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Sammanfattning
Det har lagstiftatsom ett nytt obligationssystem
i Svedge.Lagen(2003:1223)om utgivning
av siikerstiilldaobligationer fiadde i kraft l juli 2004 och lagen giir det mitjligt fdr svenska
kreditinstitut att emifterasZikerst2illda
obligationer. De stora skillnademamellan de
s?ikerstdlldaobligationemaoch de befintliga obligationema:ir dels lagstiftningen,dels att de
szike$telldaobligationemamatchasmot en siikerhetsmassa
besteendeav sakerheteri
fastigheter.
Bostadsrettema
fer inga i sakerhetsmassan
till lika sto! del som smihusfastigheter
d.v.s.till 75
procentav bostadsrattensmarknadsv?irde.
Dock skiljer sig sm6husfastigheteroch
bostadsrAtteret pa flera omriden. Exempelvishar krediter i bostadsrattsforeningen
fiirsta
pantriitt i fiihellande till krediter tagnamed bostadsrettensom s:ikerhet.Detta medfiir att
kediter i bostadsdtterhar en andrapantriitt medanloediter i smehushar fttrsta. Det finns
inget offrciellt fungerandercgister ftir bostadsfittemavilket finns fiir smihusfastigheteroch
bostadsrattgmahar inga taxeringsv:tdeneller motsvamnde.Bostadsratteniir ltis egendom
medansmehusiir fast. Bostadsratten?irpriskansligareen smehusfastigheteroch prisemape
bostadsrattervaderar me!.
I lagen stardet att marknadsv:irdetskall angesfiir varje objekt som ingar i sakerhetsmassan
dels genomindividuell varderingi sambandmed att ett kreditinstitut lamnaren
hypotekskedit och dels genomfortldpandekontroller. V2hderingenfir grundaspi generella
prisniveer om den avserbostadsrattersom uppEtits ftjl bostadsandamal.IngangsvZtdetfdr
vad som fir vara med i sekerhetsmassa
?t i normalfallet 75 procentav ktipeskillingen, de
kdpeskillingen oftast utgiir marknadsvztdet.En liipande vitdering skall gtims pa va{e objekt
si lZingede frnns med som underlagfdr sakerhetsmassan.
Det finns sverighetermed att vifdera bostadsr[ttervilket beror p6 minga faktorer. Grunden
d[ sverighetemaZiraft det inte finns nagot officiellt fungeranderegistereller nega
taxedngsvitden. Det finns inte heller negonofflciell v?Adedngsmodell.
De storabankemaoch
kreditinstituten har egnarcgister iiver bostadsdtteroch dessktipeskillingar samtegna
modeller fiir hur viirderingen skall gi till. I examensarbetetrcdovisastvi exempelpi hur
viirderingenkan gi till. Di viirdedngenskall ske pe ett valdigt stolt antal bostadsratterkan
ingen individuell vhrdering gijras da detta skulle l(rZivaalldelesfijr storarcsulserbede
tidsmassigtoch finansiellt.
Den enavardedngsmodelleniil en datoriseradmodell diir man stopparin olika specifika
indata sesomadress,storlek och antal rum. Ur modellenfir man efter ett par sekunderett
pi bostadsrattensom utgArfran en jemforclse med iiverHtelser som skett i
marknadsv?irde
niirhetenav verdedngsobjektet.I den andmmodellen utgir man frin kiipeskillingen di denna
i normalfallet utgtir marknadsviirdetpi en bostadsrett.Till kitpeskillingen knyter man en
marknadsv:irdeutvecklingsom visar hur marknadsvzirdetutv€cldasmed tiden.
Det finns ett antal ftegeteckenlcing om och hur bostadsdttemaskall hantemssom underlag
fdr s?ikerstiilldaobligationer. Utgangspunkten:ir dock att bostadsdfteni dagslegethar sarruna
keditv?irdighet som smihus och att kreditinstituten inte langre giir negonstiilre skillnad pe
hur bostadsdttenhanterasj?imfiirt med smihus. Min mening iir att man eveni fortsatmingen
skall ge bostadsdttskreditemasammamdjlighet till konkurensloaftiga rantor och inte skapa
gjort beslutetlattare.
klftor i iigandeformema.Dock hadeett bostadsrettsregister

