Motion
På informationsmötet den 5:e mars diskuterades främst principen för hur man kan göra
om ytterligare lägenhetsyta ska köpas till. Brf kommer att rösta om att anta
sammanläggningsavtal som huvudprincip, dock med en möjlighet till tilläggsavtal i
undantagsfall.
Däremot diskuterades inte principerna för vad som behöver köpas och hur förändringar
ska återspeglas i upplåtelseavtalet. På mötet identifierades 4-5 typfall som kan
summeras i typfall 1 Att omvandla biyta till boyta, typfall 2 Att ta i anspråk ny biyta,
typfall 3 Att ta i anspråk ny boyta. Vi behöver en utredning för att klargöra hur dessa fall
ska behandlas. Det finns typfall där man skulle kunna tillämpa liknande resonemang.
Det är viktigt att det finns principer som ser till att varje enskilt fall inte behandlas
orättvist.
Boverket (Allmänna råd1 1995:6:2007:2, s. 13-14) rekommenderar att den ekonomiska
planen för en brf innehåller upplåtelseavtal som utgår från uppmätt area i lägenheten
enligt svensk standard SS021053. I skriften Så Mäter du din bostad (SIS 2012) kan
man läsa om mätprinciper för boarea och biarea. Till boarean hör utrymmen med
rumshöjd över 1,90 (med eller utan fönster). Det står också klart att förråd som har en
ingång inifrån lägenheten räknas till boytan och förråd med ingång utanför bostaden
räknas som biarea2.
Jag föreslår att styrelsen ges i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag till
styrdokument som med utgångpunkt i Boverkets Allmänna råd och svensk standard
SS021053 utreder hur de olika typfallen ska hanteras. I detta uppdrag ingår att utreda
hur
boarea och biarea bör hanteras i de olika typfallen, hur dessa areatyper bör återspeglas
i upplåtelseavtal, (idag behandlar upplåtelseavtalen enbart boyta grundad på) och det
behövs en bättre förståelse för om både bo-och biarea är avgiftsgrundande.
Stämman ska ha möjligheten att diskutera, förändra och fastställa styrdokumentet och
därmed påverka vad som ska köpas i de olika principfallen samt ta ställning till frågor
kring hur lägenheternas upplåtelsearea ska beräknas.
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