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Sammanfattning
Inneb<jrdenav ett frikop iir att medlemmen i en bostadsriittsliirening dverliter sin
bostadsratt till fcireningen och 16r k<ipa tillbaks sin bostad som agandedtt fren
fbreningen. Endast bostadsrattsftireningar med villor, radhus och kedjehus kan
genomfbra frikop.
ala liir
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Frikdp av bostadsratter har genomliirts sedaa bci{an pi 1990-talet. Under
lsisiren var det lllimst lceditgivare som var drivande och syftet var att undvika
stora keditftirluster. De fiirsta friviuiga likvidationema pibo{ades i slutet av
1990-talet. Friimsta skalet till detta var att bostiidema var mer viirda som
Aganderater ii:nbostadsdtter.
Riksdagen har beslutat om avtrappning av riintebi&agen, Idr att helt upphdra er
2012. Avdmgsratten liir privatpersoner kommer diiremot lii.mras oiijriindrad
vilket skapar en obalans mellan uppEtelseformerna och ar ett incitament ftir att
fi:ikdpa. Att rzintoma fiiffiintas hdjas kommer ytterliggare liirst.itka incitamentet
att frikdpa.
Slffet med studien 2iratt undersdka vilken paverkan frikdpet av bostadsrAfienhar
liir bostadsrafisinnehavaxens ekonomiska stahing
med avseende p6
boendekoshadoch bostadensv,irde.
Frik<ipet ftiregas oftast av ett beslut om friviuig
likvidation
av
bostadsrafisfdreningen. Likvidationen ,ir en leng och komplicerad process diir
likvidatorn har en mycket betydelsefull roll. Beroende pi vem som iir likvidator
kan utfallet av frj&dpet bli olika litr den enskilde medlemmen. Det finns tua
hur,rrdsakliga uppfattningar om hur kostnadema skall fiirdelas; antingen utifran
andelstalen ellerutifrin marknadsviirdet pA Aganderattema.
For att skapa en representativ bild av uppfatndngen hos personer som varit med
vid friktip skickades enkater ut till likviderade lbreningar som var lokaliserade
pe olika hell i Sverige. Sammanst?illningenav enkatsvaxenvisar bland annat att
en stor a.ndelvar mycket naijdamed resultatet av frikdpet.
Ranteavdnget Zir fr:imsta anledningen till att boeudekostnaden minskar i
samband med frikitp. Matjligheten till riinteavdrag finns iiven liir
bostadsrafislitreningar genom kapitaltillskott och strimlade lin. En anledning till
att ftikdp:ind6 viiljs i st6re utstriickning torde vara dnskan att aga sitt eget
boende.
Den genomsnittliga besparingen fdr de bostaider vi kartlagt uppgir till mellan
700 och 2 000 kr/men. R?inteavdmget ar en direld besparing som eir lafiast att
avg6ra storleken p6. Det finas dock m6nga mindre kosfiradsposter som ar
betydligt svirare att satta exatrdasifftor pa.
Vifdet pe bostaden kan momentant iindras bide positir.t och negatira till fiiljd av
ett ftikdp. Fdr det omrede som studien fokuserats pi - Eklancla i Mdlndal - ar
totalviirdet pe bostadsraften initialt lika hdgt som vzirdet pa aganderatten. En
hlpotes ar att det finns en viss hdghet i v?irdeutvecklingen som sedan a\tax och

itvergaxi en starkareviirdeutveckling som aga'nderafieran liir motsvarande
bostadsrafier.

AbsFr

Minclre fdriindringar av de ekonomiskaincitamenteniir fiirmodligen inte helt
avgdrandeftir eventuellaftamtida frikdp, enligt vir mening De somvill frikdpa,
kai tankasig det oavsettnegotsarnreekonomiska{iirutsattningar,och de somar
negativa til-i ftikdp iindrar sig troligtvis inte aven om de ekonomiska
ftirutsiittningamafdrbafirasnagot.
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