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Denna text fokuserar inte på praktiska handläggningen och genomförandet av en 
fastighetstransaktion. Vidare behandlas inte de olika skatter och avgifter för köp och inskrivning i 
samband med transaktionen.  

Texten är tänkt som ett stöd för vad som är klokt att överväga innan ett köp. 

Detta i ljus av myndigheternas ändrade förhållningssätt till efterlevandet av kommunala 
regleringsplaner och byggföreskrifter. 

Förutsättningarna för att köpa fast egendom i Spanien (hus eller lägenhet) har förändrats rejält 
senaste åren.  

Under båda byggboomerna senaste 25 åren blev det uppförd mängder av hus och lägenheter som 
aldrig blev godkända. 

Objekten såldes ofta medan dom fortfarande var på ritbordet. Bankerna ställde villigt upp med 
krediter på upp till 100 % och med pant i bygget. Skälet till bankernas aggressiva kreditgivning innan 
byggnaden var klar var att de önskade sprida riskerna från byggherren till flera låntagare.  

Sen kom krisen och omfattningen av problemen började synas. Förekomsten av svartbyggen var 
extrem hög. Nästan undantagsvis blev byggnader uppförda enligt beviljat bygglov. 

Den administrativa processen innan uppförande av ett hus skiljer sig lite från vad som gäller i 
Skandinaviske länder.  

Förenklat förklarad ska en auktoriserad arkitekt ta fram ritningar samt det material som krävs för att 
kommunen ska bevilja ett bygglov. När detta är gjord granskar kommunen om projektet fyller alla 
regulatoriska krav. I det fall projektet blir godkänd beviljas bygglovet. 

Byggnaden uppförs under översyn av ansvarig arkitekt. När bygget är klart och arkitekten har 
kontrollerat att bygget är uppförd enligt projektet och beviljad bygglov, utfärdar arkitekten et 
certifikat som intygar färdigställandet.  

Sen ansöker fastighetsägaren kommunen om att ta i-bruk fastigheten för avsedd användning enligt 
bygglovet. Vid ansökan bifogas bygglovslicensen och arkitektens certifikat. 

Nu gör kommunens tekniker en granskning, han kontrollerar om byggnaden samstämmer med beviljat 
bygglov.  

 



 
Nu började problemen.  

Mycket vanligt förekommande fanns det uppenbara brister och kommunen nekade 
fastighetsägaren/ägarna licens.  

Resultatet är att fastigheterna aldrig blev godkänd för avsedd användning.  

Namnet på licensen har under åren ändrats flera gånger som följd av förändringar i byggföreskrifter 
och kommunala detaljplaner.  Enligt gällande och tidsenlig reglering har det alltid funnits krav om 
godkännande innan i-bruk tagande. 

Myndigheternas förhållningsätt till ibruktagandet av ej godkända byggnader har under många 
decennier varit mycket svalt.  

Man har köpt, sålt, använt som boende, använt till näringsverksamhet och bedrivet uthyrning utan 
myndigheternas intresse.  

I spåren av krisen har detta förhållningssätt ändrats radikalt.  

2010 kom det ett lagkrav om godkännande av nybyggen innan försäljning, Reglamento de Disciplina 
Urbanistica de Andalucia (Decree 60/2010).  

Sen kom regleringen av uthyrning till turistboendet och krav om licens. Myndigheterna började utföra 
kontroller med påföljande stora böter för den som inte hade ordning på torpet.  

Kravet om en godkänd byggnad skiljer sig inte för en hyresgäst eller om ägaren bor själv i huset. Dock 
har man börjat förfölja olaglig uthyrning med tuffa böter. 

Denna utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta.  

En bank tar inte längre pant i byggnader som inte har ett obligatoriskt godkännande.  

Det viktigaste att tänka på innan ett köp är att kartlägga vad som gäller för det specifika objektet och 
att detta dokumenteras utförligt.  

I det fall det finns brister, vilket det högs sannolikt gör ska man inte låta sig skrämmas.  

Ur ett samhällsperspektiv är Spanien på många områden på väg till ordning och reda.  

Kommunen är den lokala myndighet som uteslutande har kompetens att besluta i dessa frågor. 
Intresse hos lokala myndigheter för att städa upp är stort. Nivån av service och hjälp från kommunen 
varierar från ort till ort.  

Några kommuner erbjuder god hjälp till den som vill reda ut röran. Estepona erbjuder fastighetsägare 
en genomgång och en att göra lista. Man tittar på vad som krävs för att legalisera bygget och lister upp 
alla nödvändiga åtgärder i en detaljerad beskrivning.  

Om fastighetsägaren rättar till samtliga brister har man en förhandsgaranti på utfärdandet av licens.  

Således ska man inte dra sig ur om det inte finns dokumentation. Man kan göra riktigt bra köp om man 
engagerar sig i genomförande av processen.  



 
 

Oftast har inte befintlig ägare de resurser som krävs för att slutföra processen. Således kan köparen 
avtala med säljaren att inom ramen för handpenning (oftast 10 av köpesumman) löpande ta de 
kostnader som följer av processen.  

 

Det är vanligt förekommande att hyra in någon som biträder när man köper drömboendet. Den 
sedvanliga undersökningen som görs begränsas ofta till en skrivbordsundersökning av den 
dokumentation som säljaren tillhandahåller, samt utdrag av olika register. 

Denna övning är meningslös i sammanhanget.  

Man måste ut på plats och kontrollera vad som finns i verkligheten. Det kan finnas et godkännande 
med tillhörande licens på ett hus med en våning. Sen har man i eftertid byggt på en våning till, plus 
pool och garage.  

Detta upptäcks inte vid skrivbordet. En skrivbordskontroll kan liknas med att besiktiga bilen utan att ta 
med bilen.  

En bank skickar alltid ut en teknisk arkitekt på en platskontroll samt begär uppmätning innan banken 
tittar på papper och överväger pant i byggnaden. Sen belånar dom aldrig byggnader som inte har 
relevant dokumentation.  

Myndigheters och bankers stramare förhållningssätt ska man ha respekt för. Vi har nog bara sett 
början på denna trend.  

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att göra en noggrann genomgång av all relevant 
dokumentation. Sen har det aldrig skadat någon att läsa på och etablera en solid förståelse av de 
förutsättningar som gäller. 

För den som redan äger fast egendom är rekommendationen att skapa ordning och reda. Det finns 
mycket till salu men få objekt är godkända.  

Av hundra fastigheter som blir såld är 92 belånade. Således exkluderar man 9 av 10 potentiella köpare 
om byggnaden inte är belåningsbar. 
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