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8. Framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse 

Den årsredovisning - förvaltningsberättelse, som 
stämman ska ta ställning till, omfattar endast 

perioden 27/8 2015 – 31/12 2015 
(ca. 4 mån) 

Innan vi tittar på siffrorna gör vi en kort 
tillbakablick!



Tillbakablick

o De flestas enskilda anläggningar dömdes ut 2012-2013

o MARV bildades juni 2013
” Syftet med föreningen är att genomföra en förstudie om 
ett gemensamt och såväl ekonomiskt som miljömässigt 
långsiktigt hållbart avloppssystem för Centrala delen av 
Mörbyfjärdens tomtområde”

o Dispens för fortsatt användande av befintliga anläggningar 
erhölls

o MARV genomförde förstudie, projekterade, tog fram 
anbudsunderlag, tog in offerter, förberedde bildande av 
samfällighet etc. etc.



o Förrättning gjordes och samfällighetsföreningen bildades i 
juni 2015

o Anbud från Styrhytten antogs i september 2015 . Styrhytten 
har ett mycket välrenommerat rykte i branschen och även 
utanför. Kända för att vara seriösa och bygga med kvalitet.

o Bygget av avloppsanläggningen påbörjades i november 
2015 

o Byggfrågor
- Byggmöten oftast varannan tisdag
- Besiktningar/Övervakning
- Förhandlingar (tid och kostnader)
- Kontakter med Vattenfall, Ornö Fiber samt MSF (vatten)



De senaste 6 månaderna (utöver byggfrågor)

- upphandlat bankfinansiering (”byggnadskreditiv” 20 MKR)
- öppnat konton, internetbank, bankgiro , hemsida etc.
- skapat medlemsregister
- upphandlat redovisningstjänster
- återbetalt dubbelinbetalda avgifter
- tecknat försäkringar
- tagit fram administrativa rutiner för styrelsen inkl. 
arbetsordning
- genomfört riskkartläggning
- skapat digitalt arkiv



De senaste 6 månaderna (utöver byggfrågor)

- tagit fram ”hjälpdokument för arbete” med avlopp på egna 
tomten
- hanterat överklaganden  och nya ansökningar
- påbörjat hantering av drift- och övervakningsfrågor
- 2 stämmor, 7 styrelsemöten samt ett konstituerande 
styrelsemöte
- genomfört medlemsenkät
- projektet förvärvat från MARV 

- tagit fram årsredovisning, inkomst- och utgiftsstat, 
debiteringslängd
- hanterat frågor kring finansieringen
- svarat på en stor mängd frågor (e-post och via personlig 
kontakt)



• Arbetet går enligt plan till mars månad
• Ny tidplan kommer med risk för 7 månaders försening
• Styrhytten vill ha betalt för ”tilläggsarbeten”
• OBs accepterar inte
• Tvist
• OBs kontaktar advokat
• Styrhytten avbryter arbetet
• Styrelsen träffar Styrhytten

Mer om detta kommer under p. 10
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Kan stämman besluta, i enlighet med revisorernas förslag, 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015? 



1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justeringsmän 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande 
6. Närvaroförteckning
7. Godkännande av dagordningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9.        Ansvarsfrihet för styrelsen

9       Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10     Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter
11     Val av revisorer samt revisorssuppleanter
12     Val av valberedning/valkommitté
13     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 
14     Övriga frågor
15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
16 Stämman avslutas 

Föreningsstämma i Ornö Brevik Samfällighetsförening 17 maj 2016



• Fördjupad undersökning av nya platsen 
• Markens infiltrationsförmåga inte mycket bättre
• Processen med SMOHF och Lantmäteriet tar tid
• Överklaganden 
• Extra kostnader 

Detta jämfört med att vi har klara myndighetsbeslut för ursprungsläget för 
infiltrationsanläggningen gör sammantaget att styrelsens önskar stämmans beslut 
på att infiltrations-anläggningen placeras på sitt ursprungliga läge.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Projektets tidplan och kostnader

o Upphandling är genomförd enligt AB04, utförandentreprenad där reglerbara mängder tillkommer.

o Byggkonsult Ronny Lyberg med över 40 års erfarenhet av byggprojekt gjorde en mängduppskattning 
som enligt parterna mot bakgrund av förutsättningarna kändes rimliga. Styrhytten gjorde 
detsamma. Dessa mängder har sedan använts för att uppskatta totalkostnaden. 

På vissa delar har Styrhytten stött
på dolt berg i högre utsträckning 
väntat. Berg djupt i schakt kräver 
att  schaktet breddas för att 
stenen ska kunna tas bort.

Breviks äng, med mjuka väggar 
som kräver bredare schakt. 
Mer omfattande arbete, tar längre 
tid än planerat och schaktmassorna
blir större.

Delar av vårt projekt på OrnöSå här kan ett normalt schakt se ut



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Projektets tidplan och kostnader forts….

o I samband med en ny tidplan med 7 månaders försening presenteras uppdaterad mängdförteckning 
samt en faktura där även s.k. 5-streckare* ingår.

o Vi har i vårt anbudsförfrågans mängdförteckning ett antal 5-streckare* definierade för arbeten som 
ska ingå i anbudssumman.

o Mät och Ersättnings Regler 2010 beskriver hur 5-streckare* dvs hur regleras ett visst arbete som 
ska ingå i priset för entreprenaden 

o Om en ändring görs av MER 2010 så ska det på ett visst sätt i AFC.61. 
I vårt fall är tvisten om vi redovisat ändringen på rätt sätt.

o Styrelsen accepterar inte Styrhyttens krav på ersättning för 5-streckarna och fakturan accepteras 
inte. OBs betalar de delar av fakturan man anser vara korrekt och informerar Styrhytten om att 
man vill ”förhandla” om det tvistiga beloppet i fakturan

o Styrhytten hotar med att avbryta arbetet och anser att OBs begått ”allvarligt avtalsbrott”

o OBs kontaktar advokat

o Styrhytten avbryter arbetet den 2 maj

o ”Förhandlingsmöte” mellan OBs och Styrhytten beslutas till 12 maj

(*R/OR, Enhet, mängd, A-pris, belopp)



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Projektets tidplan och kostnader forts…mötet 12 maj med Styrhytten

• Styrhytten informerar vid mötet 12 maj om att de samlade kostnaderna i entreprenaden kan 
komma att kosta 29.8 mnkr exklusive mervärdesskatt. (Inklusive mervärdesskatt blir det ca. 37 
mnkr)

• Främsta anledningarna är bedömd utökad mängd schakt som är reglerbar, 5-streckarna samt 
korsande kablar.

• Mängdregleringen inklusive byggnadsverk (pumpar, tankar, infiltration) och avverkning m.m. 
beräknas landa på omkring 23 MSEK

• 5-streckarna bedöms leda till en merkostnad på 6,8 mnkr, varav 3,6 mnkr redan är upparbetade 
och fakturerade.

37 mnkr med moms ger vid 85 fastigheter en summa på 435 000:-/medlem



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Projektets tidplan och kostnader…. mötet 12 maj med Styrhytten

Diskussion förs kring 5-streckarna och att AB Styrhytten först efter omkring ett halvår
påtalat att 5-streckarna skulle regleras särskilt. Men om de ska regleras särkilt skulle detta ha skett 
genom s.k ÄTA  (ÄTA = Ändring och TilläggsArbeten)

Om AFC.61 i MER 2010 är tydlig har AB Styrhytten inte erhållit någon ÄTA-beställning från OBs vilket är 
en förutsättning för ersättning. 

AB Styrhytten kunde trots upprepade frågor inte redovisa varför inte 5-streckarna anmälts förrän
efter omkring ett halvår.

Avbrytandet: AB Styrhytten framförde att enda skälet till avbrytandet var att senaste faktura inte 
betalats i sin helhet. AB Styrhytten kunde inte lämna någon annan förklaring till att arbetet avbröts före
förfallodagen den 8 maj än att dröjsmål befarades. OBs framförde att
grund för avbrytandet saknats och att det istället var fråga om ett väsentligt kontraktsbrott från
AB Styrhyttens sida. Detta kan motivera ett hävande.

Tidplan: Det noterades att avtalad tidplan var överspelad. Ornö Samfällighetsförening framförde att
rätt till vite föreligger.



En positiv diskussion fördes kring en lösning och AB Styrhytten presenterade följande förslag.

Mängder och byggnadsverk: Kostnaderna är osäkra beroende på mängdutfallet. Möjligheter 
till ett förbilligande utförande bör undersökas, såsom möjlighet att stänga av vissa vägar för 
biltrafik, dock med möjlighet för räddningsfordon att komma fram, skydd av trädrötter, schaktdjup, 
omdragning av ledningar m.m.,

AB Styrhytten frånfaller kravet på upparbetade 5-streckare 3,6 mnkr. 
För kvarstående 5-streckare bör dessa hanteras som ÄTA och samma förbilligande princip som
ovan gälla samt ett takpris för återstående femstreckare samt korsande kablar på 2,5 mnkr .

Tid: Med tanke på bl.a. sommarsäsongen, återupptas entreprenaden den 1 oktober för färdigställande 
senast den 1 maj 2017. AB Styrhytten kan då utnyttja eventuell tjäle. AB Styrhytten står dock risken för att 
tjäle uteblir. OBs kommer ej påföra förseningsviten under förutsättning att arbetet är klart 1 maj 2017.

Förhöjda byggmöten: Två förhöjda byggmöten bör hållas snarast för att diskutera bl.a.
förbilligande åtgärder och kvarstående arbeten samt bygghandlingshanteringen.

Nästa möte med Styrhytten är fredagen 20 maj.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Beskrivning SEK ex moms SEK ink moms

Utförande entreprenad med ny mängdberäkning*) 23,000,000 28,750,000

Maxtak för resterande 5-streckare*) 2,5000,000 3,125,000

Summa Styrhytten 31,875,000

Projektering, byggherrekostnader samt övrigt 2, 165 000

Avgår LOVA bidrag - 2, 000 000

Avgår intäkter Vattenfall och Fiber - 2, 000 000

Totalt Ca. 30 000 000

Kostnad vid 85 fastigheter ca. 350,000

*) arbete ska bedrivas för att minska dessa 
kostnader ytterligare



10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Ska vi slutföra entreprenaden ?

Att endera parten häver avtalet innebär att vi får betala hittills utfört arbete i storleksordningen 13-14 mnkr. 
Vi har sedan att antingen slutföra projektet till okänd kostnad eller att avveckla projektet om det går med 
hänsyn till gällande förrättningsbeslut. Vid avveckling får vi återbetala LOVA-bidraget vi fått. SMOHF:s
dispens upphör.

Slutför vi projektet har vi en fungerande anläggning där styrelsen föreslår att kostnadsökningen läggs på 
årsavgiften. Totalkostnaden hamnar i nivå med vad en kommunal lösning troligen hade kostat.
Vidare kommer vi bestrida maxtaket för 5-streckarna helt vid nästa möte 20/5 och därmed potentiellt 
spara 36,000 SEK per fastighet.  



o Olika alternativ visades på föregående stämma

o Beslutades att göra en enkät för att få medlemmarnas syn

o Enkäten visade tydligt att majoriteten önskade betala sin 
andel av investeringen

o Vid ett ev. beslut på stämman om att respektive medlem 
ska betala av sin andel av hela eller delar av projektets 
totala kostnad – Hur hantera de som inte kan betala?

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar



o För den enskilde medlemmen blir det lägre kostnad med 
egen finansiering än då samfällighetsföreningen lånar

o Medlem som själv lånar till egen finansiering har egen 
rådighet över lånet



Utöver årlig löpande kostnader för verksamheten, 
ska utdebitering 2016 ske med ett belopp av 
200 000 per fastighet/medlem, dvs. totalt 
17 000 000:-. Beloppet ska användas till minska 
samfällighetsföreningens  byggnadslån

Beloppet ska i enlighet med utgifts- och 
inkomststaten inbetalas till Ornö Brevik 
samfällighetsförening senast 31 september 2016.



Samfällighetsföreningen erbjuder, i undantagsfall, 
den/de fastighetsägare som inte har möjlighet att 
betala 200 000:- och inte erhållit eget lån, 
att finansiera beloppet genom att omvandla 
samfällighetsföreningens fordran på medlemmen 
till en skuld till samfällighetsföreningen. 



Avsikten är inte att Ornö Brevik samfällighets-
förening ska vara ett förstahandsalternativ för 
finansieringen utan ett sista alternativ.

I första hand ska medlem med behov av kredit 
således själv söka kredit hos kreditinstitut. 

(Handelsbanken i Dalarö har ställts sig positiv till att 
hjälpa till med finansieringen. 
I de fall kreditinstitutens krav på 
betalningsförmåga/inkomst inte uppfylls kan medlåntagare 
vara en lösning).



Samfällighetsföreningen upptar lån hos 
lämpligt kreditinstitut motsvarande 

summan av de belopp som 
medlemmarna lånar av 

samfällighetsföreningen.



För lån av samfällighetsföreningen gäller följande:

• Medlemmen och samfälligheten träffar ett avtal avseende 
villkoren för lån

• Räntevillkoren ska följa de villkor som samfällighets-
föreningen har/kommer att få för sitt lån hos kreditinstitut

• Samtliga lagfarna ägare till fastigheten ska skriva på 
avtalet samt stå som låntagare för lånet

• Låntagare ska kunna lämna säkerhet för lånet. Säkerheten 
ska bestå av pantbrevssäkerhet, säkerhet i bostadsrätt eller 
borgen av två personer



• Avbetalningstiden på skulden till samfällighetsföreningen 
ska vara längst 20 år

• Extra amortering på skulden kan endast göras i samband 
med omsättning av samfällighetsföreningens lån

• Låntagarna betalar för samtliga de kostnader som 
samfällighetsförening har och/eller kommer att få för 
uppläggning och hantering av lån och säkerheter

• Lånet ska lösas vid överlåtelse av fastigheten
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*Se Excel
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Förslag ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Ersättning för styrelseledamöter, revisorer och valberedning under verksamhetsåret 2016 t.o.m. stämma 2017 
föreslås:

Årsarvode:

Ordförande 10 000 kr.
Styrelseledamot 8 000 kr.
Styrelseledamot, suppleant 5 000 kr.
Timersättning/kostnadsersättning för nedlagd arbetstid utom årsarvode utgår med 230 kr
per timme, se ersättningspolicy.
Revisorer 4 000 kr, att fördelas mellan revisorer som genomför revision.
Valberedningens 4 000 kr, att fördelas mellan valberedningens ledamöter.
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10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Nya mängder SEK ex moms SEK ink moms

Bergschakt för va-ledning. Ursprungligt 1 500 m3 
Ny kalkyl 4 000 m3.

2,545,000 3,181,250

Extramaterial och ÄTA i samband med
infiltrationsbädd 

2,500,000 3,125,000

Trädfällning, röj och stubbrytning ( totalt 700 st) 1,636,100 2,045,125

Totalt 8,351,375


