
TVÅ REGISTER ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN
Bostadsrättslagen säger att en bostadsrättsförening måste hålla två regis-
ter. Det ena är ett medlemsregister och det andra ett lägenhetsregister. 
Om föreningen brister i att ha de två registren eller att uppdatera dem kan 
den som ansvarar för registret dömas till böter. Detta oavsett om det be-
ror på oaktsamhet eller uppsåt – det vill säga okunskap, slarv eller om 
man helt enkelt struntar i det.

MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret ska innehålla uppgifter om namn, postadress och den 
bostadsrätt som medlemmen innehar. 

Registret är offentligt. Det innebär att alla som vill har rätt att ta del av 
det. Att ”ta del av” innebär inte att styrelsen måste lämna ut kopior på 
hela sitt medlemsregister. Den som vill veta något kan i stället hänvisas till 
att komma och titta på registret på en skärmbild eller på ett papper. En 
anledning till att man bör vara försiktig med uppgifterna i registret är att 
det kan finnas många som vill ta del av det i kommersiella syften, vilket 
inte finns skäl för styrelsen att medverka till. Man kan också tänka sig att 
styrelsen vill begränsa spridningen då det kan finnas medlemmar som inte 
önskar att deras uppgifter offentliggörs.

En särskild fråga är hur man ska behandla medlemmar som har skyddad 
identitet. Reglerna om skyddad identitet vänder sig i första hand till myn-
digheter. Dessa regler  gäller inte en privat juridisk person, vilket en bo-
stadsrättsförening är. Därför är föreningen i princip skyldig att lämna ut 
uppgifter om en person, även om han eller hon har skyddad identitet. 
I brist på bättre lagstiftning på området kan man fråga sig om inte före-
ningen i dessa fall bör ge medlemmar med skyddad identitet ett fiktivt 
namn, om han eller hon annars löper risk att utsättas för fara. 

Du och din 
bostadsrättsförening
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Vad är det för skillnad på ett medlemsregister och ett lägen-
hetsregister? Och vilka uppgifter ska finnas i dem? I detta 
dokument reder vi ut de två begreppen.

MEDLEMSREGISTER 
LÄGENHETSREGISTER

och

Medlemsregistret

4 ska innehålla medlemmens namn, postadress och uppgift  
 om innehavd bostadsrätt.

4	 är offentligt men bör hanteras med eftertanke.

Lägenhetsregistret

4	 ska innehålla uppgifter om lägenhetsbeteckning, belägen- 
 het, antal rum och övriga utrymmen, datum för Bolags-
 verkets registrering av den ekonomiska planen samt   
 bostadsrättshavarens namn, köpeskilling och eventuella  
 pantförskrivningar.

4	 är inte offentligt – endast medlemmen själv, eller person 
 med fullmakt från medlemmen, har rätt att begära ett  
 utdrag med uppgifter om den egna bostaden.

TVÅ OBLIGATORISKA REGISTER



LÄGENHETSREGISTER
Lägenhetsregistret ska innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning, 
belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen. Dessutom ska dagen för 
bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen anges. 

I förteckningen noteras bostadsrättshavarens namn och insatsen för bo-
stadsrätten. Alla förändringar i förteckningen, såsom panter ska genast 
antecknas och kopior av överlåtelseavtalen ska fogas till förteckningen.

Syftet med lägenhetsregistret är i första hand att bankerna ska kunna lita 
till de säkerheter som man ställer i form av panter i bostaden. En spekulant 
på lägenheten måste också kunna känna sig trygg med att de uppgifter 
som lämnas om lägenheten stämmer. Därför ska förändringar, till exem-
pel nya ägare för lägenheten och panter i bostadsrätten, genast registreras. 
Slarvas det med registret kan konsekvenserna bli stora för exempelvis 
banker eller köpare av bostadsrätten. I sin tur kan det leda till att före-
ningen drar på sig skadestånd för de skador man orsakat en bank eller en 
köpare. 

En särskild fråga är hur man ska hantera frågan om storlek på lägenheten 
när exempelvis en mäklare vill ha information. Tvister om en bostadsrätts 
faktiska storlek är inte ovanlig efter en försäljning och kan leda till åter-
betalning av delar av köpeskillingen. Föreningen har ingen skyldighet att 
ange antalet kvadratmeter för bostadsrätten i registret, och ofta bygger 
befintliga uppgifter inte på någon reell mätning av lägenheterna. Men det 
är ändå vanligt att uppgift lägenhetsytan förekommer i registret. Lämnar 
föreningen ut en uppgift om en lägenhets storlek bör det därför noga po-
ängteras att inga garantier ges för att angiven yta stämmer. Detta för att 
ingen ska kunna vända sig mot föreningen med krav om skadestånd för 
eventuella felaktiga uppgifter som kan ha förekommit vid utlämnandet av 
utdraget ur lägenhetsförteckningen.

Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få ut uppgifter från 
lägenhetsförteckningen. När en medlem ger en mäklare i uppgift att sälja 
bostaden kan man säga att uppdragsavtalet innebär en fullmakt till mäk-
laren att ta över den rätten. Mäklaren bör då styrka att han eller hon har 
ett uppdragsavtal. I övriga fall ska föreningen inte lämna ut några uppgif-
ter utan att det antingen är bostadsrättshavaren själv eller någon med stöd 
av en fullmakt från bostadsrättshavaren som begär dem.

LÄGG UT REGISTERHANTERINGEN EXTERNT
Fastighetsägarna rekommenderar att bostadsrättsföreningen lägger ut 
hanteringen av lägenhetsregistret till någon med rätt kompetens. En 
styrelse byter ansvariga ofta och det krävs en hel del kunskaper för att föra 
registret korrekt. Med tanke på de risker som finns om uppgifterna inte 
stämmer – att föreningen kan bli skadeståndsskyldig och medlemmar 
kan hamna i tvist vid en försäljning – är detta en billig försäkring. Ofta 
kan föreningen få hjälp av sin ekonomiska förvaltare.
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