
När kan vi ombilda hyresrätter till bostadsrätter eller omvandla 
till äganderätter?
 
Fastighetsägare sitter ofta med 
förvaltningsobjekt där förvaltnings-
kostnaderna är höga och intäkterna låga.  
Att ombilda dessa till bostadsrätter eller 
omvandla dessa till äganderätter kan i vissa 
fall vara mer juridiskt fördelaktigt. Parhus, 
radhus, gårdshus och mindre flerbostadshus 
är några av dessa objekt som kan ses som 
udda förvaltningsobjekt där annan 
upplåtelseform än hyresrätt kan vara 
lämpligare. 
 
Juridiska krav 
I dagsläget är det inte möjligt att omvandla 
hyresrätter till ägarlägenheter, men då det finns 
ett lagförslag på detta kan det komma att bli 
aktuellt i framtiden. De juridiska kraven som 
förslaget ger är stränga och vad gäller de så 
kallade udda objekten är det endast aktuellt i 
fallet med mindre flerbostadshus. Bildandet av 
ägarlägenheter ses som ett alternativ då 
traditionell fastighetsbildning inte är möjlig. 
Att bilda bostadsrätter ställer mindre krav på 
objektet och kan därför utföras på objekt 
såsom parhus och radhus. 
 
Faktiska hinder för byte av upplåtelseform 
Hyresgästernas starka besittningsskydd är en 
faktor som kan påverka bytet av 
upplåtelseform. Vid en ombildning krävs att 
två tredjedelar av hyresgästerna är intresserade. 
Vid bildandet av äganderätter behövs inte 
hyresgästernas medgivande men vill de inte 
köpa fastigheten behöver de inte och sitter 
därför kvar som hyresgäst. Bestämmelser i 
detaljplaner kan vara en faktor som hindrar ett 
byte av upplåtelseform. En ombildning till 
bostadsrätter hindras inte av detaljplaner men 
bildandet av äganderätter som kräver 
fastighetsbildning kan hindras av 
detaljplanbestämmelser. En ändring i 
detaljplanen kan krävas vilket medför 
kostnader och gör processen längre. 
 

Vilka för- och nackdelar kan finnas? 
En stor fördel med att ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter istället för äganderätter är att vid 
försäljning släpper fastighetsägaren alla 
skyldigheter gentemot eventuella hyresgäster 
som förblir hyresgäster. Vid bildandet av 
äganderätter försvinner inte skyldigheterna 
gentemot de hyresgäster som inte väljer att 
köpa fastigheten utan de fortsätter hyra med 
samma hyresvärd. En nackdel med att ombilda 
till bostadsrätter är att minst två tredjedelar av 
hyresgästerna måste vilja, till skillnad från 
bildandet av äganderätter där inget sådant krav 
finns. Men att bilda ägarlägenheter, där krav på 
att erbjuda hyresgästerna att köpa finns, om 
hyresgästerna inte är intresserade av att köpa 
skulle inte ge incitament för fastighetsägaren 
att genomföra en omvandling. 
 
Ska byte ske med sittande hyresgäster? 
På grund av hyresgästernas starka 
besittningsskydd går det inte att säga upp 
hyresavtal på grund av byte av upplåtelseform. 
En fastighetsbildningsåtgärd kan utföras utan 
att det påverkar hyresgästerna vilket betyder att 
ägarlägenheten eller äganderätten (småhus) 
kan säljas av i samband med att hyresgästerna 
flyttar. Vad gäller ombildning till bostadsrätt 
måste två tredjedelar av hyresgästerna vilja 
genomföra en ombildning för att det ska vara 
möjligt. I detta fall får fastighetsägaren försöka 
övertala hyresgästerna att rösta för en 
ombildning. Det kan bli utdragna processer för 
en fastighetsägare som vill avyttra sitt bestånd 
om de måste vänta på att hyresgästerna flyttar.  
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