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Revisionsberättelse för Svensboda Samfällighetsförening 2020 

För räkenskapsåret 2020-01-01 till och med 2020-12-31 har vi granskat årets redovisning för 
Svensboda samfällighetsförening med organisationsnumret 717904-4479. Vi har granskat 
föreningens bokföring, styrelseprotokoll, avtal, väsentliga beslut, löpande arbete och andra 
förhållanden. Detta har gett oss en bild av styrelsens arbete. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

a) Styrelsen har inte följt föreningens stadgar, som anger att föreningens ändamål och syfte är vägar
i Svensboda. I bokföring, protokoll, avtal och väsentliga beslut har styrelsen inbegripit grönområdet
1:3. Grönområdet är inte någon samfällighet med anläggningsbeslut, andelstal eller stadgar
godkända av lantmäteriet.

b) Styrelsen har inte följt anläggningsbeslutet för Svensboda ga:2 från 1972-01-28, som anger att
Väghållning omfattar byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning (3 § första st EVL). Ej må
föreningen utöva verksamhet, som är främmande för dess nu angivna ändamål, föreningen dock
obetaget att ombesörja vägbelysning (71 § tredje st EVL).

c) Styrelsen har inte följt Lagen om förvaltning av samfälligheter som under § 18 anger En
samfällighetsförening ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. En
samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som
samfälligheten skall tillgodose. Lag (2012:184)

I Allmän fastighetsinformation från Lantmäteriet anges olika ägare till grönområdet 1:3. 2013 anges 
Svensboda Fastighetsägareförening, 2017 anges Svensboda Samfällighetsförening och 2019 anges 
Svensboda Samfällighetsförening.  

Vid samtliga fastighetsinformationer anges inskrivningsdagen för lagfarten 1972-11-08 och akten har 
numret 72/3223. Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret. Lagfarten är en 
överlåtelsehandling från Magnus Idar AB till förvärvaren Svensboda Fastighetsägareförening u.p.a. 
1989-06-10 bytte Svensboda Fastighetsägareförening sitt namn till Svensboda Natur- och 
Fritidsförening. 

Styrelsens sammanblandning av samfällighetens och grönområdets angelägenheter utan stöd i 
stadgar, anläggningsbeslut och lag, gör att vi som revisorer inte kan föreslå ansvarsfrihet för styrelsen 
för perioden 2020-01-01 till och med 2020-08-29, men däremot föreslår vi ansvarsfrihet för 
nytillträdda ledamöter 2020-08-29 till och med 2020-12-31. 

Svensboda  2021-04-22 

Camilla Bauer Jan Carlsson 



Styrelsens kommentar till revisionsberättelsen

Revisorerna  ansvarsfrihet
.

Det är styrelsens mening att styrelsen sedan 2019 agerat helt i linje med 
samfälligh te s intressen.  Styrelsen har vid tidigare stämmor 2018 och 2019 fått i uppdrag att utreda 
ägarfrågan och förvaltningen av 1:3. 

 

 avsikt  bringa ordning i förvaltningen av den av
samfällighetsföreningens ägda fastigheten 1:3. Fastigheten ingår inte i gemensamhetsanläggningen. 

 har som ett led i agerandet sökt få möjlighet att skriva in ägandet och förvaltningen i
stadgarna

 för att det ska skapas  möjligheter för samfällighetsföreningen att förvalta sin
egendom.

Det är alltså styrelsens mening att styrelsen inte på något sätt agerat
klandervärt utan 

. Styrelsen har heller inte föranlett någon skada för
samfällighetsföreningen i den mening att det finns anledning att inte bevilja ansvarsfrihet.  

Med detta överlämnar vi frågan om ansvarsfrihet till föreningsstämman att besluta. 
.

Styrelsen 



Kommentar från Optimus Advokatbyrå

SSF är enligt fastighetsregistret lagfaren ägare av Norrtälje Svensboda 1:3.

Det finns tusentals samfällighetsföreningar i landet som äger fastighet. Ibland sammanfaller 
ägandet med gemensamhetsanläggningens båtnadsområde men ofta inte.

SSF får inte förvalta 1:3 inom ramen för gemensamhetsanläggningen då 
grönområdesförvaltningen ligger utanför beslutet. Detta har heller aldrig föresvävat styrelsen.

Däremot har och är det SSFs avsikt att styra upp förvaltningen av den egenägda fastigheten 
1:3.

Det kan inte anses vara främmande verksamhet för SSF att söka förvalta sin egendom. Vid ett 
sådant förhållningssätt äger heller inte SSF rätt att upplåta förvaltningen till annan heller 

Den advokatbyrå styrelsen bett se över frågeställningen ansåg att det borde vara möjligt att 
skriva in i ändamålsparagrafen förvaltningen av 1:3. Avsikten med det var inte att detta skulle 
vara del av förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriet ansåg inte detta vara 
möjligt. Styrelsen valde att inte överklaga det beslutet.

Då styrelsen måste skapa förutsättningar för förvaltningen av 1:3 finner nu styrelsen ingen 
annan råd än att föreslå stämman att 1:3 förrättas till att omfattas av 
gemensamhetsanläggningen. 

Optimus Advokatbyrå kan inte se hur styrelsens agerande på något sätt förorsakat föreningen 
skada i den meningen att ansvarsfrihet inte ska beviljas. Det är tvärtom så att styrelsen nu tar 
ansvar för att söka bringa ordning i ett förhållande som borde ha hanterats för länge sedan.

Håkan

Advokat

OPTIMUS ADVOKATBYRÅ AB



Styrelsen föreslår lantmäteriförrättning av grönområde, badplatser och fritidsanläggningar 
i Svensboda

Under 2019 och 2020 utredde styrelsen i Svensboda Samfällighetsförening, med stöd av
advokatbyrån Optimus, frågan om att hitta en långsiktig och hållbar lösning på förvaltningen av 
fastigheten Svensboda 1:3, som är det grönområde som samfälligheten är ägare till. Utredningen 
resulterade i ett förslag som presenterades och beslutades på stämmorna under hösten 2020. 
Förslaget gick ut på att ändra föreningens stadgar för att föreningen på så sätt skulle kunna förvalta 
Svensboda 1:3. Tyvärr visade det sig att Lantmäteriet inte godkände det förslag till stadgar som 
röstades igenom vid de två stämmorna och föreningens ansökan avslogs därför i januari 2021. 
Orsaken till detta är att Lantmäteriets jurister gjorde en annan bedömning av föreningens nya 
stadgar än Optimus Advokatbyrå.  

Styrelsen valde då att konsultera Riksförbundet enskilda vägar (REV), ett juriststöd och Lantmäteriet 
för att utröna vilka alternativ som återstår för att få till stånd den förändring som krävs för att 
föreningen ska kunna föra in Svensboda 1:3 som förvaltningsobjekt och på så sätt skapa en 
långsiktigt hållbar förvaltning av vårt gemensamma grönområde, badplats och tillhörande 
trivselanläggningar. Det står nu klart att den enda lösning som återstår är ansöka om en 
lantmäteriförrättning. Syftet med en förrättning är bilda en så kallad gemensamhetsanläggning av 
fastigheten och dess trivselanläggningar. 

Från styrelsens sida så tycker vi att det är olyckligt att den lösning som föreslogs av stämman i höstas 
fick avslag av Lantmäteriet. En ändring av stadgarna hade varit en smidig och enkel lösning på vårt 
problem med förvaltningen av Svensboda 1:3. Myndighetens avslag gick inte att förutse då 
Lantmäteriet inte ger några förhandsbesked i den här typen av ärenden och styrelsens fokus har 
därför varit att fortsätta arbetet med att hitta en långsiktigt hållbar väg framåt. 

Fördelen med den lösning som nu föreslås för stämman i form av en lantmäteriförrättning är att 
föreningen får ännu bättre förutsättsättningar att fortsätta skötseln och förvaltningen av 
grönområdet och dess fritidsanläggningar, såsom exempelvis badplatsen och båtbryggan vid 
Stensjövägen samt fotbollsplanen då fastigheter som ingår i en samfällighet har starkt skydd i lagen. 
Vi har även fått ett preliminärt positivt besked från den privata fastighetsägare som äger marken vid 
östra badet om att införliva även bryggor och badplats vid östra badet i en framtida 
gemensamhetsanläggning. På så sätt skapas goda möjligheter för nuvarande och kommande 
styrelser att fortsätta utveckla och förvalta Svensboda vilket är till gagn för samtliga boende i 
området. 

Vad innebär en lantmäteriförrättning för föreningen och dess medlemmar? 

Samfälligheten har redan i dag ett ansvar för fastigheten i och med att den är lagfaren ägare. Dock 
innebär att förrättning av fastigheten och bildande av gemensamhetsanläggning att medlemmarnas 
ansvar och möjligheter förtydligas och befästs. En förrättning  skapar även viktiga förutsättningar för 
att även i framtiden ta in medlemsavgifter för förvaltning av fastigheten och dess fritidsanläggningar. 

En lantmäteriförrättning bekostas av de delägare (dvs. de boende i Svensboda) som berörs av 
förrättningen. Det kommer vara Lantmäteriet som debiterar varje enskild fastighetsägare den 
kostnaden. Lantmäteriet tillhandahåller dessvärre inga kostnadsuppskattningar, men enligt 
Riksförbundet Enskilda Vägar så bedöms en förrättning belasta varje fastighet med cirka 2.000 
kronor. Observera att detta enbart är en preliminär uppskattning av kostnaden. Det är tyvärr inte 
möjligt för styrelsen att ge mer exakta besked än så av de kostnader som Lantmäteriet kommer att 
fakturera de enskilda medlemsfastigheterna. 



Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår för stämman: 

Att, om möjligt, införa den kommande gemensamhetsanläggningen som förvaltningsobjekt i den 
befintliga samfällighetsföreningen.  


