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BEFINTLIGA PARAGRAFER 
 
 
 

Avgifter 
 

7 § 
 
För bostadsrätten utgående insats, andelstal 
och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av 
insats och andelstal skall dock alltid beslutas 
av föreningsstämma. 
 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till 
lägenhetens andelstal kommer att motsvara 
vad som belöper på lägenheten av föreningens 
kostnader, amorteringar och avsättningar i 
enlighet med 8 §. 
 
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast 
sista vardagen före varje kalendermånads 
början, om inte styrelsen beslutar annat. 
 
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften 
ingående ersättning för värme och varmvatten, 
renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk 
ström skall erläggas efter förbrukning och/eller 
area. Detsamma gäller i årsavgiften ingående 
ersättning för TV/Bredband/Telefoni eller dylikt, 
vilket kan erläggas lika för varje lägenhet eller 
efter förbrukning. 
 
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på 
den obetalda avgiften från förfallodagen till 
dess full betalning sker. 
 
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av 
styrelsen. 
 
 
För arbete med övergång av bostadsrätt får 
överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren 
med belopp som maximalt får uppgå till 2,5 % 
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. 
 
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får 
pantsättningsavgift tas ut med belopp som 
maximalt får uppgå till 1 % av prisbasbeloppet 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 

 
 
 

FÖRSLAG TILL NY 
SKRIVNING 

 
 

Avgifter 
 

7 § 
 
För bostadsrätten utgående insats, andelstal 
och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av 
insats och andelstal skall dock alltid beslutas 
av föreningsstämma. 
 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till 
lägenhetens andelstal kommer att motsvara 
vad som belöper på lägenheten av föreningens 
löpande utgifter, amorteringar och 
avsättningar i enlighet med 8 §. 
 
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast 
sista vardagen före varje kalendermånads 
början, om inte styrelsen beslutar annat. 
 
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften 
ingående ersättning för värme och varmvatten, 
renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk 
ström skall erläggas efter förbrukning och/eller 
area. Detsamma gäller i årsavgiften ingående 
ersättning för TV/Bredband/Telefoni eller dylikt, 
vilket kan erläggas lika för varje lägenhet eller 
efter förbrukning. 
 
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på 
den obetalda avgiften från förfallodagen till 
dess full betalning sker. 
 
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift och avgift för 
andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut 
av styrelsen. 
 
För arbete med övergång av bostadsrätt får 
överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren 
med belopp som maximalt får uppgå till 3,5 % 
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
social-försäkringsbalken. 
 
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får 
pantsättningsavgift tas ut med belopp som 
maximalt får uppgå till 2 % av prisbasbeloppet 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 
 
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
 
Avgiften för andrahandsupplåtelse får för 
en lägenhet årligen motsvara högst tio 
procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Om en 
lägenhet upplåts under en del av ett år,  
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Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda 
avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta 
med anledning av lag och författning. 
 
Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen 
bestämmer. Betalning får dock alltid ske 
genom post-anvisning, postgiro eller bankgiro. 
 
 
 
 

Revisor 
 

15 § 
 
Två revisorer och en suppleant väljs av 
ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess 
nästa ordinarie stämma hållits. En av 
revisorerna skall vara extern med lägst 
kompetens godkänd revisor. 
 
Det åligger revisor 
 
att verkställa revision av föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaper och 
styrelsens förvaltning samt  
att senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma framlägga 
revisionsberättelse. 
 

 
 

 
Dagordning 

 
19 § 

 
På ordinarie föreningsstämma skall 
förekomma följande ärenden 
 
1)   Upprättande av förteckning över 
närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd) 
2)   Val av ordförande på stämman 
3)   Anmälan av ordförandens val av 
sekreterare 
4)   Fastställande av dagordningen 
5    Val av två personer att jämte ordföranden 
justera protokollet 
6)  Fråga om kallelse till stämman behörigen 
skett 
7)  Föredragning av styrelsens årsredovisning 
8)  Föredragning av revisionsberättelsen 
9)  Beslut om fastställande av 
resultaträkningen och balansräkningen 
10)  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

beräknas den högsta tillåtna avgiften efter 
det antal kalendermånader som lägenheten 
är upplåten.  
 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda 
avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta 
med anledning av lag och författning. 
 
Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen 
bestämmer. Betalning får dock alltid ske 
genom post-anvisning, plusgiro eller bankgiro. 
 
 
 
 

Revisor 
 

15 § 
 
En eller två revisorer och en eller två 
suppleanter väljs av ordinarie 
föreningsstämma för tiden intill dess nästa 
ordinarie stämma hållits. En av revisorerna 
skall vara extern med lägst kompetens 
godkänd revisor. 
 
Det åligger revisor 
 
att verkställa revision av föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaper och 
styrelsens förvaltning samt  
att senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma framlägga 
revisionsberättelse. 
 
 
 
 

Dagordning 
 

19 § 
 
På ordinarie föreningsstämma skall 
förekomma följande ärenden 
 
1)   Upprättande av förteckning över 
närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd) 
2)   Val av ordförande på stämman 
3)   Anmälan av ordförandens val av 
sekreterare 
4)   Fastställande av dagordningen 
5)   Val av två justerare tillika rösträknare 
6)   Fråga om kallelse till stämman behörigen 
skett 
7)   Föredragning av styrelsens årsredovisning 
8)   Föredragning av revisionsberättelsen 
9)   Beslut om fastställande av 
resultaträkningen och balansräkningen 
10)  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter 
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11)  Beslut om användande av uppkommen 
vinst eller täckande av förlust enligt fastställd  
       balansräkning 
12)  Beslut om arvoden 
13)  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14)  Val av revisorer och suppleant 
15)  Val av valberedning 
16)  Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 
 
På extra stämma skall förekomma endast de 
ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka 
angivits i kallelsen till densamma. 

 
 
 
 
 
 

Bostadsrättshavarens rättigheter och 
skyldigheter 

 
 
 

30 § 
 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet 
i andra hand till annan för självständigt 
brukande endast om styrelsen ger sitt 
samtycke. Detta gäller även i de fall som avses 
i 26 § andra stycket. 
 
 
 
 
 
 
Samtycke behövs dock inte, 
 
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 

exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) 
av en juridisk person som hade panträtt i 
bostadsrätten och som inte antagits till 
medlem i föreningen, eller 

 
2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och bostadsrätten till 
lägenheten innehas av en  
     kommun eller ett landsting. 
 
Styrelsen skall genast underrättas om en 
upplåtelse enligt andra stycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11)  Beslut om användande av uppkommen 
vinst eller täckande av förlust enligt fastställd  
       balansräkning 
12)  Beslut om arvoden 
13)  Beslut om antal styrelseledamöter och 
suppleanter 
14)  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15)  Val av revisorer och suppleant 
16)  Val av valberedning 
17)  Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 
 
På extra stämma skall förekomma endast de 
ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka 
angivits i kallelsen till densamma. 
 

 
 
 

Bostadsrättshavarens rättigheter och 
skyldigheter 

 
 
 

30 § 
 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet 
i andra hand till annan för självständigt 
brukande endast om styrelsen ger sitt 
skriftliga samtycke. Detta gäller även i de fall 
som avses i 26 § andra stycket. 
Bostadsrättshavaren ska skriftligen ansöka 
hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. 
I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, 
vilken tid den ska pågå samt till vem 
lägenheten ska upplåtas. 
 
Samtycke behövs dock inte, 
 
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 

exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) 
av en juridisk person som hade panträtt i 
bostadsrätten och som inte antagits till 
medlem i föreningen, eller 

 
2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och bostadsrätten till 
lägenheten innehas av en  
     kommun eller ett landsting. 
 
Styrelsen skall genast underrättas om en 
upplåtelse enligt andra stycket. 
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31 § 

 
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en 
andrahandsupplåtelse, får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin 
lägenhet i andra hand, om hyresnämnden 
lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall 
lämnas, om bostadsrättshavaren har 
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och 
föreningen inte har någon befogad anledning  
att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas 
till viss tid. 
 
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av 
en juridisk person krävs det för tillstånd endast  
att föreningen inte har någon befogad 
anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan 
begränsas till viss tid. 
 
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan 
förenas med villkor. 
 
 
 

32 § 
 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad 
hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i 
gott skick. Detta gäller även mark och/eller 
balkong, om sådan ingår i upplåtelsen. 
Till lägenheten räknas: 
   lägenhetens väggar, golv och tak samt 
underliggande fuktisolerande skikt, 
 lägenhetens inredning, utrustning, 

ledningar och övriga installationer,  
   rökgångar om de enbart betjänar 
lägenheten, 
 glas och bågar i lägenhetens fönster och 

dörrar, 
 lägenhetens ytter- och innerdörrar samt 
 svagströmsanläggningar. 
 
Anordningar såsom markiser, 
balkonginglasningar, solskydd, 
parabolantenner etc. får monteras fast på yttre 
fasader på föreningens byggnader endast efter 
styrelsens skriftliga godkännande och i 
enlighet med styrelsens anvisningar. 
  
Bostadsrättshavaren svarar i sådant fall för 
underhåll och skötsel av sina anordningar 
liksom för eventuell skada på föreningens 
egendom. Om så erfordras för att föreningen 
skall kunna utföra skötsel och underhåll av sin 
byggnad eller att fullgöra myndighetsbeslut, 
åligger det bostadsrättshavaren att, efter 
styrelsens uppmaning, på egen bekostnad 
demontera anordningar som tillförts av 
bostadsrättshavare liksom att eventuellt 
återmontera dessa. 
 

 
 

31 § 
 

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en 
andrahandsupplåtelse, får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin 
lägenhet i andra hand, om hyresnämnden 
lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall 
lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och föreningen inte har någon 
befogad anledning att vägra samtycke. 
Tillståndet skall begränsas till viss tid. 
 
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av 
en juridisk person krävs det för tillstånd endast 
att föreningen inte har någon befogad 
anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan 
begränsas till viss tid. 
 
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan 
förenas med villkor. 
 
 
 

32 § 
 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad 
hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i 
gott skick. Detta gäller även mark och/eller 
balkong, om sådan ingår i upplåtelsen. 
Till lägenheten räknas: 
   lägenhetens väggar, golv och tak samt 
underliggande fuktisolerande skikt, 
 lägenhetens inredning, utrustning, 

ledningar och övriga installationer,  
   rökgångar om de enbart betjänar 
lägenheten, 
 glas och bågar i lägenhetens fönster och 

dörrar, 
 lägenhetens ytter- och innerdörrar samt 
 svagströmsanläggningar. 
 
Anordningar såsom markiser, 
balkonginglasningar, solskydd, 
parabolantenner etc. får monteras fast på yttre 
fasader på föreningens byggnader endast efter 
styrelsens skriftliga godkännande och i 
enlighet med styrelsens anvisningar. 
 
Bostadsrättshavaren svarar i sådant fall för 
underhåll och skötsel av sina anordningar. Om 
så erfordras för att föreningen skall kunna 
utföra skötsel och underhåll av sin byggnad 
eller att fullgöra myndighetsbeslut, åligger det 
bostadsrättshavaren att, efter styrelsens 
uppmaning, på egen bekostnad demontera 
anordningar som tillförts av bostadsrättshavare 
liksom att eventuellt återmontera dessa. 
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Bostadsrättshavaren svarar dock inte för 
reparation av ledningar för avlopp, värme, gas,  
elektricitet och vatten om föreningen försett 
lägenheten med ledningarna och dessa tjänar 
fler än en lägenhet. Detsamma gäller 
rökgångar och ventilationskanaler. 
 
Bostadsrättshavaren svarar inte heller för 
målning av utifrån synliga delar av ytterfönster 
och ytterdörrar. 
 
För reparationer på grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar 
bostadsrättshavaren endast om skadan 
uppkommit genom  
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller 

försummelse eller 
2. vårdslöshet eller försummelse av  

a)  någon som hör till hans eller hennes 
hushåll eller som besöker honom eller 
henne som gäst 

b)  någon annan som han eller hon har 
inrymt i lägenheten eller  

c)  någon som för hans eller hennes 
räkning utför arbete i lägenheten. För 
reparation på grund av brandskada som 
uppkommit genom vårdslöshet eller 
försummelse av någon annan än 
bostadsrättshavaren själv är dock 
denne ansvarig endast om han eller 
hon brustit i omsorg och tillsyn. 

 
Fjärde stycket gäller i tillämpliga delar om det 
finns ohyra i lägenheten. 
 
 
 

Förverkande av bostadsrätt 
 

36 § 
 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas 
med bostadsrätt och som tillträtts är, med de 
begränsningar som följer av 37 och 38 §§, 
förverkad och föreningen således berättigad 
att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning: 
 
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att 

betala insats eller upplåtelseavgift 
utöver två veckor från   

   det att föreningen efter förfallodagen 
anmanat honom eller henne att fullgöra sin 
betalnings-   

   skyldighet, 
 
2.  om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift, när det gäller 
bostadslägenhet, mer än en 
     vecka efter förfallodagen eller, när det 
gäller en lokal, mer än två vardagar efter 
förfallodagen, 

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för 
reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten om föreningen försett 
lägenheten med ledningarna och dessa tjänar 
fler än en lägenhet. Detsamma gäller 
rökgångar och ventilationskanaler. 
 
Bostadsrättshavaren svarar inte heller för 
målning av utifrån synliga delar av ytterfönster 
och ytterdörrar. 
 
För reparationer på grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar 
bostadsrättshavaren endast om skadan 
uppkommit genom  
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller 
försummelse eller 
2. vårdslöshet eller försummelse av  
a)  någon som hör till hans eller hennes 

hushåll eller som besöker honom eller 
henne som gäst 

b)  någon annan som han eller hon har inrymt 
i lägenheten eller  

c)  någon som för hans eller hennes räkning 
utför arbete i lägenheten. För reparation på 
grund av brandskada som uppkommit 
genom vårdslöshet eller försummelse av 
någon annan än bostadsrättshavaren själv 
är dock denne ansvarig endast om han 
eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

 
Fjärde stycket gäller i tillämpliga delar om det 
finns ohyra i lägenheten. 
 
 
 
 

Förverkande av bostadsrätt 
 

36 § 
 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas 
med bostadsrätt och som tillträtts är, med de 
begränsningar som följer av 37 och 38 §§, 
förverkad och föreningen således berättigad 
att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning: 
 
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att 

betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från   

   det att föreningen efter förfallodagen 
anmanat honom eller henne att fullgöra sin 
betalnings-   

   skyldighet, 
 
2.  om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift, när det gäller 
bostadslägenhet, mer än en 
     vecka efter förfallodagen eller, när det 
gäller en lokal, mer än två vardagar efter 
förfallodagen, 
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3.  om bostadsrättshavaren utan behövligt 
samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i 
andra hand, 
 
4. om lägenheten används i strid med 26 eller 

28 §, 
 
5. om bostadsrättshavaren eller den som 

lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att 
ohyran sprids i huset, 

 
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas 
eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina 
skyldigheter  
     enligt 29 § vid användning av lägenheten 
eller om den som lägenheten upplåtits till i 
andra hand   
     vid användning av denna åsidosätter de 
skyldigheter som enligt samma paragraf 
åligger 
     en bostadsrättshavare, 
    
7. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde 

till lägenheten enligt 34 § och han eller hon 
inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 

 
 
 8.om bostadsrättshavaren inte fullgör 

skyldighet som går utöver det han eller hon 
skall göra enligt bostadsrättslagen 
(1991:614) och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen att 
skyldigheten fullgörs, samt 

 
9.  om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande, eller för tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala avgift för andrahandsupplåtelse, 
 
4.  om bostadsrättshavaren utan behövligt 
samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i 
andra hand, 
 
5. om lägenheten används i strid med 26 eller 

28 §, 
 
6. om bostadsrättshavaren eller den som 

lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att 
ohyran sprids i huset, 

 
7. om lägenheten på annat sätt vanvårdas 
eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina 
skyldigheter  
     enligt 29 § vid användning av lägenheten 
eller om den som lägenheten upplåtits till i 
andra hand   
     vid användning av denna åsidosätter de 
skyldigheter som enligt samma paragraf 
åligger 
     en bostadsrättshavare, 
    
8. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde 

till lägenheten enligt 34 § och han eller hon 
inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 

 
9. om bostadsrättshavaren inte fullgör 

skyldighet som går utöver det han eller hon 
skall göra enligt bostadsrättslagen 
(1991:614) och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen att 
skyldigheten fullgörs, samt 

 
10.  om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande, eller för tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning. 


