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Elbilen I FÖRENINGEN
Först drog vi ledningar för el och
tele. Sedan kom elektrikerna tillbaka för att ordna bredbandsnät.
Är det elbilarna som kommer att
starta nästa våg av installationer?
Om elbilarna ska bli den succé som
många förutspår krävs det att bilarna går
att ladda, inte enbart vid stolpar ute på gatorna utan också i våra bostadsområden.
I sin enklaste form, och sannolikt också
vanligaste, ansluter man elbilen med en
vanlig hushållskontakt till ett befintligt
10 A-eluttag, kanske motorvärmaruttaget.
Bilen laddas långsamt över natten, 8–9
timmar krävs det för att batteriet ska bli
fulladdat. En tumregel är att denna laddning räcker till ungefär lika lång tids körning.
Med dagens elpriser kostar en långsam
laddning cirka 30 kronor per natt. Vissa
boende kommer att ha bilen stående utan
att förbruka någon el, andra kommer nog
att kräva laddning för cirka 1 000 kronor
per månad. Hur bostadsrättsföreningen
ska kunna ta betalt för denna ström finns
det i dagsläget ingen enhetlig modell för
– här kommer det säkert att hända en hel
del. Att ladda bilen i föreningens källarga-

rage går bra, men ett särskilt problem
är att dagens elregler förutsätter att
föreningens laddplatser anläggs inom
samma fastighet för att man ska kunna
ta betalt för strömmen till dessa. Regeländringar kommer kanske i framtiden,
men i dagsläget går det inte att ordna
särskild debitering av laddningen om
till exempel en kommunal väg går mellan
huset och p-platserna. I dag räknar man
med att varje nytt uttag kostar cirka
10 000 kronor i anläggningskostnad,
men det beror naturligtvis på hur mycket
grävning som krävs för installationen.
Innan laddstationerna planeras
gäller det att kontakta det lokala elnätsföretaget; det krävs inte många elbilar i
garaget för att de befintliga elledningarnas kapacitet inte ska räcka till, och kanske behöver de så kallade servisledningarna i grannskapet förstärkas. Det har
väckts frågor om vilka säkerhetskrav
som ska ställas, bland annat vad gäller
brandfrågor och laddning av batterier i
garage. I nuläget finns dock inga särskilda regler kring detta och laddplatser kan
skapas utan krav på bygglov eller andra
tillstånd.

För att ytterligare förkorta laddtiden
för elbilen krävs högre laddeffekter vilket
i sin tur kräver andra elkontakter – man
talar om så kallad semisnabb laddning. I
första hand handlar det om trefasledningar som klarar 16 A, alternativt enfas med
32 A. Därmed kan bilarna laddas fem
gånger så snabbt. För riktigt snabb laddning krävs ännu kraftigare laddutrustning som sannolikt inte kommer att finnas i bilarna utan i särskilda laddstationer; då kan bilen ”tankas full” på cirka
tio minuter. Men sådan utrustning kostar
sannolikt flera hundra tusen kronor.
På gatorna kommer energibolagen
under de närmaste åren att placera ut särskilda stolpar vid offentliga laddplatser.
Dessa kommer att konkurrera med gatornas utrymme för lastplatser, handikapprutor och vanliga p-platser. Kanske leder
det till att parkering i garage kommer att
bli än mer eftertraktat i framtiden.
Morgondagens elbilar kommer dock inte
enbart att laddas via en sladd. Det pågår
experiment med induktiv laddning som
innebär att magnetspolar nere i marken
laddar bilarna trådlöst. Men den frågan
behöver inte dagens bostadsrättsföreningar
bry sig om.

Takterrass
med förhinder
Föreningen bestämde sig för att bygga om en gammal piskbalkong
till en terrass som alla medlemmar kunde använda sig av. Dock
blev grannen under väldigt störd och vände sig därför till
Bostadsrättsnämnden.

I samband med att balkongerna
och fasaderna skulle renoveras blev det
också bestämt att utnyttja piskbalkongen
till någonting bättre. Resultat skulle bli
en ny gemensam takterrass med – vad
det på mäklarspråk skulle kallas – ”en
hänförande utsikt”. Grannen under, som
vi härefter kan kalla för Linda, tog del av
informationen kring renoveringen och
ombyggnaden. Hon blev fundersam över
beslutet och menade att hon inte haft
någonting att säga till om, och dessutom
menade hon att frågan bara varit uppe
som en övrig punkt på stämmorna, men
aldrig som ett beslutsärende.
Linda kontaktade ordförande i föreningen och fick terrassbygget bekräftat.
Hennes lägenhet ligger precis under den
kommande terrassen och besökarna från
terrassen skulle komma att se rakt ner på
hennes balkong. Hon påpekade för ordförande att terrassen skulle nå ända ut till
kanten, vilket ordförande bekräftar, och
på så sätt öka insynen.
Efter takterrassens färdigställande upplevde Linda kraftiga störningar, såsom

oljud från vindsdörren, stegljud, festande
människor som tittade på hennes balkong och slängde ner skräp. Styrelsen
agerade vid ett flertal tillfällen med att
informera de andra boende om hur man
ska uppträda på terrassen. Boende fick
inte vistas där efter klockan 22, enbart
grilla med föreningens grill och inte ha
kräftskivor eller större tillställningar.
Styrelsen hade även möte med Linda som
fick berätta om störningarna och komma
med förslag på åtgärder. Efter en tid lät
föreningen uppföra en påbyggnad på
räcket så att man inte skulle kunna gå
fram och blicka ner på Lindas balkong.
Hon upplevde inte detta som tillräckligt.

re. Detta avböjde Linda. Ett par år senare
sa Linda att hon, efter förfrågan av styrelsen, inte upplevt några störningar och av
den anledningen såg styrelsen ingen anledning till fortsatt agerande. Men Linda
återkom året efter med uppgifter om att
hon blivit ordentligt störd och därför
kontaktat Miljöförvaltningen. Därefter
gjorde föreningen en ljudmätning som
visade på vissa ljudstörningar och
Miljöförvaltningen menade att ljudnivåerna kunde utgöra en risk för olägenhet
för människors hälsa. Men de bedömde
ändå att de inte kunde ställa ytterligare
krav på föreningen.

Föreningen menade att de lyssnat på
Lindas klagomål och agerat allt eftersom.
Och beslutet om renoveringarna hade
visst beslutats på en stämma. Förutom information till medlemmarna, ordningsregler och räcke hade man bland annat
erbjudit Linda att på föreningens bekostnad sätta upp en markis ovanför hennes
balkong som insynsskydd och ljuddämpa-

Så här ansåg Bostadsrättsnämnden
Bostadsrättsnämnden resonerade
kring ombyggnadsbeslutet i dess helhet och
hänvisade till Bostadsrättslagen och 9 kap.
16 § p 2. Bestämmelsen innebär att om en
lägenhet förändras i samband med ett stämmobeslut om en om- eller tillbyggnad av fastigheten ska medlemmen ha gått med på be-

slutet. Om denne inte gör det kan beslutet bli
giltigt om föreningsstämman godkänner ändringen med 2/3 majoritet av de röstande
medlemmarna samt efterföljande godkännande av hyresnämnden. I rättspraxis kan det
handla om annat än bara ändringar i själva lägenheten, exempelvis minskat ljusinsläpp på

grund av balkongbygge eller ökad insyn.
Bostadsrättsnämnden menade att berörda
medlemmar i detta fall skulle ha blivit tillfrågade och, om de inte godkänt ombyggnationen, skulle beslutet gå vidare till stämma och
hyresnämnd. Så gjorde aldrig föreningen.
Vid en prövning i hyresnämnd hade frågorna
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Fakta Bostadsrättsnämnden

kring ljudstörningar och insyn sannolikt kommit
på tal. Takterrassen är uppförd i strid med tvingande lag och föreningen behöver då i efterhand
fylla lagens krav. Föreningen kan alltså behöva
riva takterrassen och återställa denna del av
huset om bygget inte blir godkänd av stämman
och i hyresnämnd.

Bostadsrättsnämnden ansåg att Miljöförvaltningens utlåtande var motstridigt och kunde
därför inte ta ställning i frågan om bullerstörningar.
Däremot är det ingen tvekan om att medlemmen
drabbats av insyn och Bostadsrättsnämnden menade därför att föreningen skulle sätta ner Lindas avgift med fem procent från att takterrassen tillkom.

• Bostadsrättsnämnden är bildad
av SBC och agerar oberoende.
• Består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
• Baserat på skriftliga underlag
lämnar nämnden sitt utlåtande.
• Förening eller bostadsrättshavare
kan vända sig till nämnden.
• Den som begär yttrandet betalar
en avgift, 5 000 kronor som
förening eller 1 800 kronor
som bostadsrättshavare.
• Har ingen muntlig rådgivning,
vänd er i stället till SBCs
Styrelserådgivningen,
0775-200 100.
• Mer information på
www.bostadsrattsnamnden.se

Om någon är berörd i föreningen i samband med om-, nyeller tillbyggnad av fastigheten
måste personen samtycka. Men
vem är egentligen ”berörd”?
SBCs styrelserådgivning får
många frågor om 9 kap. 16 §
punkt 2 i bostadsrättslagen,
och det är inte utan anledning.

Förbered noga ett beslutsunderlag till medlemmarna.
Skriftlig beskrivning och ritningar
om vad förslaget innebär.
Vid omfattande ingrepp, till
exempel vid stambyte, anordna
flera informationsmöten där
medlemmar kan ta del av vad
stambytet innebär. Bjud gärna in
en entreprenör med erfarenhet
som berättar om de olika turerna.
Kalla till föreningsstämma,
bifoga alla handlingar som medlemmarna ska ta ställning till.
Skriv tydliga förslag till beslut.
Kom ihåg att skicka med blankett för fullmakt.
Upprätta röstlängd, notera
noggrant i stämmoprotokollet
antalet närvarande röstberättigade, inklusive fullmakter, hur
många som har röstat för förslaget och hur många som har
röstat emot.
Har en berörd medlem röstat
emot förslaget är beslutet ändå
giltigt om det har fattats med
2/3 majoritet. Notera namn och
adress på dem som röstat nej.
Efter stämman, försök få tag på
dem som inte närvarade för att
få deras skriftliga ja eller nej till
stämmans beslut. Notera namn
och adress på dem som säger nej.
Ansök hos hyresnämnden om
att få stämmans beslut godkänt.
Bifoga stämmoprotokollet samt
namn och adress på dem som är
emot beslutet eller som föreningen inte fått tag i. Föreningen,
företrädd av styrelsen, och de
som röstat mot stämmans beslut
kallas till en förhandling vid vilken
parterna får argumentera för sitt
ställningstagande. Hyresnämnden
fattar beslut som meddelas några
veckor efter förhandlingarna.
Föreningen får inte påbörja
några byggnadsarbeten innan
hyresnämnden sagt sitt.

Bestämmelsen i lagen lyder ordagrant:
”Om beslutet innebär att en lägenhet
som upplåtits med bostadsrätt kommer
att förändras eller i sin helhet behöva tas
i anspråk av föreningen med anledning
av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt
samtycke till ändringen, blir beslutet
ändå giltigt om minst två tredjedelar av
de röstande har gått med på beslutet
och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.”
Det finns ett antal vanliga situationer
som kräver beslut enligt 9:16 p2.
Inredning av råvind
Det är vanligt att föreningar upplåter råvinden för byggnation av nya lägenheter
eller upplåter vindsyta till underliggande
lägenheter som önskar bygga ut. En byggnation kräver som regel att vindsförråd
måste flyttas till annan plats i fastigheten.
De bostadsrättshavare vars förråd måste
flyttas är i bostadsrättslagens mening
berörd och ska alltså ha gått med på
detta för att föreningsstämmans beslut
ska kunna genomföras med vanlig enkel
majoritet (50 procent). Är någon eller
några av de berörda bostadsrättshavarna
emot beslutet och röstar nej gäller alltså
2/3 majoritet av de som röstar på stämman samt hyresnämndens godkännande
av stämmans beslut för att det ska vara
giltigt.
Stambyte
Trots att ett stambyte kan ses som ett
underhållsansvar för föreningen, kan det
faktiskt krävas att en föreningsstämma
fattar beslut. Skälet är att det är ett
omfattande ingrepp i lägenheten och
ses som en förändring av lägenheten
som bostadsrättshavaren ska ha lämnat
sitt medgivande till. Många gånger röstar
bostadsrättshavare nej därför att de nyligen har renoverat sina badrum och är

inte alls intresserade av att det ska rivas.
Badrummet återställs nämligen inte i sitt
ursprungliga skick utan till en normalstandard.
Balkongbyggnation
Föreningsstämman beslutar att de som
vill, och får bygglov, kan bygga balkong.
Grannen bredvid tycker att han/hon får
ökad insyn i sin lägenhet och grannen
under klagar på att ljusinsläppet minskar
dramatiskt. De röstar därför nej. Föreningsstämman fattar beslut med 2/3 majoritet och vänder sig till hyresnämnden
för ett godkännande av stämmans beslut.
Gemensamt för de beskrivna situationerna är att den eller de bostadsrättshavare som har röstat nej till stämmans
beslut ska meddelas som motpart, med
namn och adress, till hyresnämnden för
att de ska bli kallade till en förhandling.
Rekommendationen är att föreningen
försöker få tag på dem som inte kom till
stämman eller lämnade någon fullmakt
för att få deras skriftliga ja eller nej till
stämmans beslut. De som säger nej och
de som föreningen inte får tag i anges
som motparter.
BYTE AV LÄGENHETSDÖRRAR
När föreningen ska byta till säkerhetsdörrar kan det räcka med ett stämmobeslut. Byte till säkerhetsdörrar är ett vanligt önskemål. Fördelarna är att dessa
dörrar minskar buller och brandrisk samt
minskar risken för inbrott. Enligt ett avgörande i Svea Hovrätt (se SBC Direkt
2010:7) behövs inte hyresnämndens
godkännande avseende installation av
säkerhetsdörr med motiveringen att
ingreppet inte kan sägas medföra en
väsentlig förändring av lägenheten.
Observera att hovrätten endast tog
ställning till om hyresnämndens godkännande krävdes eller ej med denna typ av
installation. Hovrätten tog inte ställning
till vad som stod i föreningens stadgar
om underhållsansvaret för ytterdörr.

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

Vad säger lagen?

Så här gör
föreningen

Vem ansvarar
för underhåll av kakelugnar?
Kakelugnar och öppna spisar är någonting som många upplever som mysigt
och är beredda att betala extra för när
de köper en lägenhet. Men vem ska
bekosta renoveringen när det inte längre går att elda? Är det föreningen eller
medlemmen? Svaret är som så många
andra gånger att det beror på.

Bakgrunden till detta hittar vi i
domar som säger att en fastighetsägare inte är ansvariga att hålla
rökgångar i eldsäkert skick i och
med att kakelugnarna inte längre
behövs för husets uppvärmning.
Vill man så kan föreningen på frivillig väg komma överens om att
medlemmen bekostar reparation
och besiktning av rökkanalen eller
att föreningen renoverar för samtliga medlemmar.

Enligt bostadsrättslagen ansvarar
medlemmen för det inre underhållet av sin lägenhet om inte annat
sägs i stadgarna. Definitionsmässigt är kakelugnen eller den
öppna spisen inne i medlemmens
lägenhet och alltså dennes ansvar.
Rökgången ligger däremot utanför
lägenheten och är därför per definition inte ett medlemsansvar.

Föreningens ansvar
En annan situation kan gälla om
spisen/kakelugnen fanns där när
huset uppläts som bostadsrätt.
Kanske är det så att lägenheterna
med eldstad fick betala en högre
insats eller högre andelstal just för
att de hade detta i samband med
att lägenheterna blev bostadsrätter.
Eldstaden har alltså ingått som
något standardhöjande men inte
direkt haft en uppvärmningsfunktion. I en sådan situation åligger det
troligen föreningen att underhålla
rökgången, även om den frågan
inte är prövad i domstol.

Ingens ansvar
I vissa fall är eldstäderna så att säga
varken föreningens eller medlemmens ansvar. Anta att föreningens
hus med tiden fått centralvärme

Enligt bostadsrättslagen
ansvarar medlemmen
för underhåll av sin
lägenhet. Men det finns
undantag då ansvaret
för kakelugnen eller
den öppna spisen faller
på föreningen.

eller möjlighet till direktverkande
el. Medlemmarna använder sina kakelugnar i trivselsyfte, det vill säga
att de inte behövs för att värma upp
lägenheten. I ett sådant fall är det
inte föreningens ansvar att sköta
underhållet av rökkanalerna. Det
är alltså varken medlemmen eller
föreningens ansvar att hålla rökgången i eldsäkert skick. Här innebär eldsäkert skick att rökkanalen
är tät och kontrollerad.
För att undvika olyckor bör föreningen plombera eldstaden i egenskap av den som har ett övergripande ansvar för föreningens hus.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn

Två år har passerat
– Ska vi förlänga?

så att vi tvingas säga ja till
markiser över alla fönster i
föreningen?

?

Vi har en bostadsrättsinnehavare i föreningen som har hyrt ut
sin lägenhet till sitt barn
i två år och de vill nu förlänga andrahandsuthyrningen i ytterligare ett år.
Våra stadgar säger att den
maximala tiden för andrahandsuthyrning är två år
och den tiden har således
passerat nu och vi har
ingen anledning att förlänga tiden ytterligare.
Vi har varit i kontakt med
ägaren och de vill inte
skriva över lägenheten
på barnet.
Svar: I lag eller praxis finns
ingen bestämd tidsgräns
för uthyrning i andra hand.
Finns det goda skäl för sådan
uthyrning kan den pågå ett
antal år. Era stadgar är därför i strid med lagen och
den går före era stadgar.
Kärnpunkten är alltså om
det finns skäl för fortsatt uthyrning. Lagen ger exempel
på detta och det kan vara arbete eller studier på annan
ort. Men om det saknas skäl
till fortsatt uthyrning kommer saken i ett annat ljus. Då
kan ni säga nej till fortsatt
uthyrning. När det gäller att
förmå bostadsrättshavaren
att överlåta lägenheten är
det inget ni kan tvinga dem
till. Detta råder de själva
över.

Svar: Ja, om ni har beviljat
markiser över fönster för en
medlem kan ni inte gärna
neka andra medlemmar. Men
det ni i styrelsen kan besluta
är vad som ska gälla för att
bevara enhetligheten.

Vem betalar
självrisken?

?

Vi har råkat ut för en
vattenläcka i en källare, vilket orsakat skada
på källarförråd som nyttjas av ett antal bostadsrättsinnehavare. När respektive bostadsrättsinnehavare kontaktar sitt
försäkringsbolag får de
svaret att föreningens
försäkringsbolag bör betala den enskildes självrisk. Vi i styrelsen har då
frågat vårt försäkringsbolag som säger klart nej till
detta. Gör föreningens
försäkringsbolag rätt,
eller ska styrelsen ”gå på
hårdare”? Bör föreningen
betala bostadsrättsinnehavarnas självrisker?
Svar: Utgångspunkten då
det gäller en förenings skyl-

dighet att betala ersättning
för skada i en lägenhet är
att berörd medlem ska
kunna bevisa att föreningen
på något sätt vållat skadan.
Detta brukar alltid göra
medlemmar förvånade
Det saknas anledning att
frångå den principen då det
gäller skada i förråd. Berörda medlemmar ska alltså
kunna visa att vattenläckaget berodde på att föreningen till exempel försummat sin underhållsskyldighet på något sätt för att de
ska få ersättning från föreningen. Kan medlemmar inte
visa detta ska inte föreningen betala ersättning.

utträde, Vad
gäller då?

?

En lägenhet har överlåtits till en annan person som begär inträde i föreningen. Måste personen
som överlåter skriftligen
begära utträde?
Svar: Nej, personen som
överlåter lägenheten behöver
inte begära utträde ur föreningen. I och med att styrelsen fattar beslut om att anta
köparen som medlem i föreningen anses säljaren per
automatik ha utträtt.

ska vi bevilja
markiser?

?

Vi har en medlem som
vill sätta upp markiser
över sina fönster med hänvisning till att det blir
mycket varmt i lägenheten,
även med persiennerna
neddragna. Vi har hittills
bara beviljat markisuppsättning över balkonger
men inte över fönster. Om
vi säger ja till denna medlem, kan det bli ett prejudikat för övriga medlemmar,

Om en styrelse har beviljat markiser över fönster för en medlem
kan den inte gärna neka andra medlemmar.

Lägenhetsregistret går
in i ett nytt skede
Lantmäteriet har under flera
år administrerat en numrering av samtliga lägenheter
i flerfamiljshus i Sverige. Nu
ska Skatteverket registrera
vilka som bor där.
Vid det här laget har Sveriges
samtliga bostadsrättsföreningar kommit
i kontakt med det nya lägenhetsregistret
som Lantmäteriet byggt upp, vilket är
ett annat register än föreningens egen
lägenhetsförteckning. Skälet till att numrera och registrera landets bostäder är
flera. Det handlar bland annat om att
det återigen ska bli möjligt att ta fram
bostadsstatistik efter att folk- och bostadsräkningen lades ner för 20 år sedan.
Registret blir även ett underlag för beslut
i samhället. Enligt riksdagen ska systemet
enbart användas i syfte att förbättra statistiska undersökningar.
När nu Lantmäteriet snart har
gjort sitt arbete är det dags för Skatteverket att ta över. Från september 2010 till
mars 2011 skickar Skatteverket ut brev till
boende där de ber få in uppgifter om vilket
lägenhetsnummer personer har på sin bostad. Det är med andra ord enskilde medlemmens sak att uppge detta till Skatteverket i fortsättningen. I fortsättningen blir
personen folkbokförd på sin lägenhet, och
vid flytt måste man uppge lägenhetsnumret för den nya bostaden.
I samband med numrering blev föreningarna uppmanade att sätta lägenhetsnumret på lämpligt plats. Nu är det
synnerligen angeläget för föreningen
att sätta upp dessa för att på så sätt
undvika att alla medlemmar vänder sig
till styrelsen för att få veta numret. Det är
upp till föreningen att välja hur man vill
skylta med lägenhetsnumren. Här kan det
handla om att sätta upp dessa på anslagstavlan i trapphuset, eller till exempel
märka respektive dörr.
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