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Finansiering vid kapital tillskott 
 
Vad händer med föreningens lån? 
Vid ett kapital tillskott delas föreningens lån upp på respektive lägenhet.  
 
Vad händer med bostadsrättslånen? 
Normalt sett har de flesta bostadsrätten belånad hos någon bank. Detta i samband med att man köpte 
bostadsrätten eller att man lånat pengar med bostadsrätten som pant för lånet. 
 
Eftersom SBAB inte kan lämna lån med annan säkerhet än mot bästa rätt måste befintliga lån hos 
andra kreditgivare antingen placeras hos oss eller säkerhetsmässigt placeras över vår säkerhet. 
Enklast är att SBAB tar över de krediter som ligger hos annan kreditgivare. I de fall där räntan på 
befintligt lån överstiger vår ränta (se ränteblad) kan vi ta över lånen till samma villkor (gäller lån 
med bindningstid längre än 1 år). Eventuell lösenkostnad betalas av SBAB.  Förutsättning för att 
SBAB skall kunna ta över befintliga lån är att Din totala skuld, dvs Din del av föreningens lån 
som flyttas till Dig privat och Dina befintliga lån i bostadsrätten, ligger inom 75 % av lägenhetens 
värde.  
 
Kommer jag att få låna? 
När vi tar emot din låneansökan börjar vi med att göra en boendekalkyl som baseras på de uppgifter 
du lämnat i låneansökan. I boendekalkylen räknar vi på hur mycket som blir kvar av din inkomst 
efter det att alla de fasta kostnaderna är betalda. Fasta kostnader är exempelvis ränte- och 
amorteringskostnaderna för lånet hos oss, månadsavgiften för lägenheten och barnomsorg (om du 
har barn). Kostnaderna för bolånet i kalkylen räknas på bunden ränta i 5 år och en amorteringstakt 
på 40 år. När de fasta kostnaderna sedan är betalda kräver SBAB att det finns 5 000 kr per vuxen 
och 1 500 kr per barn kvar att leva på. Vårat arbete med boendekalkylen regleras av 
konsumentkreditlagen för att bland annat skydda dig som låntagare.  
 
Vi får många frågor om hur vi bedömer olika inkomster, exempelvis inkomster från egen företagare, 
tillfälligt anställda eller studerande. Vi har sammanställt hur vi ser på de olika inkomsterna och vad 
vi behöver för att kunna räkna med inkomsterna i kalkylen. 
 
1. Nyanställd med fast anställning 
Har du som söker lån fått en fast anställning under de senaste 12 månaderna behöver vi en kopia på 
ett arbetsgivarintyg med uppgift om anställningsform och inkomst. 
 
2. Pensionärer/Sjukpension 
Pension och sjukpension är stadigvarande inkomst, vi tar också hänsyn till bostadstillägg.  
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3. Egen företagare 
Vi behöver en kopia av företagets årsredovisning för företaget. Har du en enskild firma behöver vi 
deklarationsunderlag tillsammans med näringsbilagorna.  
 
4. Ej fast anställning 
Idag är det vanligt med visstidsanställningar såsom projektanställning och provanställning. Vi gör 
prövning dels utifrån arbetsgivaren och dels utifrån hur inkomsterna har sett ut de senaste åren. Vi 
bedömer också hur betalningsförmågan kan se ut i framtiden.  
 
5. Studerande  
Studielån och studiebidrag räknas inte som stadigvarande inkomst. Vi föreslår att den  som vill låna 
för att köpa sin lägenhet, söker lån tillsammans med någon medlåntagare, exempelvis en förälder.  
 
6.Arbetslöshet 
A-kassa räknas inte som stadigvarande inkomst. I ett hushåll med en arbetslös och en arbetstagare 
räknar vi på hushållets gemensamma inkomster och kostnader. Om kalkylen visar på det överskott 
som vi kräver för det gemensamma hushållet, beviljar vi lån. 
 
Bolånerådgivaren tar också en kreditupplysning som stäms av mot dina uppgifter i låneansökan. På 
kreditupplysningen får vi information om eventuell betalningsanmärkning. Betalningsanmärkning 
innebär avslag till att låna pengar. Är anmärkningen tex en parkeringsbot som är reglerad hos 
kronofogden och om betalningsförmåga i övrigt finns, kan vi göra en prövning. Vi vill då att du 
skriver ner bakgrunden till varför betalningsanmärkningen finns.  
 
Hur går det praktiskt till? 
 
För att vi skall se hur mycket lån var och en behöver låna och om man kan få lån behöver Ni fylla i 
en låneansökan. Ni fyller i hur mycket ni vill låna (dvs de lån ni tar över från föreningen + befintliga 
lån på bostadsrätten + ev ytterligare lån).  
 
För de som känner sig osäkra på om de får lån eller om marknadsvärdet inte räcker till (= de som har 
mycket lån på bostadsrätten idag) eller om något annat är oklart får gärna kontakta mig.  
 
Jag nås på tel nr 040-664 53 52, 0733-92 53 52,  
E–post olov.lindberg@sbab.se 
 
Med vänlig hälsning  
SBAB  
 
 
 
Olov Lindberg 
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