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Proposition angående väsentlig förändring av föreningens fastighet 

 

1. Bakgrund och proposition från styrelsen  

BRF Rektangeln 22 är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse och som bl.a. har två 
syften – att vårda och ta hand om vår fastighet och att ge alla boende i föreningen möjlighet till 
ett likvärdigt inflytande. 

Som medlem i bostadsrättsföreningen äger du tillsammans med de andra medlemmarna föreningens 
tillgångar och du har inflytande över ditt boende genom att delta på föreningsstämmor, där du 
genom att rösta kan vara med och påverka boendemiljön och föreningens gemensamma ekonomi. 

Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på föreningen stämmor och 
deltar i beslut i viktiga frågor. På extra stämma 2019-12-05 har du som medlem möjlighet att delta i 
beslut avseende det balkongbygge som styrelsen föreslår och som beskrivs vidare i detta 
beslutsunderlag. 

Beslutet avser byggande av balkonger/ takaltaner såsom beskrivs nedan samt upptagande av ny dörr 
i fasaden till de balkonger/ takaltaner där dörr saknas. Styrelsen anser att detta innebär en väsentlig 
förändring av föreningens fastighet som kräver beslut på en föreningsstämma enligt 9 kap 15 § 
Bostadsrättslagen, (BRL), med mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman. Ändringar i 
föreningens hus eller mark ska fattas på en stämma, om inte annat har bestämts i stadgarna, vilket 
inte är fallet för BRF Rektangeln 22. 

Proposition:  

Styrelsen föreslår extrastämman 2019-12-05:  

att fatta beslut om en väsentlig förändring av föreningens fastighet enligt 9 kap 15 § 
Bostadsrättslagen i enlighet med till stämman utsänt beslutsunderlag, samt 

att ifall byggnation av balkonger/ takaltaner genomförs ska de direkta och indirekta kostnader som 
relateras till byggnationen fördelas pro rata på de medlemmar som ingår avtal om upplåtelse och 
byggnation med föreningen. Dessa kostnader ska alltså inte falla på föreningen. 

2. Beskrivning av balkongprojektet 

Efter en motion från medlemmarna rörande balkonger/ takaltaner mot innergården på redan 
befintliga bottenplattor fick styrelsen vid ordinarie stämma 2017 i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för projektets genomförande. Resultatet av utredningen redovisades på ordinarie 
stämma i maj 2018. En Balkonggrupp bestående av medlemmar bildades under våren 2019 och har 
arbetat vidare med frågan. 

Bygglov finns beviljat sedan september 2018 för 28 balkonger och 8 takaltaner mot gården samt 3 
takaltaner mot gatan. Balkonger är konstruktioner som sticker ut utanför befintlig fasad och 
konstruktion medan altaner inte sticker ut utanför befintlig fasad. Balkong byggnationen innebär bl.a. 
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att räcken som omgärdar balkongerna ska komma på plats samt att dörr ska tas upp i fasaden för 
vissa lägenheter där dörr till balkong/ takaltan saknas. 

Skälet till att bygglovet blev utökat i förhållande till det ursprungliga förslaget om bygge enbart mot 
innergården, var att man ursprungligen ville ta reda på intresset av att bygga balkong/ takaltan där så 
skulle vara möjligt på befintliga bottenplattor, oavsett om dessa var mot gatan eller mot gården.  

Listan på samtliga som tillfrågats och som visat intresse skickades med till den arkitekt som 
utformade bygglovsansökan 2018. Tanken var vid denna tidpunkt att utan ytterligare 
bygglovskostnad kunna möjliggöra för eventuellt balkong/takaltanbygge för att möta medlemmarnas 
då visade intresse. Sedan dess har vissa medlemmar sålt de aktuella lägenheterna och nya 
medlemmar har tillkommit. 

Efter förfrågan hösten 2019 har 28 medlemmar anmält intresse för att gå vidare med att bygga 
balkonger/takaltaner i enlighet med nu befintligt bygglov. Tre av lägenheterna som berörs avser 
hyresrätter. Av de övriga har 2 medlemmar tackat nej och de andra inte återkommit i frågan. 

Byggnation behöver startas senast augusti 2020 då bygglovet går ut i september 2020. 

3. Juridik   

Byggande av balkong/ takaltan och i vissa fall upptagande av ny dörr till balkong/ takaltan anses vara 
en väsentlig förändring av föreningens fastighet som kräver beslut på en föreningsstämma enligt 9 
kap 15 § Bostadsrättslagen, (BRL), med mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman.  

Det skulle kunna finnas andra medlemmar som inte ska bygga balkong/ takaltan men som skulle 
kunna beröras rent konkret av en ny balkong/ takaltan, exempelvis för att ljusinsläppet i den andra 
medlemmens lägenhet skulle kunna påverkas av en ny balkong/ takaltan eller om någon medlem 
rent konkret skulle få stor insyn i sin lägenhet pga. en ny balkong/takaltan. Om någon sådan annan 
medlem som beskrivs i detta stycke inte skulle ge sitt samtycke till ett stämmobeslut enligt 9 kap 15 § 
BRL blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande på stämman röstar ja (9 kap 16 
§ första stycket 2 BRL), under förutsättning att det även godkänns av Hyresnämnden i efterhand.  

För att förtydliga: Samtliga medlemmar i föreningen berörs givetvis av ett eventuellt balkongbygge 
och samtliga medlemmar är kallade och har möjlighet att rösta om saken på en extrastämma. Men 
det är bara de medlemmar som eventuellt skulle kunna beröras rent konkret som har möjlighet att 
utöver beslut på stämman även kunna meddela styrelsen att de inte lämnar sitt samtycke till en 
förändring pga. byggnationen som skulle kunna påverka dessa specifika medlemmar negativt. Om 
någon medlem som berörs konkret inte vill lämna samtycke ske bör detta ske snarast, i samband 
med stämman eller så fort som möjligt efter stämman har hållits.   

Ett stämmobeslut enligt 16 § första stycket 2 BRL ska på begäran av föreningen godkännas av 
Hyresnämnden om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte skäligen kan tillgodoses 
på något annat sätt samt beslutet inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Kan förändringen anses 
vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren, får Hyresnämnden dock lämna godkännande, om 
åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt. Nämnden får förena ett beslut om 
godkännande med villkor, (9 kap 17 § första stycket BRL). 
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Ett tilläggsavtal om upplåtelse ska upprättas mellan föreningen och de medlemmar som vill bygga 
balkong/ takaltan. Avtalen ska reglera de ekonomiska och rättsliga frågorna mellan balkongbyggarna 
och föreningen och ska signeras innan byggnation påbörjas.  

Därmed blir den enskilde medlemmen bunden av att slutföra sina ekonomiska förpliktelser mot 
föreningen och betala sin del av kostnaden för det totala projektets genomförande. 

Avtalet ska täcka: 

– ändamål med upplåtelse, 

– insats/ kostnad för medlemmen, 

– betalningsvillkor, 

– tillträdesdag, 

– dröjsmål, 

– övriga aktuella frågeställningar. 

4. Ekonomi 

Föreningen står som byggherre och är juridisk och ekonomisk motpart till balkong entreprenören.  
Praxis är att den enskilde medlemmen betalar hela kostnaden för “sin” balkong/ takaltan. Styrelsen 
anser även att den enskilde medlemmen ska stå sin del av ytterligare kostnader som har ett direkt 
samband med balkongprojektet, såsom kostnad för juridisk/ teknisk rådgivning/ projektledning samt 
avtalsskrivning som rör byggnationen av balkonger/ takaltaner.  

Avseende de 3 hyresrätter som berörs av projektet kommer ett balkongräcke att sättas upp utanför 
dessa lägenheter eftersom bygglovet kräver att så görs, liksom för de berörda medlemmar som 
tackar nej till att bygga balkong. Kostnaden för dessa räcken kommer att fördelas på de medlemmar 
som bygger balkong/ takaltan. 

Den slutliga kostnaden för balkong/ takaltan är ännu inte fastställd, utan kommer att fastställas i 
samband med anbudsinfordran, se vidare under p. 6. 

Vad gäller årsavgifter för lägenheter som efter upplåtelse utrustas med balkong står i § 8 i 
föreningens stadgar följande:  

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 
% av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, 
altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %. 

5. Andelstal 

Andelstal handlar om ägandet och/eller kostnadsfördelningen i en bostadsrättsförening och 
uttrycker lägenhetens andel av föreningens totala insatser eller bostadsrättsintäkter. Tidigare skulle 
andelstalet framgå i den ekonomiska planen men något sådant krav finns inte längre.  
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Har tiden gått och dokumentationen från föreningens start är mindre bra, som den tyvärr är i 
Rektangeln 22, kan det i dag vara svårt att analysera tankegångarna som en gång var vägledande vid 
fördelningen av andelstal.  

 

 

Ytorna, läge i huset, ljusinsläpp, förekomsten av balkonger kan ha varit grunder, men även helt andra 
överenskommelser för hur årsavgifterna skulle utgå, till exempel de proportioner som hyran utgick 
ifrån innan huset blev bostadsrätt, lägenheternas skick eller marknadsvärde kan ha varit faktorer som 
vägts in när fastigheten uppläts till bostadsrätt. 

Att ändra på andelstalen är dock en metod som exempelvis Bostadsrätterna avråder ifrån. Det var 
när föreningen bildas som medlemmarna kom överens om vilka proportioner som skulle gälla för 
ägarandelarna (insatserna) i föreningen och ändrar man andelstal och avgifter nu slår det som regel 
direkt igenom på lägenheternas marknadspris, vilket kan resultera i krav på kompensationer och 
skadestånd från föreningen.  

Eftersom balkonger inte räknas in i boytan och därmed inte ligger till grund för andelstalet, samt att 
de inbördes relationerna mellan de befintliga medlemmarna inte ändras om balkonger/takaltaner 
byggs på redan befintliga bottenplattor, krävs inte någon omräkning av befintliga andelstal.  

6. Projektets genomförande  

Under förutsättning att stämman, och eventuellt Hyresnämnden, ställer sig positiva till projektets 
genomförande, kommer förfrågningsunderlag för anbudsinfordran på totalentreprenad att tas fram 
och distribueras till 3 utvalda entreprenörer. Därefter kommer de inkomna anbuden att utvärderas. 
Efter beslut om vald entreprenör kommer entreprenadkontrakt att upprättas. När arbetet är 
genomfört sker slutbesiktning av oberoende besiktningsman.  

Det är styrelsen som efter stämmans godkännande fattar löpande beslut som rör projektets 
genomförande.  

7. Risker 

Det kan finnas en ekonomisk risk för föreningen om det under pågående byggnation visar sig att 
reparationer behövs göras som föreningen enligt lag/ föreningens stadgar ska stå för.  

Det kan finnas en ekonomisk risk för medlemmar som beställer balkong om det under pågående 
byggnation visar sig att reparationer behövs göras som den enskilde medlemmen enligt lag/ 
föreningens stadgar ska stå för. 

Det kan finnas en risk att en medlem som beställt en balkong/ altan inte betalar för sig. Den risken 
kan minskas genom att föreningen kräver in delar av det totala belopp som medlemmen ska erlägga i 
förväg, t.ex. att förvaras på ett klientmedelskonto. 

Det kan finnas en risk att Balkongprojektet blir så omfattande och arbetskrävande för styrelsen att 
annat föreningsarbete inte hinns med eller blir eftersatt. Den risken kan minskas genom att 
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professionell projektledning tillsätts, där en extern, på området kompetent person, utses att 
övervaka projektet och återrapportera projektets fortskridande löpande till styrelsen. 

 

8. Viktig information för medlemmar som är intresserade av balkong men som inte omfattas av 
befintligt bygglov 

Det har framkommit att det finns medlemmar som är intresserade av att också kunna få tillgång till 
balkong alternativt takaltan, men som idag inte omfattas av det befintliga bygglovet.  

För dessa medlemmar, liksom för alla andra medlemmar, är det viktigt att känna till att omröstning 
på föreningsstämman avseende förändring av föreningens fastighet enligt 9 kap 15 § BRL endast 
behöver göras en gång i samband med byggande av balkonger, under förutsättning av att sådan 
framtida byggnation inte skiljer sig från den som beskrivs i befintligt bygglov samt beskrivningen av 
projektet i detta beslutsunderlag.   

För att förtydliga: skulle styrelsen ansöka om ytterligare bygglov rörande framtida byggnation som är 
lika befintliga balkonger och takaltaner enligt befintligt bygglov, kommer styrelsen innan sådan 
byggnation genomförs se att ge medlemmarna möjlighet att meddela om någon medlem inte skulle 
samtycka till detta, jämför med informationen under p.3, Juridik.  

Befintligt bygglovsbeslut omfattar som tidigare nämnts 28 balkonger och 11 takaltaner, och nya 
fönsterdörrar, balkonger och takaltaner vid denna byggnation ska utföras lika befintliga fönsterdörrar 
och balkonger/ takaltaner. 

Därmed omfattas ingen annan eventuell framtida byggnation av balkong, takaltan, gårdsterrass e. 
dyl. som inte beskrivs i nu befintligt bygglov eller detta beslutsunderlag av stämmobeslut 2019-12-
05. 


