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Allmänt om underhålls- och förnyelseplan 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
För att säkerställa underhåll och förnyelse av en gemensamhetsanläggning ska 
samfällighetsföreningen avsätta medel till en fond. Föreningens styrelse ska upprätta en 
underhålls- och förnyelseplan som ska innehålla nödvändiga upplysningar för att kunna 
bedöma hur stora fondavsättningar som ska göras. 
Planen bör innehålla uppgifter om anläggningens utförande och standard, uppskattade 
underhållsintervall och beräknad livslängd. I fortsättningen ska den årliga utgifts- och 
inkomststaten redovisa de belopp som går åt till fondavsättningen. Se handbok för 
samfällighetsföreningar av Tommy Österberg, upplaga 12. 

En enkel underhålls- och förnyelseplan kan innehålla följande:  
 
* En beskrivning av de anläggningar vars underhåll och förnyelse ska täckas med fonden 
genom hänvisning till förrättningshandlingarna (anläggningsbeslutet med bilagor).  
 
* Fastställande av anläggningens värde, dvs den faktiska produktionskostnaden och/eller  den 
beräknade återanskaffningskostnaden.  
 
* Fastställande av en årlig avsättning, beräknad som en procentuell andel av värdet. Ett sätt att 
få fram storleken på de årliga avsättningarna är att försöka bedöma den årliga avskrivningen 
grundad på återanskaffningsvärdet och en uppskattning av anläggningens livslängd. Här bör 
man inte vara   alltför optimistisk. (Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 19 §) 
 

 1.2 Stadgarna  
Bestämmelser för fondavsättningarna ska finnas med i stadgarna. Det kan vara att 
avsättningen ska vara en viss procent av uttaxeringen varje år eller en viss procent av 
anskaffningskostnaden. (Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 28 §) 
 

 1.3 Utgifts- och inkomststaten  
Om föreningen enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är skyldig att göra 
fondavsättning ska utgifts- och inkomststaten visa vilka belopp som går åt till 
fondavsättningen. 
 

2. Beslut i Nocken om underhålls- och förnyelseplan 
  
Huvudskälet för en förening att avsätta pengar i en sådan fond är att de kommunaltekniska  
anläggningarna inom området har en teknisk livslängd som vida överstiger den genomsnittliga 
ägartiden för enskild fastighetsägare. Om inte pengar avsätts i fond innebär det att en 
ackumulerad underhålls- och förnyelsekostnad skjuts till kommande ägare. Fonden är således 
ett instrument för att utjämna kostnadsansvaret över tiden.  
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Årsstämman 1992 uppdrog åt styrelsen att fr o m verksamhetsåret 1992, utöver ordinarie 
underhållskonto, upprätta en underhålls- och förnyelsefond, och att för 1992 avsätta 50 000 kr. 
Årsstämman 1993 antog ett tillägg till föreningens stadgar 9 § med lydelsen: "Till föreningens 
underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 000 kr".  
Varför bestämde man sig för just 50 000 kr per år? I förarbetena till författningen 
rekommenderades att 0,3% av nyvärdet avsättas årligen. Detta skulle i Nockens fall motsvara 
c:a 30 000 kr per år. Med anledning av att anläggningen redan var 24 år gammal när beslutet 
togs, fann stämman att det fanns anledning att avsätta ett högre belopp. Styrelsen bör varje år i 
budget justera beloppet enligt t ex byggnadskostnadsindex. 
 

3. Underhålls- och förnyelseplanen 

Planen består av en textdel med redogörelser och kommentarer samt en tabelldel som 
redovisar bedömda kostnader för erforderliga underhålls- och förnyelseåtgärder. I tabellen 
redovisas under en särskild rubrik även kostnaderna för de större årliga löpande 
underhållsåtgärderna i syfte att ge en totalbild av kostnader för underhåll och förnyelse. 
 
Det är inte meningsfullt att upprätta en underhålls-/förnyelseplan för mer än 5-7 år i taget. 
Anledningen till detta är att det är svårt att överblicka längre perioder, både i fråga om vad 
som kan behöva göras och vilka kostnaderna kan bli. Ett längre tidsperspektiv får man dock 
om den 5-7-åriga underhålls-/förnyelseplanen ”rullas” fram varje år till en ny 5-7-årsperiod. 
 
Alla kostnadsuppgifter är överslagsmässigt beräknade/bedömda kostnader inkl moms. Någon 
årlig uppräkning av kostnader för prisförändringar har inte skett för åtgärder som fördelas över 
några år. Tidigare genomförda förnyelseåtgärder har kostnadsbokförts och alltså inte 
behandlas som investeringar som fördelas över tiden genom årliga avskrivningar. I framtida 
årliga underhålls-/förnyelseplaner förutsätts att samma princip tillämpas även i fortsättningen 
varför åtgärder, som i sin helhet utförs under ett år, både blir en kostnad under 5-årsperioden 
och en årskostnad det år åtgärderna utförs. 

 


