
Vill du ha många olika möjligheter 
om du hyr ut din bostad?
Fastighetskrönikan är tillbaka med ämnet korttidsut-
hyrning, vilket kan gälla dig som funderat på att köpa en 
aktielägenhet. Det kan också vara intressant för dig som 
redan äger en bostad i ett Bostadsbolag (Bab) att om inte 
förr men nu ta en titt i bolagsordningen. Även om du till en 
början köper lägenheten som bostad eller redan bor i den 
kanske du i nästa skede väljer att behålla den och hyra ut 
den när du köper ett större hus med vår hjälp i framti-
den. Frågan är alltså vad du har rätt att göra med just din 
bostad (eller aktieserie).

Av bolagsordningen ska bl.a. framgå 
användningsändamål för varje enskild 
aktieserie. Ifall en aktieserie används på 
fel sätt kan bostadsbolaget i yttersta fall 
ta en lägenhet i besittning.

I dagsläget finns dock inte någon rättspraxis om huru-
vida ett bolag kan ta en enskild bostad där det bedrivs 
korttidsuthyrning i sin besittning. Högsta domstolen 
har godkänt t.ex. bedrivande av familjedaghem i vissa 
aktielägenheter. Enligt tidigare bedömning från Fören-
ingen Finlands Hyresvärdar är inte heller uthyrning av en 
enskild aktielägenhet genom t.e.x. Airbnb en orsak för att 
ett bolag skulle kunna ta en aktielägenhet i sin besittning. 
I vissa bostadsbolag har man dock valt att begränsa ägan-
derätten genom att i bolagsordningen förbjuda så kallad 
korttidsuthyrning. En ägare bör rimligtvis själv kunna 
bestämma vem man hyr ut till, när man hyr ut din bostad 
och på vilken tid man vill hyra ut. Håll flera möjligheter 
öppna genom att prioritera köp i ett bolag utan den här 
typen av begränsningar, särskilt om du vill hålla flera dör-
rar öppna för avkastning på ditt kapital. Beroende på din 
situation behöver du kanske ha möjlighet att både hyra ut 
bostaden på längre tid till en och samma hyresgäst, bara 
över helgen till en bekant eller en sommarhelg åt en turist. 
Givetvis har alla boende, oberoende om det gäller längre 
eller kortare tid, ett ansvar för att trivselreglerna följs. 
Alla bolag (Bab) ska göra som bolagsstämman beslutar 
men som köpare och investerare är min rekommendation 
att vara vaksam gällande detta och känna till vad den här 
typen av begränsningar kan innebära för dig. Olika typer 
av begränsningar i äganderätten som denna kan också 
vara till nackdel för slutpriset på din bostad den dagen du 
säljer. Plötsligt kanske inte hela marknaden är inbjuden på 
budgivning utan du måste förlita dig på att hitta en köpare 
som enbart avser bo där eller på sin höjd hyra ut bostaden 
till en enskild privatperson på längre tid.

Ta del av bolagsordningen så att du vet 
vad som gäller i det bolag där du köper 
en investeringsbostad.

Om bolagets samtliga aktieägare trots allt som bolag vill 
ha en sådan begränsning i bolagsordning lönar det sig 
att fundera över formuleringen. Om man t e x förbjuder 
korttidsuthyrning helt och hållet, betyder det då att man 
inte ens får hyra ut sin bostad till kusinerna under Rock 
Off? Enligt Tarik Ahsanullah, chefsjurist för Finlands 
Hyresvärdar, bidrar den här typen av regleringar endast till 
mer oklarheter, vilket gör att det inte är att rekommendera. 
Uthyrning av flertalet bostäder genom korttidsuthyrning 
kan däremot betraktas såsom inkvarteringsverksamhet 
enligt ett HFD utlåtande men någon klar gräns tycks inte 
finnas.

Ps. En ändring av bolagsordningen kräver samtliga 
ägarens samtycke om ändringen avser besittningsrätten 
och användningsändamålet för din aktieserie. Tar man 
en titt på marknadsdomstolens ställningstaganden, har 
också den bekräftat att ett förbud mot korttidsuthyrning i 
bolagsordningen kräver samtliga ägares samtycke.

Ps 2. Augusti var en fin försäljningsmånad där vi fick 
hjälpa många med ny bostad både i form av fastigheter 
och aktielägenheter. Boka ditt första möte med oss redan 
nu så kickar vi igång din försäljning före skördefesten om 
du vill! Eller få ett värde på din bostad inom 24h på  
lyyski.ax/fastighetsvardering
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