
och fastighetsskatt. 

Viktigt!
Alla boende ska få information 
under hela processen oavsett 
om de är positiva eller negativa 
till en ombildning.
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Hur går en ombildning till?

Prata med dina grannar – bjud in till husmöte
Börja med att prata med dina grannar för att ta reda på vilka som är intresserade av att få mer 
information. Bjud sedan in alla till ett husmöte för att diskutera möjligheten att ombilda. Det är 
lämpligt att även bjuda in en ombildningskonsult.

Bilda bostadsrättsförening
För att bilda en bostadsrättsförening krävs att minst tre personer blir medlemmar. Föreningen 
ska ha ett namn där ordet bostadsrättsförening ingår, styrelse, revisorer och stadgar. Fören-
ingen ska registreras hos Bolagsverket.
Mallar för registrering kan hämtas på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

Intresseanmälan
När föreningen är registrerad hos Bolagsverket ska ett nytt möte hållas där beslut tas om att 
lämna in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet. Intresseanmälan 
visar föreningens intresse för att köpa fastigheten. För att den ska godkännas måste 2/3 av de 
folkbokförda hyresgästerna ha skrivit på ett papper där de samtycker till att föreningen köper 
fastigheten. Efter att en anmälan är gjord får inte fastighetsägaren sälja till någon annan. Intres-
seanmälan gäller i två år.
Observera att om du undertecknar intresseanmälan innebär det att du är inresserad av att få 
veta priset på fastigheten. Du förbinder dig alltså inte till något. När värderingen är klar åter-
kommer hyresvärden med ett pris. Priset gäller under sex månader och går normalt sett inte 
att förhandla.

Besiktning 
Innan föreningen köper fastigheten bör en besiktning göras enligt undersökningsplikten i 
Jordabalken. När det gäller köp av den här typen av fastigheter blir besiktningen mer omfat-
tande än en villabesiktning. Syftet med besiktningen är att ta reda på vilket underhåll och vilka 
eventuella reparationer som den aktuella fastigheten är i behov av så att priset på huset kan 
anpassas till detta. Rörstammar, elsystem och tak är sådant som ska besiktigas.
Det som framkommer under besiktningen ska även beaktas vid kostnadsberäkningarna i den 
ekonomiska planen - som är nästa steg i ombildningen.

Ekonomisk plan
Innan föreningen kan ta beslut om att köpa fastigheten måste en ekonomisk plan tas fram. 

En ombildning genomförs i flera olika steg. Det är en hel del saker 
som du som hyresgäst bör tänka på och ta hänsyn till. Alla moment 
bör dessutom göras i rätt ordning. Checklistan kan vara en hjälp på 
vägen.
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I den ska uppgifter om bland annat insats, årsavgift för varje lägenhet och framtida kostnader
för reparationer redovisas. Planen ska sedan granskas av så kallade intygsgivare som ser till 
att den är hållbar och att beräkningarna är rimliga. Först då fungerar den ekonomiska planen 
som ett bra beslutsunderlag för föreningen. Planen ska sedan registreras hos Bolagsverket, 
som kontrollerar att intygsgivarna har den behörighet som krävs.

Finansiering av köp
Förutom insatserna brukar föreningen behöva teckna lån mot säkerhet i fastigheten. Att ta in 
offerter från flera möjliga långivare kan löna sig. Detsamma gäller förstås de enskilda hyresgäs-
terna som ska se över hur de ska finansiera insatsen. Att göra en gemensam upphandling för 
föreningen och de enskilda medlemmarna kan löna sig. Om det är många som ansöker om 
lån samtidigt kan det vara lättare att förhandla sig till bättre villkor med lägre ränta.

Köp av fastigheten
Ett beslut om att köpa fastigheten tas på den så kallade köpstämman. För att medlemmarna 
ska kunna fatta ett välgrundat beslut på stämman skickas ett beslutsunderlag ut tillsammans 
med kallelsen till stämman. Minst 2/3 av medlemmarna måste rösta för ett köp för att det ska 
bli av. Även de medlemmar som inte vill köpa sin lägenhet kan rösta ja och fortsätta att bo 
kvar som hyresgäster. De röstar då ja för att föreningen ska ta över ägandet av fastigheten 
och att de vill ha föreningen som hyresvärd. Rättigheterna som hyresgäst blir desamma som 
tidigare.

Tillträde
Innan föreningen får tillträde till fastigheten ska den betalas och ett köpebrev ska skrivas 
under.

Upplåtelseavtal
När köpet är klart ska ett upplåtelseavtal mellan medlem och förening skrivas. Det betyder att 
föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till den före detta hyresgästen som då blir bo-
stadsrättshavare istället. Mellan medlemmar och bostadsrättsförening styr bostadsrättslagen 
(1991:614) alla förhållanden. Den som väljer att inte köpa bostadsrätten har kvar sitt hyresavtal 
och har nu fått bostadsrättsföreningen som hyresvärd istället för den förra fastighetsägaren.

Lagfart
När fastigheten är betald och köpebrev skrivet kan föreningen söka lagfart hos tingsrätten. Det 
är vanligt att lagfarten beviljas några månader efter tillträdet. 

Källa och läs mer: www.omboende.se/hyra/ombildning

Kommentar – För att köpet slutligen ska komma till stånd måste beslut tas i Krokomsbostäders styrelse 
och i vissa fall även i Krokoms kommunfullmäktige.
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AMORTERING – Avbetalning på lån.

BOLAGSVERKET  – Myndighet som bland annat 
sköter registrering av företag och ekonomiska 
föreningar, till exempel bostadsträttsförening.

BOSTADSTRÄTT –  Boendeform som innebär 
rätt att nyttja en lägenhet för obegränsad tid. En 
bostadsrätt kan köpas, säljas, ges bort, belånas 
eller ärvas. En ägare av en bostadsrätt är medlem i 
en bostadsrättsförening.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING – Ekonomisk förening 
som förvärvar en fastighet vid en ombildning och 
ansvarar för driften och skötseln av fastigheten.

BOVERKET – Myndighet som hanterar bostadfrå-
gor, samhällsplanering, stads- och bebyggelseut-
veckling med mera.

EKONIMISK PLAN – En budget som upprättas när 
en bostadsrättsförening förvärvar en fastighet för 
att ombilda lägenheterna till bostadsrätter. Planen 
visar insats samt månadsavgift för varje enskild 
bostadsrätt de närmaste åren och ska ta hänsyn 
till kommande renoveringar och reparationer så att 
medlemmarna vet extakt vilket ekonomiskt ansvar 
de tar om de väljer att ombilda.

FASTIGHET – Markområde med tillhörande bygg-
nader.

FÖRVÄRV – En bostadsrättsförening förvärvar en 
fastighet då den köps av ett kommunalt bostads-
bolag. Medlemarna i föreningen kan därefter 
ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. 

FÖRVALTNING – Drift, underhåll och ekonomisk 
administration av en fastighet. Förvaltnigen av 
en fastighet med bostadsrätter utförs ofta av ett 
förvaltningsbolag som föreningen anlitar.

HYRESRÄTT – Boendeform som ger hyresgäster 
ätt att bo i lägenheter som ägs av den fastighetsä-
gare. Boende i hyresrätter betalar månadshyra.

INTRESSEANMÄLAN – Ett dokument där de 
boende uttrycker intresse att ombilda fastigheten 
till bostadsrätter. Dokumentet ska undertecknas av 
minst 2/3 av hyresgästerna för att fastighetsbola-
get ska göra en värdering. Intressanmälan är inte 
bindande.

INTYGSGIVARE – Utomstående personer som är 
utsedda av Boverket för att granska den ekono-
miska plan som bostadsrättsföreningar upprättar 
inför en ombildning.

KÖPSTÄMMA – Möte då medlemmarna i en 
bostadsrättförening samlas för att ta det formella 
beslutet att köpa en fastighet. Minst två tredjedelar 
av alla hyresgäster måste rösta ja för att köpet ska 
kunnna genomföras. Även de som inte vill köpa sin 
lägenhet kan rösta ja och fortsätta att bo kvar som 
hyresgäster.

KÖPEKONTRAKT – Bindande handling (kontrakt) 
som fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen 
skriver under, förutsatt att minst två tredjedelar av 
hyresgästerna röstat ja till att köpa fastigheten på 
köpstämman.

LOKALHYRESGÄST – Person som hyr lokal i en 
fastighet för att bedriva olika typer av verksamhet.

MEDLEMSINSATS – Den insats medlemmarna be-
talar till föreningen för att bli delägare i fastigheten 
och få rätten att nyttja sin bostadsrätt.

MÅNADSAVGIFT – Medlemmar i en bostadsrätts-
förening betalar en månadsavgift som ska täcka 
föreningens lånekostnader, fastighetens drift, 
underhåll och fastighetsskatt.

Ordlista
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OMBILDNING  – När en bostadsträttsförening fri-
köpt en hyresfastighet kan hyresrätterna ombildas 
till bostadsrätter.

OMBILDNINGSKONSULT – Specialist som anlitas 
för att hjälpa en bostadsrättförening att förvärva 
och ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter. 
Ombildningskonsulter tar i de flesta fall inte betalt 
för sitt arbete förrän ombildningen är genomförd. 

REVISOR – Person med uppgift att sköta ett före-
tags eller en förenings ekonomiska redovisning. 

TEKNISK BESIKTNING – Vid ombildning av en 
hyresfastighet görs en teknisk besiktning för att 
hitta eventuella fel, skador, slitage och renoverings-
behov. Besiktningen används som underlag när 
den ekonimiska planen upprättas.

UPPLÅTELSEAVTAL – Handling som innebär att 
en bostadsföreninge upplåter lägenheterna i fastig-
heten med bostadsrätt till de boende.

ÅNGERPERIOD – En ångerperiod för hyresgäster 
som väljer att inte direkt ombilda sin lägenhet i en 
fastighet som förvärvas.  
Under de första sex månaderna har en enskild 
hyresgäst rätt att köpa lägenheten till priset i den 
ekonimiska planen (+ ränta). Under de sex näst-
kommande månaderna har hyresgästen rätt att 
köpa till marknadspris.

LAGAR
• Bostadsrättslagen (SFS 1991:614)
• Ombildningslagen (SFS 1982:352)
• Lagen om ekonomiska föreningar ( 

SFS 1987:667)

Kenneth Karlsson, vd 
Tel. 0640 164 61 
kenneth.karlsson@krokomsbostader.se

Pär Malmrot, ekonomichef 
Tel. 0640 164 63 
par.malmrot@krokomsbostader.se

Kontakta oss om du har fler frågor kring ombildning:



Frisörvägen 6, 835 31 Krokom
Tel. 0640 161 00 (vx), 164 65 (bobutik)
E-post: info@krokomsbostader.se
www.krokomsbostader.se
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