
 

 

Underhålls- och förnyelseplan för Svinningeudds Samfällighetsförening 
för åren 2019-2023 
 
Inledning 
Samfällighetsföreningar som 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 slitage.  
 
Föreningen bestämmer själv storleken på de avsättningar som skall göras. Enligt 28 § SFL skall 
grunderna för fondavsättningen anges i stadgarna. I Lantmäteriets normalstadgar anges en minsta 
avsättning. För att styrelsen ska kunna bedöma hur stora avsättningar som behövs skall en 
underhålls- och förnyelseplan upprättas. Planen bör gås igenom och revideras regelbundet, helst 
till varje årsstämma. I utgifts- och inkomststaten (dvs föreningens budget) som skall framläggas på 
och godkännas av stämman, redovisas det belopp som avsätts till fonden. 
 
Svinningeudds samfällighetsförening 
Svinningeudds samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen ÖSTERÅKER 
SVINNINGE GA 17, i vilken det 2018-12-31 ingår 130 fastigheter med sammanlagt 158 ägare och 
andelstal om 115,5. Bebyggd tomt har andelstal 1 och obebyggd tomt har andelstal 0,5. 
 
Vid Svinningeudds samfällighetsförenings första ordinarie årsstämma den 9/4 2016 beslutades en 
första avsättning till underhålls- och förnyelsefond på 75 000. Under påföljande år har underlaget 
till avsättningen reviderats med ytterligare investeringar i vägnätet, vilket har redovisats i respektive 
års underhålls- och förnyelseplan. 
 
Underhållsplanen baseras på erfarenheter från tidigare verksamhet samt en genomförd 
behovsinventering och utgör underlag för avsättning till underhålls-och förnyelsefond samt för 
beslut om budget och den årliga avgiften. Planen skall årligen revideras så att den gäller för en 
rullande 5-årsperiod.  
 

Underhålls- och förnyelsefond 2019-2023 
Föreningsstämman beslutar om storleken på de avsättningar som ska göras till fonden i samband 
med att stämman beslutar om föreningens budget. Styrelsen beslutar om fondmedlens placering 
så att de ger ränta eller annan avkastning, dock under beaktande av att kapitalet inte får äventyras. 
Ränta eller annan avkastning tillförs fonden. 
 
Föreningen är inte skattskyldig för sina inkomster utan skattskyldigheten åligger istället 
medlemmarna. Kapitalinkomst, som det här kan bli fråga om, tas dock bara upp till beskattning till 
den del den överstiger 600 tkr. Om detta skulle inträffa ska samfällighetsföreningen utfärda 
kontrolluppgift. 

 

Beräknad årsavgift för 2020 
Underlag till årsavgiften är intäkter exkl årsavgifter – kostnader - avsättning till underhållsfond, dvs 
218 + 114 = 332 tkr. Se tabeller nedan. 
 
Årsavgift för helt andelstal: 332 tkr / andelstal 115,5 = 2 874 kr. 
  



 

 

Löpande drift och underhåll 
Ungefärlig årskostnad, beräknad med utgångspunkt från 2016-2018 års utfall, samt erfarenheter 
från Svinningeudds Tomtägareförening som tidigare har förvaltat vägnätet. Kostnader för löpande 
drift och underhåll är beräknade utifrån ett uppskattat genomsnitt. Intäkter utöver avgifter är listade 
för beräkning av avgift. 

 
 

Underhåll, reparation och förnyelse 2019-2023 
Den årliga underhålls-, reparations- och förnyelsen av vägarna bedöms att uppgå till kr 114 000:-, 
vilket är den beräknade avsättningen till underhållsfonden. 

 
Svinningeuddsv del 1: Nantesv-Västerskärsringen; Svinningeuddsv del 2: Västerskärsringen-Björnholmsvägen; 

Svinningeuddsv del 3: Björnholmsv-Sandängen 

Björnholmsv del 1: Svinningeuddsv-Lisa Bökers v; Björnholmsv del 2: Lisa Bökers v-slutet 

 

Genomförda arbeten 2018 
Kompletteringar av belysningsnätet har genomförts. Under hösten har delar av 
Svinningeuddsvägen dikats om, i syfte att få bättre avrinning och mindre vatten i vägbanan. Två 
nya farthinder har tillkommit, ett på Svinningeuddsvägen och ett på Björnkärrsvägen. I övrigt 
kvarstår återställningsarbeten av de entreprenörer som fortfarande utför arbeten i vägarna1. 

                                                 
1 Eon och Infratek gräver för enlnät och fiber. 

Resultatpost Beräknad 

årskostnad/intäkt

Statsbidrag 5 880

Slitageavgifter (tunga trp) 50 000

Västerskärs samfällighet 40 000

Övriga Intäkter 40 000

Personalkostnader, inkl styrelse- och 

revisionsarvoden samt arbetsgivaravg

-104 822

Övriga kostnader -27 345

Vinterväghållning -140 000

Övrigt vägunderhåll -50 000

Vägbelysning -32 000

Summa: -218 287

Anläggning Objekt Åtgärd Anläggn-

år

Produktions-

kostnad

Beräknad 

livslängd

Ålder Årlig 

kostnad

Asfa l terad väg Björnkärrsvägen Omläggning 2015 150 000 25 4 6 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  1 Omläggning 2015 500 000 10 4 50 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  2 Omläggning 2015 150 000 25 4 6 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  3 Omläggning 2015 150 000 25 4 6 000

Asfa l terad väg Björnholmsv del  1 Omläggning 2015 100 000 20 4 5 000

Asfa l terad väg Björnholmsv del  2 Omläggning 2015 60 000 25 4 2 400

Asfa l terad väg Lisa  Bökers  väg Omläggning 2015 60 000 25 4 2 400

Asfa l terad väg Jaktvägen Omläggning 2015 60 000 25 4 2 400

Gatubelysning Belysningsstolpar inkl  

armatur (23)

Utbyte 2016 345 000 20 3 17 250

Gatubelysning Belysningsstolpar inkl  

armatur (Björnholmsv)

Utbyte 2018 40 000 20 1 2 000

Gatubelysning Kabel  (1500 m) Utbyte 2016 350 000 30 3 11 667

Gatubelysning Mätarskåp Utbyte 2016 20 000 15 3 1 333

Vägskyltar Vägskyltar Utbyte 2016 30 000 20 3 1 500

Total: 2 015 000 113 950


