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När du ska överlåta
din lägenhet

Det är en del saker Du måste tänka på och klara av innan din överlåtelse
kan registreras.

Denna folder hjälper dig när Du ska sälja din HSB-lägenhet.

Om Du läser denna folder och följer råden kommer det att underlätta
hanteringen av ärendet.

Tänk på att handläggningstiden kan vara 4 veckor.

www.bergbacka.se
e-post: info@bergbacka.se

070-552 64 53

www.hsb.se/norr
e-post: kundservice@norr.hsb.se

0770-33 00 60

Boden (Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Piteå, Älvsbyn)
Kungsgatan 17, 961 61 Boden

Gällivare
Malmbergsvägen 2, 982 31 Gällivare

Haparanda
Storgatan 80, 953 31 Haparanda

Kalix
Hantverksgatan 1 A, 952 34 Kalix

Kiruna
Meschplan 3, 981 31 Kiruna

Luleå (Gammelstad)
Smedjegatan 9, 972 33 Luleå

Skellefteå (Boliden, Gunnarn, Skelleftehamn, Storuman, Tärnaby)
Nygatan 62 B, 931 30 Skellefteå
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Överlåtelse med anledning av
försäljning

Nedan beskriver vi en bostadsrättsöverlåtelse i sex steg.

SKRIV AVTAL MED DIN KÖPARE

Har du själv skaffat köpare ska du skriva ett avtal med denne.
Detta ska upprättas i tre exemplar. Ett avtal till köpare, ett till säljare och ett till HSB.
För att få teckna avtal om köp av bostadsrätt måste köparen vara myndig
Är en mäklare inkopplad upprättar denne ett avtal.
Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och du har
förbundit dig att sälja den. Vid anledning av arv, gåva eller bodelning, se sidan 4.
Avtalet ska vara undertecknat av samtliga köpare och säljare, samt av make/maka
eller sambo. Skicka ett undertecknat exemplar av avtalet till HSB så snart som möjligt.

FYLL I BLANKETTEN ”ANSÖKAN OM
INTRÄDE/UTTRÄDE MEDLEMSKAP”

Denna blankett ska vara underskriven av vicevärden innan den skickas in.
Lämna den ifyllda och underskrivna blanketten till HSB-kontoret tillsammans med
avtalet. Handlingarna blir underlag för HSB:s vidare handläggning av överlåtelsen.

KÖPAREN MÅSTE GODKÄNNAS SOM
MEDLEM I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din
köpare som medlem i föreningen. Du överlåter ju inte specifikt din lägenhet, utan din
nyttjanderätt och andel i bostadsrättsföreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen
kan neka medlemskap om köparen har omfattande betalningsanmärkningar, tidigare
är känd för att vara störande eller är försatt i konkurs. Juridiska personer kan nekas
medlemskap. Många bostadsrättsföreningar tar kreditupplysning på köparen innan
frågan om medlemskap behandlas. Vid avslag av medlemskap meddelar
bostadsrättsföreningen säljaren/na.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT OCH MEDLEMSKAP
I HSB NORR

För att täcka bostadsrättsföreningens kostnader i samband med ägarbytet av
bostadsrätten uttages en överlåtelseavgift som är 2,5 % av ett basbelopp (idag 2008
är det 1’025 kr) enligt lagen om allmän försäkring. Överlåtelseavgift betalas av
säljaren/na.
Köpare som inte är medlem i HSB Norr ska inbetala den stadgeenliga andelen om
500 kronor per person, ansökan om medlemskap görs via vår hemsida. Dessa
återbetalas vid ev. utträde ur HSB Norr. Den årliga medlemsavgiften betalas av
bostadsrättsföreningen för dess medlemmar.

4

2

3

1



3(4)

LÖS EVENTUELLT LÅN PÅ BOSTADSRÄTTEN

Hantering av pantförskrivning i samband med övergång av pantförskriven
bostadsrätt är en fråga mellan säljare och köpare. Är lägenheten belånad och
pantsatt, ska du ta kontakt med din bank. Vi rekommenderar att säljare och köpare
träffas och slutför affären på banken. Då löser ni lånet och köparen överlämnar
köpesumman direkt på banken. Panten följer med lägenheten, ej låntagaren.

Upphör inte panten har banken fortfarande lägenheten som säkerhet för lån.

DITT MEDLEMSKAP I HSB

Du har ett medlemskap i HSB Norr som vi naturligtvis vill att du behåller. Tänk på
att medlemskapet kan överlåtas till anhörig. Det finns ett antal fördelar med att vara
medlem hos oss, se hemsidan. Årsavgiften är f.n. 225 kr per år. Tänk på att
meddela HSB din nya adress.

DETTA SKA DU SKICKA IN TILL HSB NORR

1 ex av ”Ansökan om inträde/utträde medlemskap”
OBS!!! Denna blankett ska vara underskriven av vicevärden innan du skickar
in den. Annars kan inte köparen/nya medlemmen godkännas.
1 ex av avtalet - undertecknat av samtliga köpare och säljare

Uppgift om säljarens framtida adress

I förekommande fall, kopia på bouppteckning, testamente samt eventuell
fullmakt enligt sidan 4

För att överlåtelsen ska kunna registreras ska medlemsavgiften vara betald av
köpare och överlåtelseavgiften vara betald av säljare.

När vi fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickar vi
besked om att ägarbytet är klart till köparen, säljaren och bostadsrättsföreningen.
Vi sänder nya avier för månadsavgiften till köparen, sker tillträde annat datum än
den 1:a regleras månadsavgiften mellan säljare och köpare.

O.B.S

I samband med flytten gör föreningen tillsyn av lägenheten och informerar nya
medlemmen om föreningen och området. Kontakta vicevärden för tid och plats.
070-552 64 53

Överlämna ej era avier vidare till köparen.

Om någon handling saknas kan vi inte registrera överlåtelsen.
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Överlåtelse med anledning av
arv, gåva, arvsskifte eller

bodelning
En typ av överlåtelse är när en bostadsrättshavare avlidit och bostadsrätten
ska skrivas över till efterlevande make/maka/sambo, eller ska säljas. Följer du
stegen nedan och skickar in de uppgifter vi anger blir det inga problem.

1 VID ARV, TESTAMENTE, ARVSSKIFTE
Lämna en kopia av skattemyndigheten registrerad bouppteckning
till HSB samt i förekommande fall testamente eller
arvsskifteshandling.

VID GÅVA/BODELNING
Lämna in ett gåvobrev/bodelningsavtal i original till HSB.

2 FYLL I BLANKETTEN ”ANSÖKAN OM

INTRÄDE/UTTRÄDE MEDLEMSKAP”
Lämna den ifyllda blanketten till HSB. Glöm inte att den ska vara
underskriven av vicevärden också.

3 ÖVERLÅTELSEAVGIFT OCH

MEDLEMSKAP I HSB NORR

För att täcka bostadsrättsföreningens kostnader i samband med
ägarbytet av bostadsrätten uttages en överlåtelseavgift som är
2,5 % av ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. (1025kr)
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren/na. Köpare som inte är
medlem i HSB Norr ska betala den stadgeenliga andelen om 500
kronor per person. Ansökan om medlemskap görs på vår hemsida.
Dessa återbetalas vid ev. utträde ur HSB Norr. Den årliga
medlemsavgiften betalas av bostadsrättsföreningen för dess
medlemmar.

DETTA SKA DU SKICKA IN TILL HSB NORR

Kopia på registrerad bouppteckning, eventuellt testamente samt eventuella
fullmakter och arvsskifteshandlingar
1 ex av ”Ansökan om inträde/utträde medlemskap”

Gåvobrev/bodelningsavtal i original

För att överlåtelsen ska kunna registreras ska medlemsavgiften vara betald av
köpare och överlåtelseavgiften vara betald av säljare.

När vi fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickar vi
besked om att ägarbytet är klart till säljaren, köparen och bostadsrättsföreningen. Vi
sänder nya avier för månadsavgiften till köparen, sker tillträde annat datum än den
1:a regleras månadsavgiften mellan parterna.

O.B.S
Överlämna ej era avier för månadsavgiften vidare till köparen.
Om någon handling saknas kan vi inte registrera överlåtelsen.


