
Avgifter till föreningen 
 
Insats för bostadsrätt kan ske genom basinsats. För varje bostadsrätt kan även erläggas en 
tilläggsinsats. 
 
Insats, årsavgift och andelstal för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats eller 
andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. 
 
Ett andelstal (kapitaldel) fastställs som underlag för beräkningen av i årsavgiften ingående 
kapitaldel. Med kapitaldel avses bruttoräntekostnader och amorteringar vilka belöper på lån 
som tagits upp för att finansiera den ursprungliga anskaffningen av föreningens hus. Med 
bruttoräntekostnader avses räntor utan beaktande av eventuella statliga räntesubventioner. 
 
Förändring av andelstalet för kapitaldelen sker genom tilläggsinsats. Erläggande av 
tilläggsinsats vid annat tillfälle än vid upplåtelsen kan endast ske i samband med konvertering 
av föreningens lån. Tilläggsinsats kan högst erläggas med bostadsrättens andel av respektive 
lån. 
 
Tilläggsinsats får dock inte bestämmas till belopp som medför att föreningens bidrag enligt 
förordningen (SFS 1992:0986) om statlig bostadssubvention rubbas. Andelstalet för 
kapitaldelen avvägs med hänsyn till varje bostadsrätts basinsats och tilläggsinsats. 
 
Ett annat andelstal (driftsdel) fastställs som underlag för beräkningen av i årsavgiften 
ingående övriga kostnader, avskrivningar utöver amorteringar samt avsättning till fonder 
minskat med föreningens ränteintäkter samt eventuella statliga räntesubventioner. Andelstalet 
för driftsdelen fastställs av relationen mellan varje bostadsrätts basinsats. 
 
Gällande andelstal redovisas årligen i anslutning till föreningens verksamhetsberättelse. 
Räntekostnaderna för nyupptagna lån och amorteringar som ej berörts vid fastställelse av 
andelstalet för kapitaldelen, fördelas enligt andelstalet för föreningens driftsdel. 
 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens två andelstal kommer att motsvara 
vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt amorteringar och avsättning till 
fonder. 
 
Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte 
styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. 
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning och 
konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.  


