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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 1, 6 och 8 §§ bostadsrättsförordningen (1991:630) 

ska ha följande lydelse. 

1 §1    En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt 3 kap. bostads-

rättslagen (1991:614) ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är 

preliminär ska detta anges.  

1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.

2. Beskrivning av fastigheten.

3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.

4. Kostnad för föreningens fastighet.

5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, om-

byggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten. 

6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verk-

samhet. 

7. Finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan).

8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.

9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte

ingår i årsavgiften. 

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslig-

hetsanalys. 

6 §    En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om omregistre-

ring av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska innehålla följ-

ande uppgifter.  

1. Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt

bostadsrättsföreningens företagsnamn. 

2. Bostadsföreningens behållna tillgångar.

3. Medlemmarnas insatser.

4. Överskott utöver insatserna.
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SFS 2018:1812 8 §2    En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen 

(1991:614) ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens företags-

namn och organisationsnummer samt, i den omfattning som det behövs för 

att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den ska även 

innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och 

intäkter som har tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §. 

Kalkylen ska vara försedd med ett intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket 

bostadsrättslagen.  

Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av kostnadskalkyler. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Magnus Hermansson 

(Justitiedepartementet) 

2 Senaste lydelse 2003:35. 
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