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Rapport om genomförd renovering av samfällighetens 
avloppsledningsnät

1. Bakgrund

Årsmötet 2020, som på grund av den pågående Coronapandemin genomfördes 2020-06-04 genom
ett poströstningsförfarande, beslutade att låta genomföra en renovering av samfällighetens avloppsnät.
Dokumentationen av hela detta projekt är ganska omfattande och redovisas därför inte i denna rapport 
som olika slags bilagor. Handlingarna finns i Nockens arkiv i volym 3 i arkivserien SÄRSKILDA 
PROJEKT OCH UTREDNINGAR. 

Undertecknad styrelseledamot hade fått styrelsens uppdrag att fungera som projektledare för detta 
projekt och hade utfört en utredning om detta vilken utgjorde stämmans beslutsunderlag. I samverkan 
med entreprenören Aarsleff Rörteknik AB genomfördes planering och förberedelser för renoverings-
arbetet. Arbetena utfördes under perioden 2020-08-12--08-31.  

2. Tillvägagångssätt vid renoveringsarbetena  

Avloppsnätet delades in 9 dagsetapper med ledningssträckor som totalt omfattade cirka 1.565 meter 
ledning. Renoveringsmetoden som användes kallas relining vilket betyder att man gick ner i de s k 
nedstigningsbrunnarna och förde in ett ”rörfoder”, dvs ett mjukt expanderande rör in i de befintliga 
rör-ledningarna. Med denna metod krävdes inga schaktningsarbeten. Men på grund av en gammal 
rörledningsskada, som upptäcktes utanför fastigheten F 244, behövde man dock gräva upp alldeles 
utanför fastigheten och utföra reliningen i denna gränd därifrån. 

För varje etapp, i princip 2 fastighetsblock i taget, beräknades arbetet pågå under cirka 8 timmar, dvs 
en arbetsdag. Hela renoveringsarbetet bedömdes vara klart efter 2-4 veckor beroende på om problem 
uppstod i vissa av etapperna. Hela arbetet kunde genomföras under 2,5 veckor. Under den tid arbetet 
pågick varje dag var VA-systemet avstängt för de berörda husblocken mellan kl 07.00--17.00/18.00. 
För alla övriga husblock fungerade avloppssystemet som vanligt. Information till alla medlemmar de-
lades ut 2020-08-08 om vad man behövde tänka på för att ha tillgång till vatten och toalett under av-
stängningsdagen, säkerheten för barn i gränderna, varutransporter, färdtjänst samt hemtjänst när arbet-
et pågick. Utöver det så fästes informationsblad på samtliga dörrar kvällen innan varje dagsetapp och 
alla hade också kontaktas av ordföranden eller blockansvariga kvällen innan arbeten skulle starta.

3. Arbetsplan för genomförandet 
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Förberedande åtgärder inleddes 2020-08-12 och innebar att hela avloppssystemet högtrycksspolades 
och filmades för att lokalisera inväxningar av träd-busk-växtrötter vilka skars bort. När detta var klart 
påbörjades det egentliga renoveringsarbetet, den s k reliningen av avloppsrören måndagen den 17/8 
och avslutades fredagen den 31/8 enligt nedanstående arbetsplan: 

- Etapp 1 månd 17/8 Fjärdingsmansvägen husen 138-150 
                                               F134 och F136 delar avloppet och gränden  med  BRF Nålen.
                                               Avloppsrenovering sker när Nålen beslutar att renovera sitt
                                               avloppssystem.  Enligt avtal har Nocken och BRF Nålen delat ansvar
                                                för gränden mellan bostadsrättsföreningen och vår samfällighet.

                               Länsmansvägen husen 147-149

- Etapp 2 tisd 18/8 Fjärdingsmansvägen husen 152-164

Länsmansvägen husen 151-157

- Etapp 3 onsd 19/8 Fjärdingsmansvägen husen 166-176

Länsmansvägen husen 159-171

- Etapp 4 torsd 20/8 Fjärdingsmansvägen husen 178-188 

Länsmansvägen husen 173-183

- Etapp 5 fred 21/8 Fjärdingsmansvägen husen 190-202

Länsmansvägen husen 185-195

- Etapp 6 månd 24/8 Fjärdingsmansvägen husen 204-214

Länsmansvägen husen 197-209

- Etapp 7 tisd 25/8 Fjärdingsmansvägen husen 216-228

Länsmansvägen husen 211-223
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- Etapp 8 onsd 26/8 Fjärdingsmansvägen husen 230-250

Länsmansvägen husen 225-235

- Etapp 9 torsd 27/8 Kistavägen husen 9 A-9 G

Länsmansvägen husen 237-249

- Avslutande justeringar på vissa sträckor fred 28/8, 

- Reservdag månd 31/8; denna dag behövde endast utnyttjas för ett par smärre justeringsarbeten.

Aarsleff Rörteknik AB har lämnat en utförlig teknisk dokumentation över de utförda arbetena. Denna 
dokumentation ingår bland de arkivhandlingar som nämndes ovan i avsnitt 1 första stycket.

4. Totalkostnad för renoveringsprojektet   

Enligt den av Aarsleff Rörteknik AB lämnade offerten beräknades totalkostnaden för renoveringen av 
hela vårt avloppsnät till 2 169 625 kr inkl. moms. I detta belopp ingick vissa särskilda åtgärder som ev-
entuellt kunde bli aktuella samt en reservering för att fler serviser kunde behöva öppnas. Kostnader för 
rotfräsning kunde också tillkomma och till löpande pris. Till detta bedömdes tillkomma vissa kring-
kostnader för åtgärder som föreningen skulle stå för (t ex tillfälliga toaletter m m). Medräknat dessa be- 
dömda kostnader beräknades en budgeterad totalkostnad för projektet till 2 500 000 kr. I budgeten för 
2020 budgeterades totalt 2 650 000 kr då Swedbank, som beviljade Nocken lån, ville ha ytterligare 
marginal för oförutsedda utgifter..

Efter avslutat arbete uppgick kostnaden för Aarsleffs arbeten till 2 367 020 kr. Den enda tillkommande
kringkostnaden var hyra av några tillfälliga toaletter till medlemmar med hemtjänst, vilka måste kunna
använda toalett under avstängningsdagen. Enligt faktura från uthyrningsföretaget uppgick kostnaden 
till 4 865 kr inklusive moms. 

Styrelsen beslutade att anlita företaget S Stenbäck Konsult AB för att utföra en besiktning av renove-
ringsarbetena. Besiktningen genomfördes vid ett par tillfällen och besiktningsprotokoll avlämnades till 
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samfälligheten 2020-09-09. Efter det att Aarsleff Rörteknik AB åtgärdat de smärre anmärkningar som 
antecknats av besiktningsmannen erhölls konsultens fakturor sammanlagda med beloppet 15 049 kr.

Totalkostnaden för hela renoveringsprojektet blev 2 386 934 kr vilket innebär 263 066 kr lägre än 
budgeterat.

5. Finansieringen av renoveringen  

Avloppsprojektet beräknades initialt kosta 2 500 000 kr. Finansieringen beräknades bestå av egna me-
del, 1 000 000 kr (det var Nockens ingående balans i kassan, dvs Nockens totala likvida medel på bank- 

kontot, den 1 januari 2020) samt 1 500 000 kr i lån. Utöver det efterfrågade Swedbank ytterligare mar-
ginal för oförutsedda utgifter vilket innebar att ytterligare 150 000 kr från Nockens intäkter under 2020 
fördelades till projektet. Därför budgeterades totalt 2 650 000 kr för avloppsprojektet i styrelsens bud-
getförslag för 2020.

Vid årsstämman fattades två beslut angående finansieringen av projektet: 

     1.  Att ta 660 000 kr i anspråk ur den s k förnyelsefonden-

             2.  Att uppta ett lån på 1 500 00 kr. 

Angående beslutet att ta 660 000 kr i anspråk ur den sk förnyelsefonden. Samfällighetsföreningar, vil-
ka förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde 
skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond 
för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. En sådan gemensamhetsanläggning 
skall vara inrättad för enbart småhusfastigheter eller för både småhusfastigheter och hyresfastigheter  
eller bostadsrättsfastigheter. Bestämmelsen har tillkommit av rättviseskäl, de som använder och sliter 
på anläggningarna skall också betala för sitt slitage. Nocken måste därför, enligt sina stadgar, årligen 
föra över 50 000 kr till den sk förnyelsefonden. För att kunna nyttja medlen i förnyelsefonden till un-
derhåll måste årsstämman ge sitt godkännande. Därför lade styrelsen fram en proposition om detta till 
stämman. Notera att dessa 660 000 kr redan ingick i de 1 000 000 kr som Nockens totala kassamedel 
uppgick till den 1 januari 2020, den sk ingående balansen. 

Löptid för lånet beviljades av Swedbank till maximalt 15 år, eftersom samfällighetsföreningar klassas 
som hög risk av banker och övriga kreditinstitut. 
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Enligt den likviditetsbudget som upprättades i slutet av oktober 2020 visade det sig att Nocken hade 
mer likvida medel tillgängliga i kassan och därmed endast behövde låna 925 000 kr för att kunna 
betala slutfakturan till Aarsleff på 2 061 144 kr. Därför sänktes lånets storlek med 575 000 kr, d v s 
1 500 000 kr - 925 000 kr). 

Projektets totala kostnad, inklusive kostnaden för besiktning, uppgick till 2 386 934 kr.

6. Sammanfattning och förslag till beslut

Renoveringen av avloppsnätet blev väl och tillfredsställande utfört av entreprenören. Vissa mindre om-

fattande problem uppstod här och var men kunde åtgärdas utan att förseningar av projektets genomför-
ande uppkom. Projektet blev även billigare än initialt budgeterat. Eftersom Nocken ackumulerat kapi-
tal från tidigare år på bankkontot samt en stram ekonomi under 2020 kunde föreningen bekosta en stor 
del av projektet med egna medel och därmed sänka storleken på lånet och de framtida 
räntekostnaderna. 

Med hänvisning till vad som redovisats i denna rapport föreslår jag styrelsen besluta

att på grundval av resultatet av den utförda besiktningen godkänna det av entreprenören utförda

     renoveringsarbetet samt  

att föreliggande rapport lämnas till årsstämman 2021 som information om genomförandet av pro-

          jektet renovering av avloppsledningsnätet.

Jag föreslår också styrelsen besluta att förslå årsstämman 2021 besluta

att anteckna informationen till protokollet.

Nedim Tatar  / Styrelseledamot och projektledare
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