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1. Inledning 
Kragsta Södra Samfällighetsförening (KSSF) bildades vid lantmäteriförrättning 1977-11-10. Vid 

bildandet fanns två gemensamhetsanläggningar: Kragsta GA:1 och GA:2. GA:1 omfattar 

värmesystem, vägar, parkeringar, grönytor, lekplatser, VA med mera för hela området, medan 

GA:2 omfattar 40- och 52-ringens garage. Senare har ytterligare även GA:14 och GA:15 

införlivats i föreningen i samband med friköp av Björkelunds och Aspelunds 

bostadsrättsföreningar. GA:14 omfattar Björkelunds garage, och GA:15 Aspelunds 

garagelängor, sophämtning och radonsugar. 

2. Underhålls- och förnyelseplan 
En samfällighetsförening är skyldig att ha en fond för underhåll och förnyelse, samt en 

underhålls- och förnyelseplan om den förvaltar gemensam egendom ”kommunalteknisk 

natur” eller annars är av större värde. Detta regleras av 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning 

av samfälligheter (SFL). 

Genom att bedöma den årliga kostnaden för dels den åldersberoende komponentens 

inverkan, dels det dagliga slitagets påverkan, kan man uppskatta den årliga kostnaden för 

upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. Denna kostnad varierar naturligtvis 

kraftigt från år till år då underhållsbehoven på de olika anläggningarna inträffar vid olika 

tidpunkter. Underhålls- och förnyelseplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa 

kostnader och på ett kontinuerligt sätt ackumulera resurserna som krävs. Därmed undviks att 

de boende vid vissa enskilda perioder tvingas till stora inbetalningar eller motsvarande lån. 

En annan anledning till att upprätta en underhålls- och förnyelseplan är att föreningen ökar sin 

kunskap om anläggningarnas underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av 

verksamheten. 

Kragsta Södra Samfällighetsförenings underhållsplan innehåller följande: 

a. anläggningarnas omfattning, utförande och ålder 

b. anläggningarnas värde (återanskaffningskostnad) 

c. beräknad livslängd enligt allmängiltiga avräkningsmodeller 

d. uppskattat underhållsintervall för de i anläggningarna ingående delar 

e. hittills utförda, samt planerade underhållsarbeten. 

Underhålls- och förnyelseplanens syfte är i huvudsak att sörja för: 

a. planering av underhållsåtgärder 

b. bestämma avsättningsbelopp och styrning av fondernas storlek 

För att planen ska uppfylla sitt syfte bör den gås igenom och revideras regelbundet, helst till 

varje ordinarie föreningsstämman, men minst var fjärde år. 

3. Underhålls- och förnyelsefonder 
Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av 

kommunalteknisk natur eller annars av större värde skall, enligt 19 § SFL, avsätta medel till en 

fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. 

Föreningen bestämmer själv storleken på de avsättningar som skall göras. Enligt 28 § SFL skall 

grunderna för fondavsättningen anges i stadgarna. I KSSF:s stadgar anges att minst 50 000 
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kronor skall avsättas till underhållsfonden. I utgifts- och inkomststaten, det vill säga 

föreningens budget som skall framläggas på och godkännas av föreningsstämman, redovisas 

det belopp som avsätts till fonden (41 § SLF). 

KSSF förvaltar gemensamhetsanläggningarna Kragsta GA:1, GA:2, GA:14 och GA:15. Enligt 41 § 

SFL och KSSF:s stadgar skall styrelsen föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren för 

sig. Detta innebär även att en underhålls- och förnyelsefond ska finnas för varje 

gemensamhetsanläggning. 

Den aktuella behållningen i respektive fond framgår av föreningens årsredovisning. 

Fonderna skall användas för att ge styrelsen en beredskap och ett handlingsutrymme när 

större underhållsåtgärder krävs. De skall härvid ses som ett komplement till andra 

finansieringsformer att sprida kostnaderna för större underhållsarbeten över en längre period. 

Underhålls- och förnyelsefonderna kan också av andelsägare (boende) ses som en trygghet, 

eller buffert mot större oförutsedda utgifter som inträffar utan förvarning, som till exempel 

omfattande ledningsbrott. Som andelsägare (boende) i en samfällighet är var och en 

betalningsskyldig mot de fordringsägare föreningen har, vilket skulle kunna medföra en 

ansenlig utgift för hushållen ifall andra finansiella medel saknas. 

En säker placering av fondmedlen skall eftersträvas, se punkt 13 Placeringspolicy. 

När det gäller fondernas storlek ska hänsyn tas till rådande beskattningsregler. Principerna är 

att inkomstbeskattning av gemensamhetsanläggningar sker hos delägarna. Skattskyldighet för 

delägaren föreligger endast om delägarens andel av ränteinkomsterna överstiger 600 kr 

årligen. 

Samfällighetens fondavsättning ska som regel eftersträva skattebefrielse för andelsägare. 

4. Fondens användande 
Fonderna skall i huvudsak användas till underhåll och förnyelse av anläggningarna som 

omnämns under punkt 0  

5. Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning. 
I andra hand kan fondmedel användas till att lägga till ny funktionalitet i anläggningarna 

såsom att utrusta lekplatser med ny utrustning som ger utökad funktionalitet eller annan 

tilläggsfunktion som kommer samfällighetens medlemmar till gagn. 

Utökningar av anläggningarnas funktion omfattas inte av underhålls- och förnyelseplanen. 

Eventuellt beslut om anläggningarnas utökade funktion skall fattas vid ordinarie årsstämma 

varvid en ökning av fondavsättning också skall framgå av stämmobeslutet. 

6. Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning 
Anläggningarna uppfördes i huvudsak under åren 1977 till 1978. I enlighet med 

anläggningsbesluten består de av följande objekt och omfattning: 
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Gemensamhetsanläggning 1 
Anläggningsform Objekt Utbredning / 

omfattning1 
Anläggning- 
/ förnyelseår 

Värmesystem Fjärrvärmecentral PC  2010 

 Huvudkulvert PC – UC1 0,16 km 1977 

 Huvudkulvert UC1 – UC2 0,11 km 1977 

 Värmeväxlare UC1  2013 

 Värmeväxlare UC2  2012 

 Kulvert UC1 - Aspelund 0,18 km 1977 

 Kulvert UC1 - Kedjehusen 0,23 km 1977 

 Kulvert UC1 – 52-ringen 0,32 km 1977 

 Kulvert UC2 – 40-ringen 0,24 km 2012 

 Kulvert UC2 – Björkelund 1 0,15 km 2012 

 Kulvert UC2 – Björkelund 2 0,14 km 1977 

 Värmemätare 180 stycken 2009 

Vattenledningar Kallvatten 0,9 km 1977 

 Dagvatten 1,1 km 1977 

 Avlopp 0,9 km  

Stora Torpet Tak Tegel 1977 

 Fasad Träpanel 1977 

 Fönster  1977 

 Ytskikt invändigt Målat, plastmatta 2012 

 Vitvaror 2 ugnar, spishäll, 
micro, 2 kylar, frys 

2012 

Lilla torpet Tak Tegel  

 Fasad Träpanel  

 Fönster   

Lekplatser Aspelund   

 52-ringen   

 40-ringen   

 Björkelund 1   

 Björkelund 2   

 Torpet 1   

 Torpet 2   

Elsystem Värmecentralen   

 UC1   

 UC2   

 Torpet   

 Ledningar   

 Utebelysning   

Belysning Stolpar  1977 

 LED-Armaturer  2013 

Vägar   1977 

Parkeringsplatser   1977 

Planteringar   1977 

 

                                                           
1 Till alla kulvertar finns tillopp och retur. Längd angiven för tillopp, retur lika lång. 
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Gemensamhetsanläggning 2 
Anläggningsform Objekt Utbredning / 

omfattning 
Anläggning- 
/ förnyelseår 

Garage 52-ringen Tak  1977 

 Fasad  1977 

 Portar   

 Golv  2010 

 Belysning   

 Elcentral   

Garage 40-ringen Tak  1977 

 Fasad  1977 

 Portar   

 Golv  2010 

 Belysning   

 Elcentral   

Sopanläggning 40-ringen   

 52-ringen   

 

Gemensamhetsanläggning 14 
Anläggningsform Objekt Utbredning / 

omfattning 
Anläggning- 
/ förnyelseår 

Garage Björkelund Tak  1977 

 Fasad  1977 

 Portar   

 Golv   

 Belysning   

 Elcentral   

Sopanläggning    
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Gemensamhetsanläggning 15 
Anläggningsform Objekt Utbredning / 

omfattning 
Anläggning- 
/ förnyelseår 

Garage Aspelund Tak  1977 

 Fasad  1977 

 Portar 25 stycken 2013 

 Golv  1977 

 Belysning  1977 

 El motorvärmare  1977 

Sopanläggning   1977 

Radonsugar Aspelund   2014 

7. Anläggningarnas värde 
Värderingarna avser nyanskaffning av motsvarande anläggningar till sådana kostnader som 

anses råda när planen träder ikraft. 

Anläggningsform Anskaffningsvärde  

Värmekulvert 15 000 000 kr 

Vattenledningar 1 000 000 kr 

Avloppsledningar 1 000 000 kr 

Dagvattenledningar 1 000 000 kr 

Stora Torpet 2 000 000 kr 

Lilla Torpet 1 000 000 kr 

Elsystem 1 000 000 kr 

Lekplatser 4 500 000 kr 

Vägar 2 000 000 kr 

Belysning 800 000 kr 

Parkeringsplatser 500 000 kr 

Planteringar 500 000 kr 

Garage Aspelund 400 000 kr 

Garage Björkelund 1 500 000 kr 

Garage 40-ringen 1 500 000 kr 

Garage 52-ringen 1 500 000 kr 

Sopanläggning Aspelund 50 000 kr 

Radonanläggning Aspelund 100 000 kr 

 

8. Anläggningarnas livslängd och underhållsintervall 
Den tekniska livslängden på kommunala anläggningar (Väg/VA) anses överstiga 50 till 100 år. I 

praktiken förnyas anläggningarna oftast efterhand. Vad gäller underhåll skall följande anses 

gälla: 

VA-anläggningens underhåll är till stor del av sporadisk och slumpmässig natur, i synnerhet i 

anslutning till ledningsbrott eller skada. Eftersom det till stor del är fråga om anläggningar 

under jord är behovet av insatser dels svåra att förutse, dels mycket kostsamma. Enklare 

underhåll såsom rensning av brunnar etc. utförs när behov uppstår, och kostnaden för detta 

tas genom driftsbudgeten. 
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Anläggningsform Objekt Åtgärd Intervall (år) 

Värme Växlare 
Panncentral 

Byte filter 5 

 Växlare UC 1 Byte filter 5 

 Växlare UC 3 Byte filter 5 

Vägar  Ny beläggning 50 

Vattenledningar  Byte ledningar 100 

Avloppsledningar  Spolning 10 

Dagvattenledningar  Spolning 10 

Stora Torpet Tak Byte tegelpannor 50 

 Fasad Slipning målning 10 

 Fönster Slipa måla kitta 10 

 Ytskikt 
invändigt 

Måla 10 

 Vitvaror Byte 10 

Lilla Torpet Tak Byte tegelpannor 50 

 Fasad Slipning målning 10 

 Fönster Slipa måla kitta 10 

Lekplatser Sandlådor Byta sand 5 

 Lekredskap Förnya 20 

Belysning Armaturer Byta armaturer 30 

Parkeringsplatser Beläggning Ny beläggning 50 

Planteringar Träd Förnyelse 50 

Garage Aspelund Portar Nya portar 30 

 Fasader Slipa måla 10 

 Tak Lägg om tak 50 

Garage Björkelund Portar Nya portar 25 

 Fasader Slipa måla 10 

 Tak Omläggning 50 

 Golv Betongarbeten 50 

Garage 40- och 52 Portar Nya portar 25 

 Fasader Slipa måla 10 

 Tak Omläggning 50 

 Golv Betongarbeten 50 

Sopanläggning 
Aspelund 

 Nytt sopskjul 50 

Radonanläggning  Nya fläktar 25 

 

9. Beräkning av avsättning till underhålls- och förnyelsefonder 
Den beräknade avsättningen till underhålls- och förnyelsefonden avgår med nedanstående 

belopp borträknat 50 % som är den lägsta finansieringsgraden som ska antagas vid större 

investeringar. 
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Gemensamhetsanläggning 1 
Anläggningsform Objekt Åtgärd Intervall 

(år) 
Kostnad Kostnad 

per år 

Fjärrvärmecentral 
och 
undercentraler 

 Nya filter 5 18 000 3 500 

Kulvertar  Byte 100 15 000 000 150 000 

Vattenledningar  Byte 100 5 000 000 50 000 

Vägar och 
parkeringar 

 Ny beläggning 50 2 500 000 50 000 

Belysning  Nya armaturer 30 800 000 27 000 

Torpet  Fasadmålning 10 50 000 5 000 

Torpet  Nya takpannor 50 50 000 1 000 

Torpet  Vitvaror 10 15 000 1 500 

Lekplatser  Förnyelse 50 4 500 000 90 000 

Lekplatser  Ny sand 5 25 000 5 000 

Planteringar  Nya träd 100 1 000 000 10 000 

      

Summa  

Avsättning per år totalt 393 000 

Avsättning minus 50 % yttre finansiering 196 500 

 

Gemensamhetsanläggning 2 
Anläggningsform Objekt Åtgärd Intervall 

(år) 
Kostnad Kostnad 

per år 

Garage Tak Omläggning 50 200 000 4 000 

 Fasad Måla 10 50 000 5 000 

 Portar Förnya 30 300 000 10 000 

 Beläggning Förnya 50 1 400 000 28 000 

Summa  

Avsättning per år totalt 47 000 

Avsättning minus 50 % yttre finansiering 23 500 

 

Gemensamhetsanläggning 14 
Anläggningsform Objekt Åtgärd Intervall 

(år) 
Kostnad Kostnad per 

år 

Garage Tak Omläggning 50 100 000 2 000 

 Fasad Måla 10 25 000 2 500 

 Portar Förnya 30 150 000 5 000 

 Beläggning Förnya 50 700 000 14 000 

Summa  

Avsättning per år totalt 23 500 

Avsättning minus 50 % yttre finansiering 12 000 
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Gemensamhetsanläggning 15 
Anläggningsform Objekt Åtgärd Intervall (år) Kostnad Kostnad 

per år 

Garage Tak Omläggning 50 30 000 600 

Garage Fasad Målning 10 10 000 1 000 

Garage Portar Nya 30 50 000 1 600 

Radon Fläktar Byte 25 25 000 1 000 

Sopanläggning Skåp Byte 50 25 000 500 

Summa 

Avsättning per år totalt 4 700 

Avsättning minus 50 % yttre finansiering 2 350 

 

Beräknad fondavsättning är av teoretisk natur och tar inte hänsyn till kostnader som uppstår 

ad-hoc eller förnyelseåtgärder som infaller tidigare. Kommunen anger t.ex. 50 – 100 år som 

teknisk livslängd för ett V/A-system medan föreningen har valt att lägga sin beräkningsgrund i 

bortre änden av skalan, d.v.s. på 100 år. Om V/A-systemet skulle vara uttjänt redan efter 80 

år, har avsättningen följaktligen inte varit tillräcklig. Det är därför viktigt att underhålls- och 

förnyelseplanen justeras minst vart 4:e år. Den beräknade fondavsättningen tar inte heller 

hänsyn till eller försöker kompensera för avsättningar som gjorts under perioden 1977 – 2015. 

Med bakgrund av detta är underhålls- och förnyelseplanen tänkt att ge en vägledning åt 

styrelsen när det gäller planering och förslag till årsstämman för den årliga avsättningen till 

underhålls- och förnyelsefonderna. Den årliga avsättningen kan därmed bli både högre och 

lägre än vad som angivits här ovan. 

10. Principer för finansiering av åtgärder 
Beträffande större underhålls- och förnyelseåtgärder (investeringar) förutsätts att 

anläggningarna i första hand är försäkrade där så är lämpligt, se försäkring. I andra hand 

föreslås finansiering genom banklån. 

Underhållsåtgärder som återkommer regelbundet varje år finansieras via driftsbudgeten och 

sådana kostnader ska typiskt framgå av föreningens inkomst- och utgiftsstat vid årsstämman. 

Planerade underhålls- eller förnyelseåtgärder finansieras via underhålls- och förnyelsefonden 

så långt det är möjligt med utgångspunkt från underhålls- och förnyelseplanen. 

Större kostnader för förnyelse/investering i anläggningen skall alltid finansieras till en del 

genom banklån (som minst 50 % av egenkostnaden). Den stipulerade finansieringsgraden ska 

alltid avräknas från den fondavsättning som ska göras av föreningens andelsägare. 

Alla större investeringar samt finansieringsförslag skall godkännas av antingen ordinarie 

årsstämma eller extrainsatt föreningsstämma. Påföljande kostnader ska därefter uttaxeras av 

andelsägare genom månadsavgiften och framgå av föreningens inkomst- och utgiftsstat vid 

årsstämman alternativt extrastämma. 

11. Skuldsättning och amortering 
Vid finansiering genom banklån ska avbetalningstakten som längst motsvara löptiden för 

återinvestering, d.v.s. ett lån för att renovera vägnätet ska maximalt ha en löptid om 30 år i 

det fall vägnätets underhållsintervall efter insats bedöms till 30 år.  
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12. Försäkring 
Anläggningarna förutsätts vara försäkrade där så är lämpligt. En försäkring täcker dock endast 

skador i form av plötslig och oförutsedd händelse. Det innebär att åtgärder p.g.a. förslitning i 

ett gammalt system inte är ersättningsbart. Likaså sker ofta åldersavdrag på materialkostnad 

vid skador. Försäkringspremier ska därför anses vara skäliga varvid inga krav på full 

kostnadsersättning vid en skada eftersträvas. 

13. Placeringspolicy 
Föreningens kapital ska förvaltas med låg risk och långsiktighet. Kapitalet skall förvaltas så att 

inte de enskilda medlemmarna påverkas negativt av skatteeffekter.  

I första hand ska fondmedlen användas för att amortera på befintliga lån. Detta ökar 

låneutrymmet för framtida investeringar. Dessutom så är utlåningsräntor alltid högre än 

inlåningsräntor på säkra placeringar i bankkonton eller obligationer. Att amortera på ett lån 

ger alltså en bättre nettoavkastning på än att spara samma belopp på ett separat bankkonto 

eller motsvarande. 

I andra hand ska kapitalet placeras på bankkonto eller i obligationer/obligationsfonder. 

Föreningen får placera i aktiefonder, dock max 10 % av föreningens kapital. Föreningen får 

inte placera i enskilda aktier. 

Alla placeringar ska göras efter styrelsebeslut. En översyn av placeringarna ska göras en gång 

om året tillsammans med rådgivare på banken. 

Samfällighetens fondavsättning ska som regel eftersträva skattebefrielse för andelsägare. 

14. Planens godkännande 
Underhålls- och förnyelseplanen tas fram och beslutas av styrelsen. När planen är framtagen 

eller reviderad ska den framläggas för nästa ordinarie föreningsstämma. 

15. Planens förnyelse 
Underhålls- och förnyelseplanen ska ses över årligen och revideras som minst var fjärde år. 

16. Genomförda arbeten 
Arbete  År 

Golvarbeten i 40- och 52-ringens garage 2010 

Upprustning av värmekulvert i 40-ringen och Björkelund 2012 

Ombyggnad av stora torpet 2013 

Utbyte av värmeväxlare i UC1 2013 

Utbyte av värmeväxlare i UC2 2013 

Byte av belysningsarmaturer 2013 

Installation av Fiber-TV 2015 
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17. Planerade arbeten 
Arbete  År 

Upprustning lekplats 52-ringen 2016 

Upprustning lekplats Aspelund 2016 

Ombyggnad värmesystem 2016 

Upprustning övriga lekplatser 2017 - 

Rivning av skorsten vid panncentralen 2017 

Införa sopanläggning 52-ringen  

Införa Sopanläggning 40-ringen  

Införa sopanläggning Björkelund  

 


