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• Planmässig fastighetshållning en förutsättning för en lyckad entreprenad

• Planering samt verkställning av en entreprenad

• Särskilda frågor

Innehåll



Planmässig
fastighetshållning
– förutsättning för 
en lyckad
entreprenad



• Känner till fördelarna och nackdelarna

• Strategin som redskap för planmässigt fastighetsunderhåll
• Strategin innehåller bolagets samt aktionärernas vilja

• Ledningens roll i förberedelserna
- Styrelsens roll och uppgifter

• Användning av experter samt av nyckelpersoner

- Disponentens roll och uppgifter

• Sakkunnig innom branchen

Planmässig fastighetshållning – förberedelser inför en 
entreprenad



• BAB Modellgården

• Underhållsansvar
enl. BABL

• Husets skick utrett
med hjälp av 
experter

• Värdet som säkerhet
bibehålls

• Försäkringsvärdet
bibehålls

• Reparationsbehov
förutsägbara

Fördelar och nackdelar –
BAB Modellgården och BAB Bembölingarnas gård

• BAB Bembölingarnas
gård

• Underhållet på envar
aktionär

• Skicket bedöms av 
lekmän inom bolaget

• Säkerhetsvärdet
sjunker

• Osäkerhet med
försäkringsvärdet

• Plötsliga oförutsägbara
reparationer och
utgifter



•Meningen är att skönja en långsiktig utvecklingslinje:
• Målsättning bla. gällande nivån på underhåll och förnyelser
• Aktionärers vilja kommer fram

• Styrelsen bereder – bolagsstämman beslutar
• Bolagstämman beslutar om godkännandet och ibruktagandet

• Ingår i rekommendationen om God förvaltningssed i husbolaget
• Justitieministeriet, Fastighetsförbundet, Disponentsförbundet, AKHA

Husbolagets strategi



• Styrelsen skall:

• Föra fram planmässigt och långsiktigt fastighetsunderhåll inom bolaget
• Följa med byggnaders tekniska skick och vända sig vid behov till utomstående experter för att skaffa

fram utredningar därom
• Se till att behövliga beslut fattas i rätt tid
• Se till att bolagets avtal är à jour

• Strelsen ger disponenten anvisningar och påbud på basis av vilka
disponenten sköter om underhållet av fastigheten och byggnaderna

• Vid bedömningen av styrelsens eventuella ansvar fästs
uppmärksamhet vid iakttagande av tillräcklig aktsamhet

Styrelsens roll och ansvar



• Yrkesman inom fastighetsbranschen

• Disponenten ansvarar för förvaltningen av fastigheten och
byggnaderna och sköter bolagets övriga dagliga förvaltning i enlighet
med styrelsens anvisningar och föreskrifter. 

• Närmare i disponentavtalet

Disponentens roll och uppgifter



Planering och
verkställning av en 
entreprenad



Olika faser

Reparationsbehov Planering Val av entreprenör
Utförande av 
entreprenad

Garantitid



Bolagstämmor och styrelsens åtgärder (1)

Bolagsstämma

Bolagsstämma 1:

• Beviljande befogenheter till
styrelsen att beställa behövliga
utredningar / PTS

Bolagsstämma 2:

• Genomgång av resultaten av 
utredningarna

• Principbeslut gällande projektet

• Beslut om projektplanering samt
finansiering

Styrelsens åtgärder

• Beredning inför bolagsstämma, eventuella
undersökningar (kuntotutkimus)

• Konkurrenssättning och beställning

• Beredning av resultaten inför bolagsstämman

• Konkurrenssättning och beställning av 
projektplanering

• Beredning av projektplanering samt ev. val av 
entreprenadsform

• I samarbete med planerarna



Bolagstämmor och styrelsens åtgärder (2)

Styrelsens åtgärder

• Konkurrenssättning samt beställning av 
planeringen

• Beredning av anbudsförfrågningar

• Konkurrenssättning av entreprenaden

• Ingående av avtal

• Urakan vastaanottaminen ja käyttöönotto

• Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen

Bolagsstämma 3:

• Projektplanerna presenteras

• Beslut gällande entreprenadsform

• Beslut om egentlig planering samt
finansiering

Bolagsstämma 4:

• Beslut gällande val av entreprenör
samt finansieringsbeslut

Bolagsstämma 5:

• Genomgång samt godkännande av 
projektets bokslut



• Bolagsstämman fattar beslut om inledande av projektet (principbeslut) och
om att inleda projektplaneringen

• I projektplaneringen utreds bl.a.:
- Vad ska göras (målen) och hur dessa mål ska uppnås? 
- Vilken entreprenadsform som lämpar sig bäst för projektet?

• Aktieägarna inkluderas i projektplaneringen
- Aktivering av aktieägarna genom boende-enkät
- Aktieägarnas ändringsarbeten i samband med projektet

• Styrelsen för den färdiga projektplanen till bolagsstämman för behandling
och godkännande

Bolagstämma nr 2.
Projektplanering



• Underhållsansvaret mellan aktionären och bolaget bestäms enligt BABL 4 kapitel
- Även eventuella bestämmelser i bolagsordningen bör beaktas

• Aktieägaren har rätt till ändringsarbeten i enlighet med BABL 5 kapitel

• Bolagets ansvar bestäms på basis av basnivån, aktionären har i sin tur ansvaret för 
ändringsarbeten

- Underhållsansvaret för ändringsarbeten ankommer den befintliga aktieägaren

• Aktionären kan ha möjlighet att genomföra egna ändringsarbeten i samband med bolagets
projekt: 

- Aktionären svarar för kostnader som överstiger basnivån
- Underhållsansvaret för ändringarna ankommer på aktionären även då de har utförts i 

samband med bolagets projekt
- Aktionären ska skilt avtala om ändringarna med entreprenören (RYS, REYS)
- Eventuell uppkomst av gemensam byggplats (yhteinen työmaa) bör beaktas

Bolagstämma nr 2.
Aktieägarnas ändringsarbeten



Bolagstämma nr 3
Beställning av planering och val av entreprenadsmodell

• Bolagsstämman fattar beslut om
godkännande av projektplanen
och ger styrelsen fullmakt att
beställa saneringsprojektets
planering av den av syrelsen
genom konkurrenssättning utvalda
planerararen.

• Bolagsstämman fattar beslut om
entreprenadsmodell på basis av 
rekommendationer i 
projektplanen och förslag av 
styrelsen

• Bolagsstämman beslutar om att ge
styrelsen fullmakt att söka de för 
projektet behövliga
myndighetsloven
(bygglov/åtgärdstillstånd)



Bolagstämma nr 4
Genomförandet av projektet

• Styrelsen kallar till bolagsstämma för att
fatta beslut om projektets genomförande

- Beslut om godkännande av styrelsens förslag till
huvudentreprenör till projektet. Samtidigt beslut
om att bevilja styrelsen fullmakt att underteckna
behöliga avtal (entreprenadsavtal)

• Beslut om finansiering
- Styrelsens förslag om kostnadsram och

finansieringsmodell
- Beslut om fullmakt att lyfta lån samt om

pantsättning av pantbrev som säkerhet för lånet

• Styrelsens uppgifter
- Övervakning av att samtliga aktörer fullför sina

avtalsenliga förpliktelser
- Godkännande av aktionärers eventuella

ändringsarbeten



Bolagstämma nr 5
Projektets slutavräkning

• Mottagande av entreprenad: 
Mottagningsbesiktning

- När och under villka förutsättningar?
- Färdighetsgrad, uteblivna prestationer?
- Säkring av färdigställandet

• Myndighetsgranskning: Slutsyn
- Byggnadsinspektören konstaterar

projektets lovenlighet
- OBS! Inte direkt kvalitetsgranskning!

• Ekonomisk slutavräkning
- Projektets bokslut
- Granskning av projektbudgetens

hållbarhet i fokus med tanke på
ansvarsfrågorna gällande bolagsledningen



Specialfrågor



Val av avtalspart

• Styrelsen utreder i enlighet med
bolagsstämmans beslut möjliga
aktörer och bereder offertförfrågan

- Bl.a. planerare, övervakare, entreprenör

• Användning av expertis i 
konkurrenssättningen! 

- Beredning av offertförfrågan: 
projektledaren bereder i samråd med
styrelse och disponent

- Genomgång av anbuden i samarbete
med projektledaren

• Valkriterier?
• T.ex. Priset, entreprenörens allmänna

duglighet, referenser, 
prestationsförmåga och resurser



• Garantigranskning

•Möjliga eftergranskningar

Efter byggfasen



Olika entreprenadsmodeller i korthet

Helhetsentreprenad

Den traditionella modellen; husbolaget svarar för planeringen och beställer genomförandet av 
en byggentreprenör

Planera och bygg –entreprenad (SR-urakka, ST-urakka, KVR-urakka)

Nycklarna i handen modellen; husbolaget beställer planeringen och genomförandet av en och
samma huvudentreprenör

Projektledningsentreprenad

Husbolaget beställer ledningen och eventuellt delar av planeringen och/eller genomförandet av 
sin avtalspart (huvudentreprenören/huvudgenomföranre) som använder sig av husbolaget
godkända utomstående aktörer för planeringen och genomförandet av saneringsprojektet

Samverkansentreprenad

Husbolaget och nyckelaktörerja i saneringprojektet formar en gemensam projektorganisation
som delar på ansvar, kostnader och nytta i enlighet med avtalet om samverkan för projektet. 
Den yttersta formen av samverkan utgörs av den s.k. alliansmodellen



Tack!


