KOMMENTAR TILL STADGARNA
Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning
av samfalligheter.
Till ingressen

SFL innehAller tvingande regler frir fcireningsforvaltningen och stadgarnas innehAll. Genom bestiimmelser i stadgarna kan foreningsmedlemmama dock i vissa hainseenden awika frAn SFL. I SFL anges i vilka
situationer stadgarna fAr innehAlla awikelser frAn lagen.

Till

s

I

Huvudregeln iir att om en samfallighetsforening nybildas, skall fcireningens firma innehAlla ordet samfallighetsforening (29$SFL). Firman
skall tydligt skilja sig fran andra firmor som iir registrerade hos den
statliga Lantmtiterimyndigheten. Detta giiller dven niir en viigsamfiillighet eller en vtigf0rening upplcises och erstitts av en samfallighetsfdrening samt nAr en fOrvaltning enligt bysamfallighetslagen eller LGA
ombildas till en samfallighetsfdrening. Om diiremot en vAgsamfiillighet eller vtigfdrening inte uppl6ses, utan endast OvergAr till stadgar
enligt SFL, fer viigsamfiilligheten respektive viigforeningen behAlla sin
gamla firma (9 $ lagen 11997:6201om upphiivande av lagen [1939:608]
om enskilda viigar).

Till

s2

Sarnfallighetsfdrenings tindamAl iir att forvalta den samfallighet f6r
vilken den bildats. Samfallighetsf6rening f6r ej driva verksamhet som
iir friimmande for det iindamAl som samfalligheten skall tillgodose
(18 $ SFL). Forvaltningen omfattar dven fastighet som fdreningen iiger
samt influtna medel vid fdrsalj.irg.

Alla samftilligheter skall anges utt6mmande och pA ett sAdant siitt att
de kan identifieras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggning blivit registrerad bor registerbeteckningen anges.
3

Samfallighets tindamAl kan ha bestAmts vid lantmtiteriforrtittning och
framgAr i sA fall av forrattningshandlingarna. Ar det vid ftirrAttning
bestZimda tindamAlet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har
nAgot iindamAl inte foreskrivits vid frirriittning bor grunderna for forvaltningen preciseras i stadgama. Stadgar som strider mot fdrriittningsavg6rande kan komma att underkannas vid registreringen.

Till s 4

Med delagarfastighet fcirstAs fastighet som har del i samfiillighet och
med deliigare tigaren av delagarfastighet (1 S 2 stycket SFL). Fcir samfallighet enligt vattenlagen (SFS L983:291) Ar dessa definitioner nAgot
annorlunda. Medlemmama i samfallighetsforening utgdrs av deliigarna i samfallighet (17 S SFL).
Lagens bestiimmelser om fastighet iiger motsvarande tillampning pA
sidan tomtrtitt, gruva, byggnad eller annan anliiggning pi ofri grund,
naturreservat, som har del i samfallighet enligt 1 $ 1 stycket 3 eller
4 SFL. Den som innehar fastighet pA grund av testamentariskt forordnande utan att iiganderiitten tillkommer nAgon anses vid lagens tilliimpning som fastighetens ?igare. Som iigare av naturreservat anses

Till

s

den som f6rvaltar reservatet.
Innehavare av tomtriitt i fastighet som har del i samftillighet enligt
1 $ 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tilliimpning av denna lag anses som
deliigare i fastighetsiigarens stiille (3 S SFL).
Till s 5

Styrelsen for samfallighetsforeningen skall bestd av en eller flera
ledam6ter och ha sitt siite i den ort diir medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot fAr inte vara underirig
eller ha fdrvaltare enligt 11 kap. 7 S ftirdldrabalken. Lag (1988:L259\.

Tills 6

Niir skiil diirtill fdreligger, fir liinsstyrelsen frlrordna att styrelsen skall
bestA av flera ledamdter iin som anges i stadgama (31 $ SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas frin sitt uppdrag
f6re utgingen av den tid fcir vilken han utsetts (32 $ SFL).
Har styrelseledamots uppdrag upph6rt eller tir styrelseledamot forhindrad att utova uppdraget och iir styrelsen ej rindA besluffdr, fir
Itinsstyrelsen forordna syssloman i sAdan ledamob stiille. Finns av
skiil som nu sagts icke nAgon styrelseledamot att tillgA, fAr sysslomannen ensam handha foreningens angeliigenheter och fdretriida fdreningen som styrelse (33 S SFL).
Om ej annatfdljer av stadgarna eller av beslut tagna av stiimman, fir
styrelsen utse stirskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma
kan av styrelsen nlir som helst iterkallas (34 S SFL).
Uppgift om foreningens postadress, om styrelseledam6ternas fuIlsftindiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om fumatecknare om sidan utsetts skall anmiilas till den statliga Lantrntiterimyndigheten (25 S SFL). Aven iindring i dessa fdrhAllanden skall
anmiilas till den statliga LanEntiterimyndigheten (39 g SFL).

Till s 7

Inga kommentarer.

Tills

Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken vid styrelsesammantriide de flesta rostande fclrenar sig. Vid val avg6rs lika rdstetal
genom lotbring. I andra frAgor gtiller den mening som bitriides av ord-

8

fdranden.
F6rsta stycket giiller ej, om annat fdreskrivs i stadgarna (38
Med ledamot avses iiven $iinstg6rande suppleant.
Tredje stycket avser bl. a.

Tills e

di

g SFL).

kontakt tas med brev eller per telefon.

Styrelsen handhar samfiillighetens angeliigenheter i overensstiimmelse
med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stiimman, i den
mAn beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan forfathring
eller mot stadgarna (35 S SFL).
Styrelseledamot fAr ej taga befathring med angeliigenhet i vilken han
har ett vtisentligt intresse som strider mot fdreningens (36 S SFL).
Styrelsen dr behorig att fdretriida foreningen i fcirhillande till tredje
man. Samma behdrighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren fAr dock ej utan stod av stadgama eller beslut tagna av

stiimman overlAta eller soka inteckning i fast egendom eller upplAta
s&dan egendom med nyttianderiitt fOr ltinge tid an fem Ar (37 $ SFL).
Bestiimmelsema under punkten 5 iir endast avsedd for fdreningar
med flera samfiilligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestiimmelsen anknyter till
4'1.9,42 $,45 $,48 S och 60 S SFL.
Till

s l0

Revisionen avser riikenskapsperiod. Eftersom riikenskapsperiod inte
behover stiimma dverens med styrelsens mandattid, kan styrelsens
fOrvaltring komma att revideras i omgAngar.

Av alhntinna riittsregler fOljer att till revisor inte fAr viiljas den som
ingitt i styrelsen under den riikenskapsperiod revisionen avser.
Till

s l2

Regler om fondering finns i 19

Till

s l3

Tiden for ordinarie stiimma bdr bestiimmas si lAngt efter riikenskapsperiods utging att revisorema fAr tid att revidera och avge revisionsberiittelse och styrelsen diirefter fAr tid att kalla till stiimma.

S

SFL.

Om minst en femtedel av samtliga rOstberiittigade medlemmar eller
det mindre antal, som kan vara bestiimt i stadgarna, hos styrelsen
begiir att extra foreningsstiimma skall h6llas och dtirvid anger de
tirenden som skall behandlas, iligger det styrelsen att inom en vecka
kalla till sAdan sfiimma att hillas s& snart det med iakttagande av foreskriven kallelsetid kan ske.
Sker det ei utlyser liinsstyrelsen stiimma pA anmiilan av medlem
(47 Ss st. SFL).

Tills t4

Kallelse till fdreningssfiimma sker genom styrelsens fdrsorg. I kallelsen anges vilka iirenden som skall behandlas pi stiimman. Underliter
styrelsen att uffiirda kallelse till ordinarie fdreningsstiimma i enlighet
med stadgaras foreskrifter skall liinsstyrelsen pi anmiilan av medlem
utlysa f6reningsstiimma (47 S SFL).

Tills

Inga kommentarer.

15

Tills t6

Styrelsen eir skyldig attpi foreningsstiimma ltimna de upplysningar
om foreningens verksamhet som medlem begiir och som kan vara av
betydelse fdr medlemmarna (50 S SFL).
Over beslut som fattas pA fdreningsstiimma skall genom styrelsens
fdrsorg foras protokoll, vilket skall hillas tillgiingligt for medlemmarna senast tvi veckor efter stiimman (50 S 2 st. SFL).
Talan f&r fdras mot uttaxerng(46

Tills
Till

17

s l8

S

SFL) och stiimmobeslut (53

S

SFL).

Om foreningens verksamhet iir sAdan att den inte ger ekonomiskt
overskott bdr bestiimmelsen utgA.
Den som underlAtit att i riitt tid fullfolja sin bidragsskyldighet fAr deltaga i fOrhandlingama men ej utdva rdstrtitt innan han fullgjort vad
han eftersatt (48 S SFL).

Medlem eller annan

fir

icke, sjtilv eller genom ombud eller som

ombud, deltaga i behandlingen av angeliigenhet, vari han iiger ett
viisentligt intresse som strider mot fdreningens angeliigenhet
(48 S sFL).
Innehavare av riittighet i deldgarfastighet fAr niirvara och ytha sig vid
behandling av fthga som ror hans riitt (48 S SFL).
Rdstberiittigad medlem, som iir niirvarande vid fdreningsstAmma, har,
oavsett om han iiger en eller flera deliigarfastigheter, en rost (huvudtalsmetod).lfrAga som har ekonomisk betydelse skall medlemm,unas
rdstetal i stiillet beriiknas efter deliigarfastigheternas andelstal, om
medlem begiir det. Dock fir medlems rdstetal ej overstiga en femtedel
av det sammanlagda rostetalet for samtliga niirvarande rostberiittigade medlemmar (49 S SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rostriitt kan utovas genom ombud. Ombud fir ej fdretrtida
mer iin en medlem. Som stiimmans beslut giiller den mening fdr vilken
de flesta rdsterna avgivits. Vid lika r6stetal avgors val genom lotbring,
medan i andra frAgor den mening giiller som bitriides av ordfdranden.
Awikelse frAn bestiimmelserna om ombud kan dock foreskrivas i
stadgarna (49 S SFL).
For beslut att dverlita eller soka inteckning i fast egendom eller upplAta sAdan egendom med nyttjanderiittfor ldngre tid iin fem Ar fordras
minst &a tredjedelar av de avgivna rosterna, om ej annat fdreskrivs i
stadgarna (51 S SFL).

Vid omrostning ifrilga om iindring av foreningens stadgar har varje
r6stberiittigad medlem, oavsett om han iiger en eller flera deltigarfastigheter, en rost. For beslut om sAdan iindring fordras minst tvi tredjedelar av de avgivna rdstema. Fdreskrivs striingare villkor i stadgarna
skall det gilla.
Beslut om stadgetindring skall genom styrelsens fdrsorg genast
anmiilas for registrering. Vid anmiilan skall fogas tvA bestyrkta
avskrifter av protokoll over beslutet. Beslutet fAr ej tilldmpas innan
registrering skett (52 S SFL).

Tills le

Ang&ende inneborden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
kommentaren till S 18.
NAgra i alla sammanhang godtagbara hAllpunkter for en jiimfdrelse
mellan samfdlligheter eller andra verksamhetsgrenar niir det giiller
intresset och ansvaret for gemensamma Atgarder kan knappast uppstiillas. Om det emellertid iir avgjort hur intresset och ansvaret fdr den
gemensamma Atgarden iir att fdrdela mellan verksamhetsgrenarna
finns en norm fdr den angivna jiimfdrelsen. Ett sAdant avg6rande kan
Astadkommas genom att i stadgarna bestiims hur koshraderna fdr viss
verksamhef exempelvis administrationskosbrader, skall biiras av de
olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:-1,60 s 578).

Tills 20

AngAende tillganglighAllande av protokollet, se kommentaren

till

S 16.

3 (3)
Aktbilaga

Forklaringar
1.

2.

J.

Med fastigheter jdmstdlls tomtrdtt, gruva, byggnad eller annan anldggning pA ofri
grund samt naturreseryat (fr 2 S anldggningslagen).

F6r

som upptagits i

gemensamhetsanldggning

fastighetsregistret anges

registerbeteckning. For dvriga gemensamhetsanl6ggningar anges annan kortfattad
uppgift fdr identifikation sisom dagen fdr anliggningsbeslutet eller utlAtandet och
om mojligt vilken beteckning den akt har som upprdttades vid fdrrdttningen.

Med fdrening avses juridisk person bildad enligt lagen om forvaltning av
samfSlligheter (samfdllighetsf6rening), lagen om enskilda vdgar (vdgsamfdllighet)
eller lagen om vissa gemensamhetsanldggningar (anldggningssamfdllighet). Finns
ingen sAdan juridisk person anges i stiillet att gemensamhetsanldggningen skdts
genom deldgarforvaltning.
Om ersdttning skall erldggas bdr uppgift om fdreningens skulder redovisas.

5.

Overenskommelsen skall undertecknas

av de 6gare som har lagfart p€

de

fastigheter som intrdder, uttrdder eller fAr sitt andelstal dndrat samt av agarna av
dvriga berorda fastigheter. Styrelse f6r samf6llighetsfdrening, vdgsamfdllighet eller
samfdllighet enligt lagen om vissa gemensamhetsanldggningar liksom av sAdan

styrelse utsedd firmatecknare (eller ombud) dr behdrig att f6r dvriga berorda
fastigheters rdkning underteckna overenskommelsen.

N6r nigon undertecknar overenskommelsen for en juridisk persons rdkning b6r
reg

o.

istreringsbevis, protokollsutdrag

e.

dyl. foretes.

Lantmdterimyndighetens beslut infdrs ifastighetsregistret sedan fdrrdttningen vunnit

laga kraft vilket sker fyra veckor efter dagen f6r beslutet, om beslutet inte
6verklagas.
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