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1.  

Förord  

Uppsatsen behandlar de konsekvenser som kan uppstå i en samfällighetsförening, om 

styrelsens förvaltning inte fungerar som avsett dvs. enligt gällande lag och anvisningar. Syftet 

med uppsatsen har varit att utreda den närmare innebörden av den förvaltning som styrelsen 

är satt att sköta inom en samfällighetsförening samt att analysera de svårigheter som kan 

uppstå i praktiken gällande samfällighetsföreningarna. 

Ett stort tack ska riktas till min handledare, Magdalena Giertz, för all värdefull vägledning 

och kloka synpunkter. 

Knivsta i juni 2012 

Minna Bengtsson 
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Förkortningar 

1973 års prop prop. 1973: 160 med förslag till anläggningslag m.m.  

AL      Anläggningslagen 

CU    civilutskottet 

EVL    lag (1939: 608) om enskilda vägar 

FBL    fastighetsbildningslag 

FL      föreningslag 

HD     Högsta domstolen 

HovR   Hovrätten 

JT   Juridisk Tidskrift 

LGA    lag (1966: 700) om vissa gemensamhetsanläggningar 

LMV    lantmäteriverkets rättsfallsregister, avdelning 1. 

NJA    nytt juridiskt arkiv 

PBL     plan- och bygglag 

Prop.  Proposition 

RF   regeringsformen 

RH    rättsfall från hovrätterna 

SFL    lag (1973: 1150)  om förvaltning av samfälligheter 

SFS   svensk författningssamling 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk juristtidning 

TR   tingsrätt 

ÅRL   årsredovisningslagen 
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Sammanfattning 

En samfällighetsförening ska förvaltas av en styrelse. Vilken är satt att sköta det löpande 

arbetet och medelsförvaltningen i föreningen. Eftersom lagen om förvaltning av 

samfälligheter inte innehåller krav på viss kompetens hos styrelseledamöterna eller att det ska 

finnas en revisor som granskar förvaltning och bokföring, kan det leda till att felaktigheter 

uppstår. Samtidigt som själva upptäcksrisken för eventuella felaktigheter måste bedömas som 

relativt liten, eftersom ingen revisor krävs samt att medlemmarna ofta är okunniga angående 

de regler som gäller vid förvaltningen av föreningen, och således inte kan ställa krav eller 

ifrågasätta föreningen. Det ska också nämnas att även om en samfällighetsförening faktiskt 

har en revisor, så är det ingen garanti på att eventuella felaktigheter upptäcks, eftersom ingen 

särskild kompetens erfordras av den som utses till föreningens revisor. Till saken hör även att 

det kan vara svårt att få överblick vilka regler som gäller.  Samhället erbjuder inte heller 

någon rådgivning till medlemmarna om frågetecken skulle uppstå angående 

medelsförvaltningen.  

För att svara på frågan vilken funktion och vilket ansvar för förvaltningen som styrelsen har 

inom en samfällighetsförening, har jag genomfört en studie av gällande lag, praxis och 

doktrin. Uppsatsen innehåller även ett praktiskt exempel, vars syfte är att illustrera några av 

de problem som kan uppstå när det gäller samfällighetsföreningar. Det insamlade 

faktamaterialet har sedan analyserats utifrån gällande lagstiftning. 

Uppsatsens resultat visar att det är svårt för styrelseledamöter och medlemmar att få en 

överblick av vilka regler som gäller och att det kan vara svårt att få stöd av samhället om 

frågor angående förvaltningen uppstår. Då det är ett samhälleligt intresse att det bildas 

samfällighetsföreningar, måste samhället ta ett större ansvar och erbjuda fastighetsägarna i 

föreningarna ett bättre stöd vid problem och uppkomna frågor angående förvaltningen.  
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1 Inledning 
Detta kapitel ger läsaren en bakgrund till de olika områden som uppsatsen behandlar. 

Kapitlet presenterar även de problem som uppsatsen bygger på samt dess syfte, metod och 

avgränsningar. 

1.1 Introduktion till ämnesvalet 
Vad många inte vet när de köper hus är att fastigheten kan vara medlem i en 

samfällighetsförening. Mäklarna informerar inte alltid köparen om detta och beskedet 

kommer därför som en överraskning när fakturan avseende samfällighetsavgiften dyker upp. 

Köparen reagerar då kanske med att försöka utträda ur samfällighetsföreningen, men stöter då 

genast på patrull, eftersom det inte går, man är nämligen skyldig att vara med i 

samfällighetsföreningen. Tvånget till medlemskap i en samfällighetsförening utgör ett 

karaktäristikum för de offentligrättsliga organisationerna, och det åtskiljer dessa från de 

privaträttsliga organisationerna, där föreningsfrihet råder.
1
 Som jämförande exempel kan 

nämnas att det krävs en viljeförklaring av den som önskar bli medlem, i en ekonomisk 

förening, eller som HD uttrycker saken i NJA 1958:  

 

”… för att någon skall bliva medlem i en ekonomisk förening lärer krävas en viljeförklaring 

av honom”.
2
  

 

Anledningen till att tvinga någon att bli medlem, kan ses som ett uttryck för ett 

samhällsintresse, att en organisation har vissa bestämda uppgifter i samhället, och att den 

därmed har erhållit en viss status som sådan. Detta föranleder att de som är tvungna att vara 

med i föreningen är i behov av skydd från samhället.
3
 Detta faktum står dock i kontrast till de 

ovan nämnda faktorerna, dvs. att det är svårt att få en överblick vilka regler som gäller och att 

det är även är svårt att få stöd av samhället om problem eller frågor gällande förvaltningen 

skulle uppstå. Dilemmat är att behovet av stöd torde vara särskilt betydelsefullt gällande 

samfällighetsföreningarna, eftersom inte lagen som styr dessa kräver att styrelseledamöterna 

har viss kompetens eller att revisor ska finnas. Således måste sannolikheten för att 

felaktigheter i förvaltning och bokföring faktiskt uppstår vara större än vad som annars är 

fallet i andra föreningar som ju styrs av föreningslagen.
4
 Föreningslagen ställer till skillnad 

från lagen om förvaltning av samfälligheter krav på kompetensen i styrelsen, likväl som den 

ställer krav på kompetens hos revisorn i föreningen. 

 

Samfällighetsföreningens uppgift och ansvarsområde är att sköta drift och underhåll av 

gemensamhetsanläggningar, till exempel: vägar, vatten- och avloppsledningar, belysning, 

gång- och cykelvägar, lekplatser och markområden.
5
 Syftet med samfällighetsföreningen är 

att underlätta förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna.  

                                                           
1
 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 31. 

2
 NJA 1958 s 438 på s 446. 

3
 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 32. 

4
 Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

5
 Lantmateriet.se  
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Eftersom medlemmarna i en samfällighetsförening kan åläggas betalningsansvar för 

föreningens förpliktelser, är det av vikt att medlemmarna via styrelsen har en bra förvaltning 

av föreningens angelägenheter och att medlemmarna via styrelseorganen erbjuds en god insyn 

i föreningens ekonomiska förehavanden. Detta är viktigt för att samfällighetsföreningen inte 

ska drabbas av skulder, betalningsanmärkningar, avgiftsökningar, och för att medlemmarnas 

förtroende för styrelsen inte ska komma att eroderas. Det finns särskilda regler som gäller för 

förvaltningen av samfälligheter, och medlemmarna kan kräva att skadestånd ska utgå om 

förvaltningen av föreningen inte sköts på avsett vis. Detta kan ske genom att lagen om 

förvaltning av samfälligheter hänvisar till FL 13 kap.  

Denna uppsats handlar om förvaltningen av en samfällighetsförening. Ofta fungerar denna 

bra, men det finns också källor till att felaktighter i förvaltningen uppstår. Uppsatsen 

fokuserar särskilt på dels de svårigheter som styrelseledamot eller medlem typiskt sett har att 

skaffa sig en överblick av vilka regler som gäller när problem uppstår inom föreningen och 

dels på samhällets bristande stöd. Detta är särskilt besvärligt då medlemskapet inte vilar på 

frivillig grund.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av en redogörelse för de relevanta 

rättsreglernas innehåll diskutera några typiska problem gällande förvaltningen av 

samfällighetsföreningar, utreda den närmare innebörden i vilken funktion och vilket ansvar 

för förvaltningen som styrelsen har inom en samfällighetsförening samt att analysera den 

problematik som kan uppkomma i praktiken gällande ansvarsfördelningen mellan styrelsen 

och medlemmarna i en samfällighetsförening. 

1.3 Disposition och avgränsning  
I det följande presenteras uppsatsen disposition kapitel för kapitel. Uppsatsen inleds (2 kap.) 

med ett allmänt kapitel om gemensamhetsanläggningar, i syfte att ge läsaren en översiktlig 

redogörelse om innebörden av begreppet gemensamhetsanläggningar. Sedan ges i kapitel tre 

en mer specifik förklaring till vad som avses med samfällighetsföreningar, vilka är satta att 

sköta gemensamhetsanläggningarna. Vidare följer kapitel fyra som ägnas åt en redogörelse av 

samfällighetsföreningens organisation. Dessa avsnitt är nödvändiga för förståelsen av 

gällande rättsregler angående samfällighetsföreningens funktion. I femte kapitlet tillämpas 

sedan uppsatsens teoretiska innehåll på ett praktiskt fall, vilket illustrerar några av de problem 

som särskilt gäller styrelsens förvaltning utifrån ett praktiskt perspektiv. På så vis erbjuds 

läsaren en bild av hur styrelsens arbete i en samfällighetsförening kan gestalta sig i praktiken, 

när gällande regler och anvisningar inte tillämpas på avsett vis. Uppsatsen avslutas med 

sammanfattande och utvärderande synpunkter i det sjätte kapitlet.  

Jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig på förvaltning av gemensamhetsanläggningar 

som sker via föreningar, och uppsatsen behandlar därför inte den förvaltningsform som sker 

direkt via delägarna, s.k. delägarförvaltning. Uppsatsen lämpar sig inte heller för någon 

utförlig genomgång av skadeståndsansvaret, utan berör endast detta kort. Det ska härmed 

klargöras att samfällighetsföreningar som är att betrakta som näringsidkande sådana, styrs av 

vissa lagar utöver de regler som gäller i SFL. Uppsatsen har dock inte för avsikt att redogöra 
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för dessa lagar, då uppsatsens problem berör de icke näringsidkande 

samfällighetsföreningarna. Framställningen kommer därför fortsättningsvis enbart att 

behandla de icke näringsidkande samfällighetsföreningarna.  

1.4 Metod 

För att försöka utreda samfälligheter, styrelseorganens funktioner med mera har jag utfört en 

studie, vilken föranleder några kortfattade metodologiska reflektioner. Vad gäller de juridiska 

delarna i uppsatsen (2-4 kap.) där det relevanta varit innehållet i gällande rätt, har jag studerat 

de traditionella rättskällorna; lag, förarbeten, praxis och doktrin, i enlighet med den 

rättsdogmatiska metoden. Vidare har den information som uppsatsen bygger på hämtats från 

associationsrättslig litteratur. Angående litteratur på området samfällighetsföreningar ska 

nämnas att det inte finns särskilt mycket litteratur att tillgå. Information har dessutom hämtats 

från olika samfällighetsföreningars och myndigheters hemsidor.  

Med syfte att försöka erhålla en bättre förståelse för de olika rättsreglernas praktiska funktion 

och verkan, har jag också studerat ett typfall, och på så vis har jag även sökt kunskap, ”om 

den verklighet i vilken reglerna fungerar”. 
6
 Den verklighetsbeskrivning som detta typfall ger, 

är baserad på egen erfarenhet och syftar alltså till att ge läsaren information om verkligheten. 

Dock innebär en verklighetsbeskrivning alltid en begränsning, och kan därför aldrig göra 

anspråk på att ge en fullständig bild eller sanning. Förklaringen till de olika bilder som finns 

av verkligheten, måste sökas i de egna värderingarna, den egna fattningsförmågan och i vår 

kommunikation. Detta kommer till konkret uttryck när vi överväger och framför argument i 

olika frågor.
7
 

Denna uppsats bygger på den rättsvetenskapliga metod som vanligen kallas rättsdogmatik, 

vilken innebär att forskaren analyserar rättskällorna för att fastställa deras innehåll och 

rättsliga implikationer, och därtill presentera resultatet på ett sätt som är ägnat att öka 

kunskapen om rätten.
8
  

2 Gemensamhetsanläggningar 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion i ämnet, genom att kapitlet ger en 

övergripande beskrivning av vad som utgör en gemensamhetsanläggning, hur förvaltningen 

av denna sker genom att en samfällighet bildas, och att bildningen av en 

samfällighetsförening är ett alternativt sätt att förvalta denna gemensamhetsanläggning. 

Kapitel 2 erbjuder på så vis läsaren en grundläggande förståelse för vad en 

gemensamhetsanläggning är och varför den bildas.  

                                                           
6
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2001, s 38. 

7
 Schultz, JT 1990-00 s 999- 1001. 

8
 Se t.ex. Aleksander Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Norstedts, Stockholm 1995, samt av samma författare, ”Juridikens allmänna läror”, Svensk Juristtidning nr 3 

2005 s 249-272. Även Anders Agell, ”Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap”, Festskrift till Stig 

Strömholm, red. Åke Frändberg, Ulf Göranson & Torgny Håstad. 



4 
1.  

2.1 Begreppet gemensamhetsanläggningar 

Den juridiska definitionen av begreppet gemensamhetsanläggning kan enligt 1 § 

anläggningslagen (AL) förstås som: 

”en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av 

stadigvarande betydelse för dem”
9
 

Det handlar alltså om en anläggning som är till nytta för fastigheterna, och med detta menas 

att fastighetsägarnas personliga önskemål inte kan anses tillräckliga.
10

 Det ska inte heller 

handla om en kortvarig samverkan, utan här avses tillbehör till fastighet eller servitut, som 

kommer att vara till längre tids bruk eller nytta.
11

  

Vad gäller ”anläggning”, så saknas en exakt angivelse av detta ord i lagen. Ledning kan 

istället hämtas utifrån följande exempel på anläggningar, vilka kan inrättas enligt AL, såsom: 

lekplats, förbindelseled; anläggning för vattenförsörjning eller avlopp; anläggning för 

fritidsändamål såsom friluftsbad; anläggningar för jordbruksdrift såsom lagrings- och 

torkningsanläggningar; samt vissa landskapsvårdande företag vara syfte är att söka hålla 

öppna landskap genom röjning och dylikt. Enligt civilutskottets påpekande finns i uttrycket 

anläggning ett krav på en bestämd aktivitet för dess åstadkommande, vilket skiljer ut till 

exempel gemensamt utnyttjande av hela fastigheter och förpliktelser som endast är passiva, att 

underlåta markanvändning av viss natur.
12

 

Gemensamhetsanläggningarna kan grovt sett indelas i tre olika huvudkategorier. Indelningen 

görs utifrån det särskilda tillämpningsområdet som gemensamhetsanläggningen har.
13

 De tre 

huvudkategorierna är följande: 

1) Väganläggningar 

2) Va- anläggningar 

3) Storkvartersanläggningar. 

I den första kategorin talar namnet för sig själv angående tillämpningsområde, den gäller 

således väganläggningar, vilken är den vanligaste typen av gemensamhetsanläggningar. 

Angående punkt två, vattenanläggningar, kan kort nämnas att denna kategori består av någon 

eller några av nyttigheterna; va- ledning, brunn/ vattentäkt och/ eller reningsanläggning. 

Vidare innehåller de vanligtvis några få nyttigheter och betjänar fåtalet fastigheter. Medan den 

tredje kategorin som utgörs av storkvartersanläggningar, karaktäriseras av att de består av 

flertalet nyttigheter och att den förekommer främst inom planlagda områden. Storkvarter 

utgör en särskild form av småhusbebyggelse, vilken kännetecknas av att fastigheterna inom 

kvarteret samverkar om de olika gemensamma anläggningarna.
14

 Antigen kan dessa avse 

                                                           
9
 Anläggningslagen (1973:1149). 

10
 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 18. 

11
 i b. 

12
 CU 1973: 33, s 4 n. 

13
 Almqvist et al, 1984, s 66. 

14
 Prop. 1988/89:77, s 71. 
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parkeringsutrymmen och garage eller anläggningar som vid traditionell planläggning undantas 

från kvartersmarken och istället tillförs allmän plats.
15

 

Denna uppsats kommer alltjämt att fästa fokus vid storkvartersanläggningarna. Eftersom det 

oftast är inom denna kategori, som många frågor aktualiseras, än vad som är fallet i de övriga 

gemensamhetsanläggningarna. De frågor som kan uppstå kan bland annat beröra vilka 

nyttigheter som bör ingå i storkvartersanläggningarna m.m. 

2.2 Varför finns gemensamhetsanläggningarna? 

Sveriges yta har genom en lång process blivit indelad i olika fastigheter, där varje sådan 

fastighet utgör ett eller flera avgränsade markområden. Fastigheterna har skapats för att 

användas till olika ändamål, till exempel bostadsfastigheter eller jordbruksfastigheter m.m. 

Denna indelning av fastigheterna kan den intresserade läsaren finna i fastighetsregistret, vilket 

ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.
16

 Den fastighetsanknutna 

informationen som finns i nämnda register, förs av den statliga lantmäterimyndigheten. 

Vidare finns information om fastighetsindelningen även att tillgå på fastighetskartor som förs 

i anslutning till registret.
17

 Äganderätten till marken är knuten till denna fastighetsindelning.
18

 

Det krävs ofta för att en fastighet skall kunna användas för dess särskilda ändamål att 

fastigheten har tillgång till mark och anläggningar som ligger utanför det egna området, till 

exempel en väg.
19

 Om behovet av vägen är gemensamt för flera fastigheter finns det ett antal 

olika sätt att tillgå för att på så vis tillgodose detta gemensamma behov för fastigheterna. 

Samhället kan tillhandahålla vissa av dessa gemensamma nyttigheter, till exempel allmänna 

vägar m.m. Emedan andra gemensamma nyttigheter överlåts till fastighetsägarna själva att 

klara med stöd av den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Följande rättighetstyper kan tillämpas 

av fastighetsägarna för att reglera gemensamma behov; marksamfälligheter, servitut, 

gemensamhetsanläggningar och jakt/ fiske.
20

  

Det som åtskiljer gemensamhetsanläggningarna från de övriga rättighetstyperna är att denna 

”lösning” används när det är fråga om att bygga mer omfattande anläggningar gemensamt för 

flera fastigheter. Eftersom dessa gemensamhetsanläggningar, förutom frågor om rätt för en 

fastighet att använda ett visst område, även aktualiserar frågor angående skyldighet att delta i 

byggandet och driften samt frågor om kostnadsfördelning för utförandet och driften. Frågor av 

denna karaktär regleras av AL.  

Gemensamhetsanläggningarna är av stor praktisk betydelse sett från allmän synpunkt. Detta 

kan ha sin förklaring i det faktum, att det genom gemensamma krafter och åtaganden kan 

uppnås effektiva resultat gällande allmänna nyttigheter såsom vatten- och avloppsledningar, 

                                                           
15

 A a s 72. 
16

 Se 1 § lagen (2000:224) om fastighetsregister. 
17

 Lantmateriet.se 
18

 Österberg, Samfälligheter, 2010, s 11. 
19

 A a s 13. 
20

 A a s 15. 
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vägar och värmeanläggningar etc. Således är det betydelsefullt från allmän synpunkt, att få till 

stånd de olika anläggningar som förutsätts i de kommunala planerna för ett markområde.
21

  

2.3 Hur regleras gemensamhetsanläggningarna? 
Av det ovan sagda följer att det dels finns olika typer av gemensamhetsanläggningar och dels 

att det finns olika sätt att tillgodose gemensamma behov för fastigheter. Således kan många 

olika regelverk bli tillämpliga. Eftersom uppsatsen har för avsikt att behandla 

gemensamhetsanläggningar, med inriktning på storkvartersanläggningar, så kommer jag att 

fästa fokus vid att redovisa de regelverk som aktualiseras i dessa specifika fall.  

2.3.1 Anläggningslagen 

Gemensamhetsanläggningarna regleras av anläggningslagen – vilken här förkortas AL.
22

 

Denna lag har ersatt äldre lagar om gemensamma anläggningar, nämligen lagen om enskilda 

vägar (EVL).
23

 Och även lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA).
24

 Enligt 

civilutskottets betänkande som låg till grund för anläggningslagen, var syftet med lagen att 

samordna och modernisera gällande bestämmelser samt att anpassa dessa till 

fastighetsbildningslagen (FBL).
25

 1973 års proposition anger även att ett huvudsyfte med 

förslaget till ny anläggningslagstiftning, var att lagen skulle vara ett instrument för 

kommunerna att genomföra sina planintentioner.
26

 Vidare kan nämnas att AL inte begränsas i 

ett territoriellt hänseende, med vilket menas att den är tillämplig dels inom tätbebyggda 

områden och dels inom glesbygder och den är tillämpbar oavsett om detaljplan eller andra 

byggnadsreglerande föreskrifter gäller eller inte.
27

 

Enligt AL kan anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som uppfyller ändamål 

av stadigvarande betydelse för dessa inrättas som gemensamhetsanläggning (1 § AL). 

Gemensamhetsanläggningar som inte är av stadigvarande betydelse får med andra ord inte 

bildas. Vidare ska anläggningen ha en positiv nettoeffekt, enligt det s.k. båtnadsvillkoret. 

Följande står nämligen att läsa i anläggningslagen 6 § 1 st. första punkten: 

”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art 

av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför”. 

Innebörden av båtnadsvillkoret är att fastigheternas nytta av gemensamhetsanläggningen ska 

vara avgörande och förutsätter därmed någon form av kalkyl för att stödja detta upprättas, 

dock kan denna ofta vara av relativt enkel natur. Båtnadsvillkoret i anläggningslagen är 

indispositivt.  

Trots att båtnad föreligger, kan det alltjämt vara andra skäl som gör det olämpligt att tvinga 

fram en gemensamhetsanläggning. Förklaringen härtill kan sökas i det faktum att de som ska 

begagna gemensamhetsanläggningen kan vara negativt inställda till denna. Syftet med 

                                                           
21

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 34. 
22

 Anläggningslag (1973:1149). 
23

 Lag (1939:608) om enskilda vägar. 
24

 Lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. 
25

 CU 1973:33, s 2. 
26

 Prop. 1973:160, s 168. 
27

 A a s 75 och 144. 
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anläggningen skulle därmed kunna förfelas, som det så heter i lagens förarbeten, om 

anläggningen får lov att inrättas i strid mot fastighetsägaropinionen. Därför säger lagen att 

hänsyn måste tas till det s.k. opinionsvillkoret i 7 §, vilket innebär att om de berörda parterna 

motsätter sig en anläggning och anses ha beaktansvärda skäl för detta, så ska inte en 

förrättning ske, såvida inte allmänna skäl kan anses väga tyngre. Villkoret gäller med andra 

ord inte om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget, och i dessa fall är det därför 

inte angeläget att förrättningsmyndigheterna företar en opinionsundersökning.  

Vidare gäller att även om dessa två förutsättningar faktiskt är uppfyllda, får inte 

gemensamhetsanläggning inrättas för annan fastighet än sådan, för vilken det är av väsentlig 

betydelse att ha del i anläggningen. Om detta står att läsa i 5 § AL, vilken lyder 

”Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av 

väsentlig betydelse att ha del i anläggningen” 

Rent konkret innebär detta att den som exempelvis har en egen väg till sin fastighet inte kan 

tvingas in i en gemensamhetsanläggning med samma syfte, då han inte kan anses ha någon 

påtaglig nytta av denna. Rekvisitet ”väsentlig betydelse” är avsett att markera att avgörande 

bör vara om det skulle föreligga ”ett påtagligt behov” för fastigheten att ha tillgång till den 

nyttighet som avses med gemensamhetsanläggningen.  

Avsikten med väsentlighetsvillkoret är att skydda den enskilde fastighetsägaren mot att 

tvingas delta i en anläggning som han/ hon inte skulle ha någon nytta av. Vad gäller 

storkvarteranläggningarna, kan nämnas att inte alla de till anläggningar hörande 

anordningarna är av väsentlig betydelse för samtliga i storkvarteret ingående fastigheterleder 

detta till att gemensamhetsanläggningen i dess helhet inte är att bedöma såsom varande av 

väsentlig betydelse för de berörda fastigheterna. Detta innebär att en plan kan innehålla 

nyttigheter som för en viss fastighet varken ger båtnad, eller är av väsentlig betydelse men 

som ändå kan genomdrivas mot den berörda fastigheten.
28

 

2.4 Tillsynsmyndighet 
Lantmäterimyndigheten svarar för bildningen av de gemensamhetsanläggningar, som är av 

större betydelse från allmän synpunkt. En gemensamhetsanläggning kan endast bildas genom 

s.k. anläggningsförrättning, vilken utförs av lantmäterimyndigheten. Förfarandet beskrivs i 

1970 års fastighetsbildningslag. I samband med förrättningen beslutas om regler som gäller 

för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela de kostnader som 

uppkommer avseende anläggningen. På detta vis möjliggörs en effektiv samverkan mellan 

fastighetsägarna till gemensamhetsanläggningen.
29

  

2.5 Ägarna till en gemensamhetsanläggning 
Det är fastighetsägarna till de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen som är 

att betrakta som ägare till gemensamhetsanläggningarna. Detta har att göra med att även om 

AL gäller fastighetssamverkan, så måste de berörda fastigheterna företrädas av någon fysisk 

                                                           
28

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 58. 
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eller juridisk person för att kunna ta ställning till olika frågor. Rätten tillkommer ägaren till 

fast egendom, byggnad eller annan anläggning på ofri grund samt innehavare av tomträtt eller 

gruva. Det är den lagfarne ägaren som betraktas som ägaren till fastigheten, om det inte kan 

visas att fastigheten tillhör någon annan person. Angående tomträtt som inskrivits är det den 

person som inskrivits som tomträttsinnehavare som avses, om det inte i förekommande fall 

kan visas att denna skulle ha övergått till en ny innehavare. Något kort ska även nämnas 

angående avveckling av en samfällighet, vilken kan ske när en samfällighet förlorat betydelse 

för delägarna.
30

 Enligt propositionen bör i första hand avveckling ske genom 

fastighetsreglering, och samfällighetsföreningen bör vara behörig att söka sådan 

fastighetsreglering och föra fastighetsägarnas talan vid denna.
31

 

2.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis, bildas gemensamhetsanläggningarna med anledning av att de är ett sätt 

att tillgodose fastigheternas behov av till exempel en väg eller en brunn. De indelas grovt sett 

i tre olika huvudkategorier, varav fokus i denna uppsats ska riktas mot de s.k. 

storkvartersanläggningarna. Skälet till att just storkvartersanläggningarna skildras i uppsatsen, 

är att denna kategori aktualiserar vissa intressanta frågor, som inte uppkommer i de övrigt 

nämnda kategorierna.  

Gemensamhetsanläggningarna regleras av anläggningslagen (AL), vilken innehåller vissa 

villkor för att en gemensamhetsanläggning över huvud skall komma till stånd. 

Fastighetsägarna är att betrakta som delägare till gemensamhetsanläggningarna. Förvaltningen 

av gemensamhetsanläggningarna sker antigen direkt via delägarna eller genom bildandet av 

en juridisk person, s.k. föreningsförvaltning.  

3 Samfällighetsföreningar 

Under denna rubrik får läsaren en beskrivning av organisationsstrukturen i en 

samfällighetsförening. De olika föreningsorganens kompetens och styrelsens ekonomiska 

ansvar i samfällighetsföreningen förklaras närmare, och ligger till grund för den analys som 

kommer att genomföras. Kapitlet är tänkt att ge en grundläggande bas för det praktiska fall 

som behandlas i uppsatsens femte kapitel. 

3.1 Inledning 
Samfällighetsföreningarna har kommit att bli en allt vanligare företeelse i samhället, bland 

annat genom den ökning av husbyggande som sker i dagens Sverige. I takt med att 

husbyggandet ökar så ökar samtidigt fastigheternas behov, av till exempel en väg, för att det 

ska vara möjligt att ta sig till och från fastigheterna. Detta leder till att fastighetsägarna, söker 

efter ett sätt att gemensamt förvalta vägen, och ett alternativ kan då vara att de bildar en 

samfällighetsförening. Samfällighetsföreningarnas verksamhet regleras av lagen om 

förvaltning av samfälligheter
32

. Vilken bygger på lagen om ekonomiska föreningar.
33

 

                                                           
30

 Prop. 1973:160 s 334. 
31

 i b. 
32

 Lag (1973:1160) om förvaltning av samfälligheter. 
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3.2 Begreppet samfällighetsföreningar 
En samfällighetsförening bildas för ändamålet att förvalta samfälligheter. Enligt propositionen 

är det dock i viss mån ”oegentligt att ifråga om anläggningssamfällighet tala om förvaltning 

av samfällighet”.
34

 Vilket beror på att föremålet för förvaltningen är den gemensamma 

anläggningen och en bildad samfällighetsförening har till ändamål att förvalta 

anläggningen.
35

Med samfällighet avses i detta fall begreppets associationsrättsliga betydelse 

av fastighetssammanslutning.  

 

Det är de deltagande fastigheterna, som för gemensamhetsanläggningens utförande och drift 

utgör en särskild samfällighet.  Förvaltningen av samfälligheten kan ske antigen direkt via 

delägarna, genom s.k. delägarförvaltning eller genom att fastighetsägarna bildar en förening, 

s.k. föreningsförvaltning. Och genom bildandet av föreningen får den juridiska personen en 

särskild benämning, samfällighetsförening.
36

Främst sker bildandet av en 

samfällighetsförening på grund av att den enligt propositionen är ett samhällsintresse att en 

samfällighet som har betydelse från allmän synpunkt förvaltas på ett effektivt sätt.
37

 Ett 

uttryck för detta är att företrädare för det allmänna likväl som delägarna har rätt att ta initiativ 

till samfällighetsbildning.
38

 

3.2.1 Tvång till medlemskap  

Denna uppsats kommer inte att på ett djupare plan behandla den gränsdragning som görs 

mellan de offentligrättsliga och privaträttsliga organisationerna, då detta område är komplext 

och samtidigt befinner sig utanför syftet för denna uppsats. Jag finner det likväl av vikt att 

nämna förekomsten av detta område, då det har betydelse för den förklaring som följer.  

 

Vilket inledningsvis nämndes i denna uppsats, så utgör själva tvånget att ingå som medlem i 

en samfällighetsförening ett karaktäristikum för de offentligrättsliga organisationerna 

Förklaringen till att medlemskapet inom de offentligrättsliga organisationerna är obligatoriskt 

enligt lag står att finna i det faktum, att det kan ses som ett uttryck för en organisations 

offentligrättsliga status, likväl som bristen på detsamma kan ses som ett uttryck för 

organisationens privaträttsliga ställning.
39

 Således utgör tvånget en slags indikator på att en 

organisation har vissa särskilda uppgifter i samhället, ty endast då har tvånget en funktion. 

Vidare kan tvånget ses ett uttryck för att organisationen av det allmänna har ”erkänts som 

bärare av ett allmänt intresse, vilket den har att främja i sin verksamhet”.
40

 Med stöd av 

lagen kan det allmänna tillskansa sig inflytande i organisationens beslutande organ, liksom via 

de offentligrättsliga instruktionerna.  Det är ett faktum att den som tvingas vara medlem i en 

organisation, har ett skyddsbehov på grund utav detta. Myndigheterna fastställer av denna 

                                                                                                                                                                                     
33

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 178. 
34

 Prop. 1973:160 s. 332. 
35

 i b. 
36

 Prop. 1973:160 s. 321. 
37

 Prop. 1973:160, s 336. 
38

 Prop. 1973:160, s 336. 
39

  i b. 
40

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, s 31. 
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anledning organisationens stadgar, vilket kan anses vara ett uttryck för just detta 

förhållande.
41

 

 

Det obligatoriska medlemskapet åtskiljer samfällighetsföreningarna från de ekonomiska 

föreningarna, eftersom det i dessa föreningar råder föreningsfrihet samt att det vid bildandet 

av de ekonomiska föreningarna saknas regler i föreningslagen.
42

 Orsaken till detta 

förhållande, är att det från lagstiftarens sida har ansetts värdefullt att de som vill bilda 

ekonomiska föreningar, inte ska bindas av formella regler som skulle kunna ha effekten, att 

försvåra för medlemmarna att gå samman.
43

  

3.3 Olika typer av samfälligheter 
Samfälligheterna indelas i följande tre huvudgrupper: marksamfälligheter, 

anläggningssamfälligheter och övriga samfälligheter.
44

 Den förstnämnda kategorin kan 

förklaras av att den utgörs av ett markområde eller vattenområde, som är gemensamt för ett 

antal fastigheter. Anledningen till att området är just samfällt kan vara att det aldrig har blivit 

delat eller att det vid en delning har undantagits för något gemensamt behov. Exempel på 

marksamfälligheter kan vara gemensamhetsskogar, oskiftat fiske eller sockenallmänningar.
45

  

Den andra gruppen av samfälligheter, anläggningssamfälligheterna kan beskrivas som en 

gemensam anläggning som inte utgör en egen fastighet. Nämndvärda exempel på sådana 

anläggningar kan vara samfällda skogsbilvägar eller vägsamfälligheter och vägföreningar. 

Anläggningslagen berör särskilt nyexploaterade bostadsområden, exempelvis kvarter med 

väg, belysning, lekplatser, soprum med mera. Medan däremot skogsbilvägar ofta är 

anläggningssamfälligheter.
46

  

Slutligen skall nämnas de övriga samfälligheterna, vilka exempelvis kan utgöras av 

gemensamt servitut, samfällt fiske och jakt och fiskevårdsområden.   

Det förekommer även näringsidkande samfällighetsföreningar, vilka driver verksamhet av 

ekonomisk art och dessa är mer strikt bundna till reglerna i BFL.
47

 De näringsidkande 

samfällighetsföreningarna är skyldiga att iaktta bokföringslagens regler, och även upprätta 

årsredovisning. Vidare är styrelsen inom näringsidkande samfällighetsföreningar skyldig att 

följa tvingande svensk lag.
48 

                                                           
41

 A a s 32. 
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 Rohde, Föreningslagen, 1988, s 26.  
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 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, s 169. 
44

 Österberg, Samfälligheter, s 14. 
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 Österberg, Samfälligheter, 2010, s 12. 
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 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 205. 



11 
1.  

3.4 Gällande rättsregler 

3.4.1 Inledning 

Det ska härmed klargöras att samfällighetsföreningar som är att betrakta som näringsidkande 

sådana, omfattas av reglerna i bokföringslagen (BFL).
49 Dessutom är föreningar som har 

tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kr också bokföringsskyldiga
50

. Uppsatsen har dock inte 

för avsikt att närmare redogöra för de näringsidkande samfällighetsföreningarna, då 

uppsatsens problem berör de icke näringsidkande samfällighetsföreningarna.  

3.4.2 Relevant lagstiftning 

Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) innehåller grundreglerna om samfälligheternas 

organisation. SFL tillkom 1 juli 1974 och består av sammanlagt 67 paragrafer.
51

 Bildandet av 

SFL innebar att reglerna därmed blev enhetliga för flera slags samfälligheter, samtidigt som 

vissa äldre lagar upphävdes. De regler som är mest relevanta utifrån syftet för denna uppsats 

är alltjämt de regler som återfinns i SFL 17- 19 § §, dessa regler avser nämligen 

föreningsförvaltning. Enligt propositionen som ligger till grund för de regler som avser 

föreningsförvaltning var förebilden bakom dessa lagar, den associationsrättsliga regleringen i 

anläggningslagen.
52

 Avseende samfällighetsföreningens verksamhetsområde bör 

förvaltningen inriktas på ett utnyttjande av samfälligheten för det ändamål som angetts vid 

bildandet. Skulle ändrade förhållanden inträda, och ändamålet därmed blir inaktuellt ”torde 

förvaltningen böra syfta till att samfälligheten används på ett så lämpligt sätt som möjligt”.
53

 

Vidare anger propositionen att föreningen ska kunna vidta olika åtgärder vad gäller 

samfälligheten. Då det handlar om anläggningssamfälligheter kan man räkna alla de åtgärder 

som kan hänföras till utförande, underhåll och drift av den gemensamma anläggningen.  

Vad gäller ansvarsfrågorna i en samfällighet hänvisar 54 § SFL till 13 kap. lagen om 

ekonomiska föreningar (FL), vanligen kallad föreningslagen.
54

 En registrerad 

samfällighetsförening har rättskapacitet, dvs. den kan förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter samt uppträda som part i domstol och inför myndigheter.
55

 Trots att en 

samfällighetsförening är rättskapabel, kan den inte fatta beslut själv, utan beslut träffas av 

medlemmarna på föreningsstämman alternativt av föreningens styrelse på 

styrelsesammanträdena. När det gäller rättshandlingar i förhållande till utomstående måste 

föreningen företrädas av ställföreträdare eller annan företrädare.
56

 Vilka uppgifter som 

tillkommer stämma, styrelse och eventuella revisorer och vad som gäller formellt för dessa 

organ skall diskuteras närmare i nästkommande kapitel. 

                                                           
49

 Bokföringslag (1999:1078). 
50

 Se BFL 2 kap 2 § 2 st. 
51

 Se Lag (1973:1151) om införandet av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av    

samfälligheter. 
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54

 Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
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3.4.3 Förarbeten 

Det faktum att förarbeten skulle vara ett uttryck för den ”vilja” lagstiftaren kan anses ha, är ett 

argument som ofta förs fram i situationer då användning av förarbeten förs upp till diskussion. 

Dock råder oenighet på området, då rättsvetenskapen i denna fråga intar ståndpunkten, att det 

är vanskligt att påstå att det är de personer som skapat en propositionstext som bäst ger 

uttryck för denna vilja.
57

 De förarbeten som är aktuella för förvaltningen av 

samfällighetsföreningarna, utgörs av flertalet propositioner. Med hänvisning till uppsatsens 

problemformulering har jag gjort ett urval av de propositioner som är mest relevanta i detta 

fall. Proposition 1973:160, anger i 3.4.5, vissa förslag angående föreningsförvaltningen. 

Vilken bland annat behandlar förslag till verksamhetsområde för samfällighetsföreningarna, 

vilket ska vara att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Dessutom anges inom 

vilken ram föreningen ska kunna vidta olika åtgärder som berör samfälligheten m.m. 

Ytterligare ett förarbete som är av särskilt intresse är Civilutskottets betänkande, som också 

innehåller förslag vilka berör samfällighetsföreningarna.
58

  

3.4.4 Praxis 

Svea Hovrätt 1979- 02-28, RH 1980:47 

Makarna K. väckte talan mot samfällighetsföreningen B. i Stockholms tingsrätt, 

fastighetsdomstolen, med stöd av SFL 18 §. Föreningen förvaltade en 

gemensamhetsanläggning som bestod av kommunikationsytor, garage, lekplatser, 

parkeringsplatser, ledningar för vatten och avlopp, ytterbelysning och centralantenn. Som 

grund för talan anförde makarna att det enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är 

samfällighetsföreningens ändamål att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. I 

föreningens stadgar anges också att samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid 

bildandet bestämts som dess ändamål. Trivselaktiviteter ryms inte inom detta ändamål. 

Föreningens förvaltning av samfälligheten ska endast avse utförande, underhåll och drift av de 

gemensamma anläggningarna.  

Föreningen hade på en föreningsstämma beslutat att trivselaktiviteter skulle inrymmas i 

föreningens verksamhet. I utgifts- och inkomststaten ingick en utgift om 2 300 kr. under 

rubriken ”fest- och sportkommittén”. Denna rubrik avsåg kostnader för årsfest, 

tipspromenader, kräftfest och olika sporttävlingar. Dessutom avsattes 500 kr för korvgrillning, 

läskedrycker, godis och dylikt i samband med vår- och höststädning av området.  

På grund av detta yrkade makarna K. att tingsrätten dels skulle förklara beslutet att 

trivselaktiviteter inryms i föreningens verksamhet ogiltigt, dels förklara uttaxeringsbeslutet 

ogiltigt beträffande kostnad för trivselaktiviteter med 2800 kr, och sänka uttaxeringen. 

Tingsrätten gick på makarnas linje. 

Föreningen överklagades till HovR:n, vilken höll med makarna K. om att nämnda 

verksamheter, tipspromenader, årsfester och sportaktiviteter var främmande för föreningens 
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ändamål, trots att föreningen hävdade att aktiviteterna medförde att barnen skulle kunna växa 

upp i en god miljö, och att man därigenom minskade kostnaderna för vandalisering.  

Däremot ansåg hovrätten att posten 500 kr för förtäring var i sin ordning med följande 

motivering: ”I föreningens uppgifter ingår uppenbarligen att svara för städningen inom det 

område som föreningen förvaltar. Syftet med att föreningen – under trivsamma former – 

tillhandahåller förtäring i samband med städningsarbetet får antas vara att medlemmarna 

ska stimuleras att delta i arbetet. En på angivet sätt och i nämnda syfte anordnad aktivitet 

måste anses vara ett naturligt led i förvaltningen av anläggningen. Föreningsstämmans beslut 

i denna del skall således stå fast.” 

RH 2008:56 

J.T. väckte talan mot den samfällighetsförening i vilken han var medlem, med stöd av SFL 18, 

35, 53 § § och FL 13 kap. 5 §.  Det var med anledning av att en medlems bortgång som 

föreningen på föreningsstämman, beslöt att skänka en gåva till Cancerfonden på ett belopp 

om 220 kr, varav 20 kr avsåg insättningsavgift. Under årsmötet behandlades enligt protokollet 

även verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. Vidare redogjorde föreningens kassör för 

kassarapporten, i vilken gåvan om 220 kr stod att finna under rubriken ”utgifter”. Mötet 

beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

J.T. menade att gåvan till Cancerfonden var främmande för föreningens verksamhet och stred 

mot föreningens ändamål. Han menade att skälet; att föreningen anser det vara ”kutym” att 

skicka en blomma eller liknande vid medlems bortgång, inte utgjorde grund för att detta ingår 

i förvaltningen.  Vidare menade J.T. att det inte heller åligger föreningen att vårda en ”social 

dimension”, som riktar sig endast mot gamla medlemmar. Det bestrids att § 19 i lagen om 

förvaltning av samfälligheter (1973:1150) skulle avse annat än medlemmarnas gemensamma 

bästa inom ramen för föreningens förvaltning, som bestäms av anläggningsbeslutet. J.T. 

menade vidare att en gåva av dylikt slag borde ha företagits genom en insamling, utanför 

föreningens förvaltning. 

Föreningen anförde bl.a. att beslutet att godkänna gåvan ligger i föreningsstämmoprotokollet, 

punkterna: 8, 9 och 11. Och menade att beslutet faller inom ramen för § 19 i lagen om 

förvaltning av samfälligheter, där det stadgas att föreningen vid förvaltningen skall 

”tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa”. Föreningen menade vidare att det var en 

kutym inom föreningen, att vid medlems bortgång skicka en blomma eller motsvarande gåva. 

Vilket föreningen menade var i överensstämmelse med föreningens verksamhet, som även 

innefattar en social dimension. Dessutom anses beloppet skäligt i enlighet med lagen om 

förvaltning av samfälligheter. Anledningen till att gåvan skett på angivet sett, är att denna 

lösning ansetts enklare, än alternativet att personligen företa insamling genom att besöka 

samtliga 32 fastigheter. 

Fastighetsdomstolen anförde i domen, att det är ostridligt att föreningen fattat beslut om gåva 

till Cancerfonden, att beloppet är 220 kr och att beslutet får anses innefattas i punkterna 8, 9 

och 11 i mötesprotokollet. Det är fråga om en liten samfällighet, bestående av endast 

trettiotalet fastigheter.  
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Enligt stadgarna har föreningen att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. 

Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten 

ska tillgodose. Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas bästa och varje 

medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning. 

Det kan inte anses att det i ändamålet att förvalta föreningens anläggning ingår att skänka 

gåvor. Att det kan finnas ett visst utrymme för mindre utgifter, av sociala skäl framgår av 

rättsfallet RH 47:80, i vilket enkel förtäring i samband med vår- och höststädning, fick anses 

utgöra godtagbara utgifter. I detta fall motiverades det med att utgiften fick anses vara en 

stimulansåtgärd för det gemensamma arbete som ingick i anläggningens förvaltning. En sådan 

koppling finns inte i detta fall, men fastighetsdomstolen finner ändå att en så ringa utgift/ gåva 

som en gest till en bortgången medlem, i en så liten förening även bör kunna inrymmas inom 

ramen för vad som kan godtas av sociala skäl. Fastighetsdomstolen lämnade målet utan bifall.  

J.T. överklagade till Hovrätten för Västra Sverige.  Parterna anförde i huvudsak samma 

grunder och omständigheter som vid Fastighetsdomstolen. Hovrätten höll dock med 

Fastighetsdomstolen, och påpekade att i en liten förening på trettiotalet fastigheter, kunde ett 

så pass litet belopp som 220 kr anses ligga inom ramen för föreningens verksamhet på grund 

av de social skäl som förelåg. 

3.4.5 Tolkning av rättsfallen 

Utifrån de ovan angivna rättsfallen framgår fakta som ger information om gällande rätt på 

området förvaltning av samfälligheter. Rättsfallet RH 47: 80, visar exempel på när styrelsen i 

föreningen inte avstyr ett projekt med hänvisning till lagen och/ eller stadgarna, utan tvärtom 

ger accept för projekt som egentligen ligger utanför samfällighetsföreningens ändamål. Det 

kan till exempel vara festverksamhet, kulturell verksamhet eller kommersiell verksamhet. 

Visserligen kan det i vissa fall vara svårt att avgöra om en viss åtgärd befinner sig inom ramen 

för verksamheten, men enligt mening torde en viss del av förklaringen finnas i att styrelsen 

och medlemmarna inte alltid har tillräcklig kunskap hur förvaltningen av föreningen ska gå 

till, då SFL inte ställer krav på att sådana ska finnas.  

I rättsfallet RH 2008: 56 framgår vad som kan anses vara förenligt med rekvisitet att 

”förvaltningen av en samfällighetsförening ska tillgodose medlemmarnas gemensamma 

bästa”. Rättsfallet ger en fingervisning inom vilka gränser förvaltningen får äga rum. Att 

skänka en gåva till välgörenhet befanns med anledning av sociala skäl och att det avsåg ett 

mindre belopp, ligga inom ramen för föreningens verksamhet. Enligt min mening är även 

rättsfallet ett exempel på hur en bagatell kan leda till domstolsprövningar. Troligen föreligger 

det spänningar hos den klagande medlemmen orsakade av helt andra tvister som kan ha pågått 

under en längre tid.  

3.4.6  Stadgar  

En samfällighetsförening ska då den bildas vid ett s.k. konstituerande sammanträde med 

delägarna, anta stadgar samt utse en styrelse (SFL 20 §). Enligt propositionen var motivet 

med obligatoriska stadgar att flera fördelar fanns med detta, genom att fasta normer erhölls för 

föreningens organisation och att det ansågs vara en smidig anpassning vid ändrade 
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förhållanden.
59

 För att underlätta föreningsbildning har Lantmäteriet utfärdat normalstadgar 

för samfällighetsföreningarna.
60

 Innehållet i stadgarna kontrolleras sedan av länsstyrelsen, 

som också måste godkänna stadgarna på nytt om stadgeändringar vidtas. Stadgarna ska 

beskriva de grundläggande bestämmelser som ska gälla för samfällighetsföreningens 

verksamhet. Om deras innehåll ger lagen bestämmelser i 28 § SFL. I stadgarna ska upptas de 

bestämmelser som utmärker samfällighetsföreningen, såsom föreningens firma (dvs. dess 

namn), den samfällighet som ska förvaltas av föreningen (den eller de anläggningar som är 

aktuella) och grunderna för förvaltningen (det ändamål som framgår av 

förrättningshandlingarna), den ort där föreningens styrelse ska ha sitt säte, samt hur styrelsen 

ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutförhet.  

 

Vidare ska stadgarna innehålla föreskrifter om vissa förhållanden, såsom hur revision och 

förvaltning ska ske, vilken räkenskapsperiod föreningen ska ha, grunderna för eventuell 

fondavsättning, hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas och det sätt på vilket kallelse 

till föreningsstämma ska ske och hur andra meddelanden till medlemmarna ska bringas till 

deras kännedom samt den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas. Angående 

punkt 5 som behandlar revision av styrelsens förvaltning (28 § 5 p SFL), kan nämnas att SFL 

inte innehåller några föreskrifter, trots att det är vanligt att samfällighetsföreningar har 

revisorer. Lagstiftarens tanke bakom denna tystnad, är att lagstiftaren inte bör tvinga på 

samfällighetsföreningen en större organisation än som är absolut nödvändig.
61

 Det är endast 

om samfällighetsföreningen kan anses vara näringsidkare som den, oavsett vad SFL 

föreskriver, kan vara skyldig att ha revisorer, enligt föreskrifterna i BFL. Stadgarna får inte 

innehålla föreskrift som bryter mot lagen om förvaltning av samfälligheter eller annan lag 

(SFL 28 §).  

4 Samfällighetsföreningens organisation 
Detta kapitel har karaktären av en orienterande överblick över gällande regler för 

organisationen i föreningen. Syftet med denna framställning är dessutom att försöka 

underlätta förståelsen för de nästkommande kapitlen i uppsatsen.  

4.1 Föreningsstämman 

Föreningsstämman kan beskrivas som ett forum för medlemmarna, där de har möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och delta i beslut. I 47 § SFL formuleras det som  

”Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på 

föreningsstämman” 

Stämman är således föreningens högsta beslutande organ. Avgöranden i frågor som är av 

större betydelse ska fattas på föreningsstämman. De uppgifter som enligt SFL tillkommer 

stämman att fatta beslut om är godkännande av den utgifts- och inkomststat på vilken 

uttaxeringen grundar sig (41 §), i regel överlåtelse m.m. av fast egendom (51 §) och ändring 
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av föreningens stadgar (52 §). Utöver detta ska stämman i regel utse styrelseledamöter och 

eventuella revisorer samt att stämman ska ta ställning till om styrelsens ledamöter ska beviljas 

ansvarsfrihet för redovisningsperioden.
62

 

Stämman behöver också medverka i andra sammanhang för att beslut ska bli giltiga eller för 

att beslut skall få fattas i föreningen. Det är till exempel stämman som fattar beslut om det ska 

eller inte ska förekomma arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
63

 

På stämman ges medlemmarna tillfälle att godkänna den utgifts- och inkomststat som 

upprättats och föreslagits av styrelsen. Dessutom ska styrelsen presentera en debiteringslängd, 

vilken ska ange det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper per medlem och när 

betalningen ska ske. Uttaxeringen från medlemmarna, är av högst väsentlig betydelse för den 

verksamhet som samfällighetsföreningen utövar, och den är nödvändig för att täcka de 

kostader som uppstår avseende underhåll, utförande och drift av gemensamhetsanläggningen. 

Beslutsfattandet på stämman sker genom att närvarande medlemmar (eller deras ombud) 

röstar. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i 

förhandlingarna, men får inte utöva sin rösträtt (SFL 48 §). I övrigt gäller att medlem har en 

röst, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter. I frågor som har ekonomisk 

betydelse ska medlemmarnas röstetal istället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, 

om medlem begär detta (SFL 49 §). Stämmans beslut ska antecknas i ett protokoll, vilket ska 

hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.  

I en samfällighetsförening behöver inte balans- eller resultaträkning upprättas, om inte 

stadgarna särskilt anger att styrelsen skall framlägga sådana eller att samfällighetsföreningen 

är en näringsidkande sådan och då är skyldig att upprätta årsredovisning, vilket följer av BFL 

6 kap. Ett exempel på detta finner man i ett rättsfall från Östersunds tingsrätt.
64

 I vilket det 

hävdades att styrelsens resultat- och balansräkning inte uppfyllde kraven i 9 kap lagen om 

ekonomiska föreningar. Domstolen konstaterade då att denna lag inte är tillämplig vid 

förvaltning av samfällighetsföreningar.  

Stämman får inte besluta om verksamhet som är främmande för det ändamål som 

samfälligheten ska tillgodose (SFL 18 §), och därtill gäller att föreningen i sin verksamhet ska 

tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa under beaktande av skälig omfattning av varje 

medlems enskilda intressen (SFL 19 §). 

Det är viktigt hur kallelsen till stämman sker och angående detta finns formregler, syftet med 

dessa är att skydda medlemmarnas rätt att delta i beslutsfattandet i föreningen och skydda 

medlemmarna mot överrumpling. Reglerna gäller hur kallelse ska ske till stämman, vilka 

handlingar som ska utsändas och hur förfarandet ska gå till på stämman.
65

 Det är enligt 47 § 2 

st. SFL styrelsens uppgift att kalla till stämma, och det ska av kallelsen framgå vilka ärenden 
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som ska behandlas. Underlåter styrelsen att kalla till stämma utfärdas kallelsen istället av 

Länsstyrelsen (SFL 47 §). 

4.2 Styrelsen 
Styrelsen är tillsatt för att sköta den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och 

tillse att de beslut som fattas på föreningsstämman verkställs.
66

 Styrelsen är bunden av lagen 

om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och av föreningsstämmobesluten. Utöver dessa 

uppgifter har styrelsen även en kontrollerande funktion gentemot sina medlemmar. Ett 

exempel på att styrelsen i en förening utgör ett verkställande organ, men i sig inte är en 

juridisk person och inte kan vara part i rättegång, kan man utläsa av ett rättsfall från 1999, där 

G.S. ansökte om stämning mot styrelsen i en samfällighetsförening.
67

 Tingsrätten utfärdade 

stämning mot styrelsen, vilken undanröjdes av Svea hovrätt eftersom TR förfarit felaktigt då 

de utfärdat stämningen mot styrelsen. G.S. talan avvisades därför.  

Reglerna om styrelsen återfinns i 30 § till och med 39 § SFL. Där framgår bland annat det 

antal ledamöter styrelsen ska bestå av, när länsstyrelsen får förordna syssloman, hur särskild 

firmatecknare utses, vilken uppgift styrelsen ska ha, och hur beslut fattas på 

styrelsesammanträdena. Angående beslutsfattandet i styrelsen, skall den mening gälla, som 

flest av de röstande ansluter sig till. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor 

gäller den mening som bitretts av ordförande (SFL 38 §).  

Det ekonomiska ansvaret för samfällighetsföreningen är en av styrelsens allra viktigaste 

funktioner. Det är styrelsen som ska tillse att erforderliga medel avseende förvaltningen 

uttaxeras. Vidare ska styrelsen föra redovisning över samfällighetsföreningens räkenskaper 

och till föreningsstämman avge en förvaltningsberättelse över styrelsens förvaltning och 

ekonomin för räkenskapsåret. Om samfällighetsföreningen förvaltar vissa 

gemensamhetsanläggningar av kommunalteknisk natur ska styrelsen även svara för att ta fram 

en underhålls- och förnyelseplan för denna.   

Till de formella reglerna angående samfällighetsföreningar hör att antalet styrelseledamöter i 

en samfällighetsförening ska vara en eller flera (SFL 30 § 1 st). Vidare måste de personer som 

ska kunna väljas till styrelseledamoter uppfylla vissa förutsättningar, de får nämligen inte vara 

underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot att vara särskild firmatecknare. Anledningen till 

att en särskild firmatecknare utses är att det ofta är mer praktiskt, än alternativet att kräva att 

styrelsen i sin helhet ska representera föreningen. Rätten att företräda föreningen delegeras 

således till en person, vilket gör att föreningen kan företrädas på ett effektivare vis gentemot 

tredje man. Styrelsen kan dock återkalla bemyndigandet att teckna firma. Föreningsstämman 

kan fatta beslut angående att styrelsen inte ska få utse firmatecknare. Styrelsen och 

firmatecknaren får dock inte utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller 

söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid 

än fem år (37 § SFL). 
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4.2.1 Det praktiska styrelsearbetet 

Hur förhåller sig då det praktiska arbetet i styrelsen? Om detta kan nämnas att styrelsen i en 

samfällighetsförening bör bestå av minst tre personer, vilka ska fungera som ordförande, 

kassör och sekreterare. Utöver dessa bör finnas suppleanter, vilka vid behov kan inkallas för 

att ersätta ordinarie styrelseledamöter. Antalet ledamöter kan utökas beroende på om 

förvaltningen avser en större förening, då det i dessa fall kan finnas skäl för detta. Dock har 

det visat sig vara förenat med en viss negativ effekt om antalet styrelseledamöter blir alltför 

högt, eftersom det då kan vara svårt att få styrelsen att fungera praktiskt.
68

 Anledningen till att 

en förening trots detta har många ledamöter är ofta att man önskar få representanter från olika 

delområden inom föreningen.  

Ordförande i en samfällighetsförening är den främste av de förtroendevalda. Ansvaret faller 

på ordförande att förvaltningen av föreningen fungerar på ett bra sätt. Enligt normalstadgarna 

väljs ordförande direkt av medlemmarna på den årliga föreningsstämman. De centrala 

uppgifterna för ordföranden är för det första att tillse att styrelsen sammankallas, för det andra 

att tillse att beslut kommer till stånd i de olika frågorna och för det tredje att beslut verkställs 

på förutsatt sätt.  

Styrelsesammanträden skall hållas efter behov, gärna efter en fastställd tidsplan. På så vis kan 

olika frågor tas upp succesivt. Det finns ingen reglering i lagen som anger att ordförande är 

skyldig att utlysa styrelsesammanträde om en ledamot begär detta.
69

 Men däremot gäller att 

ordförande måste ha starka skäl om han/ hon vägrar att utlysa ett styrelsesammanträde, när en 

ledamot anser detta vara befogat.  

Ordförande bör vara uppdaterad angående vad som händer på ett övergripande plan i 

föreningen och angående föreningens ekonomiska ställning. Av den anledningen bör den 

ekonomiska ställningen redovisas av kassören på de ordinarie styrelsemötena som hålls. 

Utöver detta är det ordförandes uppgift att tillse att informationen mellan styrelse och 

medlemmarna upprätthålls, vilket är av väsentlig betydelse för att föreningens förvaltning ska 

fungera på ett bra sätt samt att medlemmarnas intresse för föreningen upprätthålls genom 

detta.
70

  

Kassörens uppgift är att svara för den ekonomiska verksamheten i föreningen. Således ska 

kassören tillse att erforderliga medel för förvaltningen uttaxeras av medlemmarna. Dessutom 

ska kassören föra någon form av redovisning över föreningens inkomster och utgifter samt 

tillse att verifikationer finns för samtliga in- och utbetalningar. I slutet av varje 

räkenskapsperiod ska kassören upprätta förslag till berättelse över föreningens ekonomiska 

verksamhet. 

Vad gäller de uppgifter som ska innehas av sekreteraren, kan nämnas att denne ska föra 

protokoll över styrelsesammanträdena. Sekreteraren ska också förbereda styrelsens 

sammanträden och föreningsstämmorna, och svara för kallelser till dessa. Vidare ska 

sekreteraren kontrollera att styrelsens beslut genomförs och göra förslag till 
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verksamhetsberättelse. I uppgifterna ingår även att han/ hon ska förvara skrivelser med mera 

och även underteckna dessa tillsammans med ordförande.
71

  

Trots att denna uppdelning av arbetsuppgifterna fördelas över nämnda funktioner, så har 

samtliga styrelseledamöter ett gemensamt ansvar, både för ekonomin och för protokollen. 

Vilket särskilt understryker betydelsen av att samtliga styrelseledamöter tillser att de håller sig 

uppdaterade med information löpande under året.  

4.3 Revisorn 

Det är samfällighetsföreningens stadgar som ska ange hur revisionen ska ske. Däremot 

innehåller inte SFL några närmare regler hur revisionen ska gå till, endast att någon kontroll 

av styrelsens förvaltning ska ske. Revisionen fyller en viktig funktion i 

samfällighetsföreningen, av den anledningen att den är till nytta för dels medlemmarna, som 

tillskjuter de medel som styrelsen tillhandahåller och dels för styrelseledamöterna, då 

revisionen kan vara en företeelse med brottsförebyggande verkan och att styrelsen kan befrias 

från oriktiga anklagelser, att de för egen del skulle ha begagnat medel som tillhörde 

föreningen för vilken de var satta att sköta.
72

 

 

Detta kan jämföras med lagen om ekonomiska föreningar vilken åtminstone anger vissa 

bestämmelser för revisionen.
73

 Bland annat anger 8 kap. 3 § 3 st. FL att ”Revisorerna ska ha 

den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till 

arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande”. Vidare 

anges i FL att revisorn/ revisorerna ska vara bosatta inom EES (om inte dispens lämnas), och 

att den som är underårig eller i konkurs eller som har näringsförbud eller har en förvaltare 

enligt föräldrabalken 11 kap. 7 § inte får vara revisor  

 

Förklaringen till lagens (SFL) tystnad, angående frågan om revisionen av styrelsens 

förvaltning, förklaras enligt Hemström av tanken, att lagstiftaren inte bör tvinga på 

samfällighetsföreningar en större organisation än nödvändigt.
74

  

 

Revisorerna utses av föreningsstämman, som väljer ett lämpligt antal revisorer och 

revisorssuppleanter. Det är endast för vissa speciella samfällighetsföreningar som det kan vara 

befogat att anlita en yrkesrevisor.
75

 Revisorn ska löpande under året, gärna i dialog med 

styrelsen, utföra kontroll av verksamheten i föreningen. Hur omfattande kontrollen ska vara 

får avgöras från fall till fall, det vill säga med hänsyn till verksamhetens omfattning och 

behovet av kontroller. Sedan ska revisorn även göra en slutrevision.  

 

Vilka uppgifter har då revisorn? Revisorn ska göra en granskning, vilken ska omfatta 

föreningens årsredovisning och räkenskaper. Siffergranskningen och beräkningar kan göras 

                                                           
71

 Östergren, Samfälligheter, 2010, s. 44. 
72

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 215. 
73

 Se 8 kap FL. 
74

 Hemström, Gemensamhetsanläggningar, 1986, s 177. 
75

 Östergren, Samfälligheter, 2010, s 45. 



20 
1.  

stickprovsvis.
76

 Revisorn bör också undersöka hur styrelsen har skött förvaltningen under den 

tid som granskningen omfattar, genom att gå igenom styrelseprotokoll och andra handlingar 

för att på så vis fastställa om förvaltningen gjorts på ett korrekt sätt, det vill säga enligt 

stadgar, stämmobeslut och lagregler.
77

 Utöver detta bör revisorn även kontrollera att 

företeckningen över medlemmarna, deras fastigheter och andelstal är aktuell. 

4.3.1 Ansvarsfrihet 

Beträffande ansvarsfrihetsfrågan hänvisar 54 § SFL till FL. Det är på föreningsstämman som 

frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna behandlas. Innebörden av att en person 

beviljas ansvarsfrihet är att föreningen godkänner hans förvaltning och avstår från att göra 

något skadeståndsanspråk mot honom. Medan vägrad ansvarsfrihet innebär att frågan om 

skadeståndsansvar till föreningen ännu hålls öppen angående huruvida skadeståndsanspråk 

ska göras gällande.
78

  

Behandlingen av ansvarsfrihetsfrågan görs mot bakgrund av revisorernas revisionsberättelse. I 

revisionsberättelsen ska revisorerna tillstyrka eller avstyrka sådan ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna. Revisorn ska också bland annat ange om det framkommit något som 

föranleder att en styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig.  

Det är föreningsstämman som fattar beslut i frågan om ansvarsfrihet, efter att medlemmarna 

fått revisionsberättelsen presenterad för sig. Beslutet om ansvarsfrihet är alltjämt individuellt, 

såtillvida att det fattas för varje enskild styrelseledamot, ordförande och suppleanter som har 

tjänstgjort under året var för sig. Om ansvarsfrihet beviljas av stämman, innebär det att 

föreningen inte kan inleda en skadeståndsprocess mot styrelseledamöterna avseende den 

period redovisningen omfattar.
79

 

Syftet med ansvarsfrihet är att tidigt ge företagsledningen ett bindande besked om hur 

föreningen ställer sig till att väcka talan mot styrelseledamöterna på grund av de sätt de skött 

förvaltningen under räkenskapsåret. 

 

Det som skiljer samfällighetsföreningarna från ekonomiska föreningar och 

bostadsrättsföreningar är att systemet med ansvarsfrihet är lagstadgat i de två förstnämnda 

fallen, men inte i samfällighetsföreningarna.
80

 Dock är det möjligt för samfällighetsföreningen 

att i stadgarna ta in, att det i föreningen skall gälla samma bestämmelser om ansvarsfrihet som 

i lagen om ekonomiska föreningar. Det är ägarna som beviljar styrelsen ansvarsfrihet när det 

gäller juridiska personer. Detta görs som tidigare nämnts på föreningsstämman. 
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5 Ett praktiskt exempel 

5.1 Allmänt 

Hittills har framställningen i huvudsak utgjort en redovisning av gällande rätt. I detta kapitel 

avser jag att applicera den teoretiska bakgrunden på ett praktiskt fall. Användningen är ett 

försök till att beskriva hur reglerna tillämpas i praktiken, men typfallet aktualiserar även en 

mängd andra problem vars förklaring kan finnas inom andra ämnesområden, till exempel 

inom organisationsteori vilken behandlas inom företagsekonomin.  

5.2 Omständigheterna i fallet 

5.2.1 Bakgrund 

Samfällighetsföreningen A förvaltade en gemensamhetsanläggning som omfattade 24 

fastigheter. Föreningens syfte var att för fastigheterna i kvarteret förvalta gemensamma 

anläggningar såsom kör- och gångvägar, grönytor, belysning och dagvatten. Styrelsen bestod 

av tre styrelseledamöter ordförande, sekreterare och kassör. Utöver dessa fanns två personer i 

valberedningen, en revisor och en revisorssuppleant. Inget arvode utgick för uppdragen, 

varken till styrelse eller till revisor. Syftet med detta var att hålla nere föreningens kostnader. 

Vid föreningens bildande delade styrelsen upp vissa praktiska aktiviteter som behövde utföras 

mellan sig. Det bestämdes bland annat att ordförandes uppgift skulle vara att planera årsmöten 

som skulle hållas samt att identifiera andra samfällighetsföreningar. Sekreteraren skulle i sin 

tur svara för att skriva protokoll och att skicka ut brev till medlemmarna. Kassören skulle ha 

till uppgift att kontakta och förhandla med lämpliga företag som kunde sköta underhållet av 

vägen (snöplogning, sandning och sopning) och kassören skulle även förhandla om elavtal för 

föreningen. Utöver detta skulle kassören dessutom öppna bankkonto och bankgiro för 

samfällighetsföreningens räkning, till vilket medlemmarnas inbetalning av avgifter kunde ske. 

Kontona skulle också möjliggöra för kassören att betala fakturor, som bland annat avsåg 

kostander för vägunderhåll och belysning. Kassören skulle även köpa in ett ekonomisystem 

och skicka ut fakturor till medlemmarna.  

Det bestämdes på ett styrelsemöte det år då föreningen bildades, att man skulle ha en rutin, 

(policy) inom föreningen, att då utgifter kom kassören tillhanda, så skulle kassören månadsvis 

informera styrelsen om dessa via e- post. Detta beslutades under det första året, efter att 

föreningen bildats.  

Hur blev då utfallet av kassörens göromål i praktiken? Kassören utförde alltjämt det han 

skulle, men resultatet av hans arbete kan inte till fullo betraktas som tillfredsställande sett ur 

föreningens perspektiv. Detta grundar sig på följande orsaker:   

1. Föreningens konto lades upp som ett privatkonto – vilket innebar att ingen insyn erbjöds 

medlemmarna samt att pengarna som tillhörde föreningen utsattes för en risk att gå förlorade.  

2. Kassören tecknade ett avtal gällande vägunderhåll, med en bekant som i likhet med 

kassören själv, drev ett eget företag.  
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Förekomsten av ovanstående punkter, torde förklaras av att ordförande i föreningen inte 

kontrollerat ekonomin löpande under året, vilket han borde ha gjort eftersom det enligt 

anvisningarna bör ingå i ordförandes arbetsuppgifter. Detta trots att föreningen bland annat 

hade som policy att kassören skulle meddela ordförande angående inkomna fakturor via e- 

post. Således utförde inte heller ordförande de uppgifter han enligt anvisningar bör utföras för 

att uppfylla sin roll som ordförande (se 3.3.1). 

5.3 Sammanfattande analys av föreningen 

5.3.1 Närvaron på föreningsstämman 

Det praktiska exemplet visade att många av medlemmarna i föreningen inte närvarade vid de 

årliga föreningsstämmorna, vilka är att se som en talemöjlighet för medlemmarna i en 

demokratisk organisation. Den sämsta närvaron på stämman hade de kvinnliga medlemmarna 

i föreningen. Detta medförde att beslutsfattandet i föreningen hänvisades till en engagerad 

minoritet av personer som var aktiva i föreningen/ styrelsen. Detta var möjligt eftersom beslut 

i en samfällighetsförening i princip fattas via röstning genom majoritetsbeslut. Detta 

resulterade i det praktiska exemplet i att rösterna från de som närvarade vid stämmorna kom 

att väga mycket tungt och att denna grupp på så vis fick mycket att säga till om i föreningen.  

 

Beträffande närvaron på föreningsstämman var denna mycket låg. Föreningsstämman är 

föreningens högsta beslutande organ, och närvarar inte samtliga medlemmar på stämman blir 

konsekvenserna av detta, att medlemmarna frånsäger sig sin möjlighet att göra sin röst hörd 

beträffande föreningens angelägenheter i en demokratisk organisation. Detta innebar att 

makten koncentrerades till de medlemmar som var närvarande på stämman.  

En annan sida av myntet, angående den låga närvaron på föreningsstämmorna, som 

komplicerar bilden ytterligare, var att ett missnöje angående detta spred sig i styrelsen.  De 

ansåg nämligen att de medlemmar som inte närvarade på stämman och även i andra 

hänseenden aldrig engagerade sig i föreningen, åkte ”snålskjuts” på styrelsens arbete. Då 

inget arvode utgick till styrelsen, kunde avgifterna hållas nere för samtliga medlemmar. Dock 

måste detta system anses bygga på att samtliga medlemmar har ett engagemang, för att det 

ska vara rationellt för samtliga parter. Härmed skapades en dålig stämning hos de engagerade 

medlemmarna. Enligt ett förslag som rörde att komma ifrån detta problem, var att införa ett 

slags ”rullande schema” att sitta i styrelsen, bland medlemmarna i föreningen. Därmed skulle 

medlemmarna som alltid uteblev, tvingas att engagera sig. 

5.3.2 Styrelsens sammansättning, styrelseledamöterna 

Samtidigt var det problematiskt att alltid samma personer som var engagerade och 

intresserade av att sitta i styrelsen. Detta kan anses minska det krav på oberoende som är en 

väsentlig aspekt att iaktta för att bevara ett nödvändig kritisk inställning till förvaltningen av 

föreningen. Det finns en fara kopplad till att alltid samma personer är representerade i 

styrelsen, på grund av att övriga medlemmars ointresserade att engagera sig. Det kan i vissa 

fall leda till att personerna i styrelsen utvecklar en alltför kamratlig relation till varandra, 

vilken inte gynnar att styrelseledamöterna intar en kritisk grundinställning till den förvaltning 

som utövas i föreningen. 
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5.3.3 Revisorn  

Vidare kan man fundera över i vilken mån, de som varit föreningens revisorer under åren, har 

kunnat utföra en kvalitativ revision av föreningen, då ju ingen egentlig insyn fanns med i 

redovisningen. Dessutom saknades det fakturor och tilläggsupplysningar i redovisningen, som 

kunde stödja att affärshändelserna verkligen skett och som även ska tjäna till att ge 

information till intressenterna. Revision 

Det praktiska exempel i uppsatsen visar på att uppdraget som revisor är ett arbetskrävande 

uppdrag om det ska utföras på noggrant sätt, samtidigt som det ofta är ideellt.  Detta 

resulterade i denna samfällighetsförening till att de personer som haft uppdraget som revisorer 

inom samfällighetsföreningen, inte hade lagt ner särskilt mycket tid på revisionen. Detta kan 

delvis anses förklara det faktum, att bokföringen som egentligen under flera år varit bristfällig 

(avsaknad av verifikationer m.m.) ändå godkänts av de som haft posten som revisorer i 

föreningen.  

Jag vill påstå att uppdraget som revisor i en samfällighetsförening kräver både ekonomiska 

och juridiska kunskaper. Det borde från lagstiftarens sida vara ett krav att även revisorer inom 

en samfällighetsförening skall ha kunskaper inom dessa ämnesområden, för att eventuella fel i 

bokföring och förvaltning skall kunna upptäckas. Trots att inte SFL ställer krav på revisorn 

inom en samfällighetsförening kan likväl revisorn bli skadeståndsskyldig om revisorn inte 

uppfyller de krav på kvalitet som intressenterna kräver.  

Vidare innebär uppdraget som revisor inom en samfällighetsförening vissa andra svårigheter, 

som är förenade med att det är en granne som revisorn skall granska, som revisorn kanske 

träffar varje dag. Revisorns kritik kan därmed orsaka att det uppstår dålig stämning i 

kvarteret. Utöver dessa svårigheter måste revisorn ha civilkurage att framföra kritiska 

anmärkningar till styrelsen.  

Det tillhör även revisorns uppgift att informera medlemmarna på föreningsstämman om 

styrelsens förvaltning varit undermålig eller om ekonomin inte stämmer. Detta faktum 

föreligger eftersom medlemmarna inte själva har möjlighet att gå in och kontrollera 

bokföringen, och på så vis är de beroende av att revisorn gör det. Revisorn är således 

medlemmarnas enda möjlighet att få information och inblick i föreningens ekonomi och i 

styrelsens förvaltning.  

5.3.4 Förekomsten av privatkonto 

Grundläggande vad gäller styrelsen inom en samfällighetsförening är att de enligt anvisningar 

om vad som ingår i deras respektive arbetsuppgifter som ordförande, kassör och sekreterare 

har ett ansvar att tillse den löpande förvaltningen. Trots detta dröjer det tre år innan 

föreningens ordförande säger sig ha upptäckt att föreningens konto var upplagt som ett 

privatkonto. Och ytterligare två år förflyter efter denna upptäckt, innan kassören slutligen 

överför det belopp som fortfarande fanns kvar på privatkontot till företagskontot.  
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Konsekvenserna av att kontot var upplagt direkt på föreningens kassör dvs. som ett 

privatkonto, var att föreningen därmed riskerade att förlora dessa pengar, eftersom pengarna 

på kontot rättsligen skulle tillfalla kassörens dödsbo om han avled. I sådana fall hade 

föreningens medlemmar blivit tvungna att uttaxera ytterligare medel för att täcka föreningens 

utgifter. Ytterligare en negativ effekt av att kontot var upplagt som ett privatkonto var det 

faktum, att ingen insyn egentligen gavs hur in- och utbetalningarna skedde på kontona. Det 

enda som presenterades för medlemmarna i föreningens redovisning var nämligen endast hur 

pengarna gått från det privata bankgirot till det privata bankkontot. Detta innebär i praktiken 

att du inte ser vem mottagaren av betalningen verkligen är. Med dessa konsekvenser i åtanke, 

hade ett snabbt avslut av kontot varit att föredra.   

Styrelsen har haft möjlighet att delta i föreningens förvaltning, men samtliga 

styrelseledamöter har alltså förhållit sig passiva, genom att inte agera för att avsluta 

privatkontot omgående. Ordförande för föreningen säger sig ha upptäckt privatkontot först år 

2009, trots detta kommer inte pengarna in på föreningens företagskonto förrän år 2011. Och 

angående förekomsten av privatkontot menar kassören, (som då var föreningens ordförande) 

att han informerat stämman om privatkontot, och att samtliga närvarande medlemmar där 

känner till detta. Trots detta saknas anteckningar om detta i protokollet, där ju denna 

information i sådana fall skulle ha tagits upp. 

 I samband med att revisorn i samfällighetsföreningen påpekade för kassör B att 

tilläggsupplysningar saknades, hänvisade kassören till att man inte kunde räkna med 

tilläggsupplysningar i bokföringen, då det skulle innebära att det tog för lång tid att göra 

bokföringen. Då hans arbete var ideellt, ville han inte lägga ner den extra tid, som han ansåg 

att tilläggsupplysningarna skulle innebära.  

Kassör B ansåg således att föreningen inte kunde kräva av kassören att ta med 

tilläggsupplysningar i bokföringen. Tidsåtgången skulle hållas nere på grund av att 

styrelsearbetet var ideellt och att det då var naturligt att man inte vill lägga ner särskilt mycket 

tid på bokföringen.  

Enligt min mening är denna inställning till styrelsearbete, ett faktum, som inte kan anses bidra 

positivt till att skapa en god kvalitet i styrelsearbetet inom samfällighetsföreningar. I realiteten 

innebär den här inställningen till att den tidsåtgång som kassören B, kan tänkas spara på att 

inte göra tilläggsupplysningar i bokföringen, indirekt flyttas över till revisorn, som då måste 

ägna större tid till att stämma av uppgifterna i bokföringen, dels med banker och dels med de 

företag som samfällighetsföreningen hade en relation med och där det saknades verifikationer. 

För att kassören skulle kunna spara av sin egen tid gjorde han inte tilläggsupplysningar i 

bokföringen som då måste sökas på annat håll av den granskande revisorn.  

5.3.5 Effekter av tvång till medlemskap  

Dessa konstateranden som erhölls av det praktiska exemplet i uppsatsen, är enligt min mening 

en effekt av att föreningens medlemmar är skyldiga att vara medlemmar i 

samfällighetsföreningen. Tvånget skapade en motvilja hos vissa medlemmar att alls engagera 

sig i föreningen, vilket kom till uttryck genom att de varken engagerade sig i föreningen, 
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närvarade vid föreningsstämmorna eller såg till att öka den egna kunskapen om hur 

samfällighetsföreningar och dess styrelse fungerar.  

 

Eftersom medlemmarna ser det som ett tvång att vara med i föreningen reagerade vissa 

medlemmar genom att inte närvara på föreningsstämmorna eller och att de på grund av sitt 

ointresse ofta saknar kunskap om samfällighetsföreningarna. Om medlemmarna haft en större 

kunskap om samfällighetsföreningarna och dess innebörd, hade de i högre grad kunnat ställa 

styrelsen till svars för dess beslut eller underlåtenhet att fatta beslut, eftersom de då känt till 

inom vilka ramar styrelsen har utrymme att handla. Således krävs ofta kunskap för att kunna 

ställa krav på styrelsen, samtidigt som det faktum att medlemmarna inte sökt sig till 

föreningen av egen fri vilja motverkade att de skaffade sig kunskap. Deras icke engagemang 

visade sig genom att de inte närvarade på föreningsstämman, och att det alltid var samma 

personer som satt i styrelsen.  Men samtidigt motverkade det faktum, vilket utmärker 

samfällighetsföreningarna, att föreningens medlemmar var tvungna att vara med i föreningen 

att de inte frivilligt sökt sig till föreningen som brukligt för att de var intresserade av att vara 

med i styrelsen och påverka beslut. Det faktum att medlemmarna inte sökt sig till föreningen 

av fri vilja därför att de var intresserade av styrelsearbete är utmärkande för 

samfällighetsföreningarna.  

Detta påverkade medlemmarnas engagemang i föreningen negativt, då många av 

medlemmarna inte närvarade vid stämmorna, det ledde även till att en negativ stämning bland 

de som faktiskt engagerade sig i styrelsearbetet, på så vis att de ansåg att de oengagerade 

medlemmarna åkte snålskjuts på deras engagemang.  Detta är dilemmat för 

samfällighetsföreningarna. särskilt med beaktade av det som nämndes ovan, dvs. att 

medlemmarna är tvungna att vara medlemmar och att medlemmarna kan åläggas 

betalningsansvar för föreningens förpliktelser.  

5.3.6 Övriga problem inom föreningen  

Dessutom visar typfallet att det finns en risk att de personer som är insatta i viss lagstiftning, 

får en alltför dominerande ställning i föreningen, eftersom de ger den dominerande alltför 

stort förtroende/ utrymme och företräde, att handla utan att besluten ifrågasätts i nämnvärd 

utsträckning vilket hade kunnat behövas för att upprätthålla ”ett kritiskt klimat”. De övriga 

personerna i styrelsen saknar helt enkelt viss kunskap för att det ska vara möjligt att kritiskt 

granska förvaltningen och upptäcka fel och brister inom bokföring och förvaltning.En annan 

effekt som observerades i uppsatsens praktiska exempel, var att styrelsens förvaltning inte i 

någon nämnvärd utsträckning ifrågasattes på stämman, trots att det funnits god anledning till 

det om man granskar styrelsens förvaltning. Eftersom de personer som närvarade på stämman/ 

styrelsen i huvudsak utgjordes av personer som inte själva var särskilt insatta i 

föreningsarbete, blev effekten att de överlät många avgöranden i frågor till den person i 

styrelsen som var mycket kunnig och hade mycket erfarenhet på området. Bland annat visade 

uppsatsens praktiska exempel, på flera brister, dels gällande samfällighetsföreningens 

bokföring som innehöll flera avvikelser från god redovisningssed och att styrelsen inte i 

önskvärd utsträckning kontrollerat kassörens arbete, trots att detta skall ingå i styrelsens 

uppdrag. Samtidigt genomfördes inte revisionen som den skulle dvs. enligt anvisningar, då 

bland annat verifikationer och giltiga kontoredogörelser saknades i bokföringen. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den tolkning som gjorts mot bakgrund av 

den genomförda studien. Fokus i denna avslutande diskussion ligger på de faktorer som 

försvårar för styrelsen och medlemmarna att samfällighetsföreningen fungerar på ett optimalt 

vis. 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för den problematik angående styrelsens 

förvaltning, som kan förekomma i samfällighetsföreningar och utreda orsakerna till dessa. För 

att göra detta har jag tagit reda på gällande rättsregler för gemensamhetsanläggningarna och 

för samfällighetsföreningarna. Dessutom behandlar uppsatsen de uppgifter och det ansvar som 

åligger styrelsen i en samfällighetsförening, för att sedan kunna utgå från detta teoretiska 

ramverk vid analysen av de rättsliga problem som konkretiseras i uppsatsens praktiska 

exempel. Nedan följer en sammanfattning till uppsatsens slutsatser som har sitt ursprung från 

den tolkning som gjorts. 

Vid analys av det praktiska fallet som förekommer i uppsatsen, visades att de gällande 

reglerna för samfällighetsföreningarna inte fungerar tillfredsställande. Detta kan förklaras av 

att det idag är svårt för styrelseledamöterna och medlemmarna att få en överblick av vilka 

regler som gäller, och att det är svårt att erhålla stöd från samhället vid uppkomna frågor 

angående förvaltningen, särskilt gällande medelsförvaltningen där lantmäteriet inte uttalar sig 

i frågan. Delägarna är istället hänvisade till att anlita en yrkesrevisor, om dylika frågor 

uppkommer vilket ofta är kostsamt. Eftersom det finns ett betydande samhällsintresse av att 

det skapas gemensamhetsanläggningar, är det sett ur den aspekten en brist, att inte ett bättre 

stöd från samhällets sida finns att tillgå. Behovet av klarare rättsregler skulle råda bot på den 

osäkerhet som präglar föreningarna idag och skapa förutsebarhet angående vilka rättsregler 

som gäller.  

Enligt min mening är problemet med den rådande lagstiftningen att den bygger på en syn, att 

människor har perfekt information om rättsreglerna, vilket de inte har. Tvärtom är det så att 

icke rättsbildade personer sällan känner till gällande rätt. Kunskap är på så vis en 

nödvändighet, dels för att delägarna ska kunna sköta förvaltningen på ett bra sätt och dels för 

att delägarna ska kunna ställa krav på styrelsen gällande förvaltningen. Men kunskapen har 

den egenskapen, att den kräver att man aktivt söker den, och eftersom delägarna av tvång är 

med i föreningen, kan man inte förutsätta att ett sådant engagemang alltid finns hos individen.  

Således gäller att endast om medlemmarna behärskar relevant kunskap, kan de ställa krav på 

styrelsens förvaltning, och även upptäcka eventuella felaktigheter i förvaltning och bokföring. 

Problemet (som visades i det praktiska fallet), är att eftersom det är ett tvång att vara med i 

föreningen, är inte samtliga medlemmar intresserade av föreningsarbete, de söker därför inte 

aktivt efter denna kunskap. Detta kan ”slå tillbaka” på medlemmarna själva, eftersom de 

enligt lagen är skyldiga att uttaxera medel om föreningen saknar kapital, vilket kan inträffa 

om styrelsen inte har skött förvaltningen på ett tillfredsställande vis.  

Individen har en stor betydelse för kvaliteten på förvaltningen av föreningens angelägenheter 

och styrelsen fullgör sina åtaganden. Om styrelseuppdraget är ideellt samtidigt som inte SFL 



27 
1.  

kräver särskild kompetens av styrelse och revisor, kan detta innebära en ökad risk att 

styrelsearbetet inte fungerar enligt avsett, det vill säga enligt lag och anvisningar.  

Vidare visade det praktiska exemplet, att det delvis fanns ett visst egenintresse av att ta ett 

uppdrag inom styrelsen. På så vis att uppdraget ansågs främja den egna karriären genom att 

styrelseuppdraget ansågs utgöra en bra referens att tillföra CV. Denna ståndpunkt angavs 

också som argument av valberedningen, för att ta ett styrelseuppdrag. Detta kan vara ett 

positivt motiv till att anta ett styrelseuppdrag, trots att det ofta är ideellt.  

Slutligen innebär det faktum, att rättsreglerna är vaga i kombination med medlemmarnas icke 

engagemang att felaktigheter i bokföring och förvaltning kan uppstå, och att de inte alltid 

upptäcks. Samtidigt torde det faktum att lagen inte kräver särskild kompetens av 

styrelseledamöterna, öka risken för att felaktigheter ska uppstå. Häri uppstår ett slags konflikt/ 

cirkelresonemang. Detta resonemang visar att om styrelsen inte fungerar som tänkt, är 

chansen att felaktigheterna i bokföring och förvaltning upptäcks ganska små, vilket delvis 

beror på för samfällighetsföreningarna karaktäristiska egenskapen; att fastighetsägarna är 

tvungna att vara medlemmar, och att de av denna anledning inte alltid har den rätta 

kunskaperna som behövs för att kritiskt granska bokföring och förvaltning.  

 

Samtidigt kan lagens tystnad i dessa frågor betraktas som ett uttryck för att lagstiftaren inte 

vill skapa en större organisation kring samfällighetsföreningarna än nödvändigt, då det ligger i 

samhällets intresse att det bildas samfällighetsföreningar. Om reglerna blir alltför stränga, kan 

följderna av detta bli att det inte bildas samfällighetsföreningar, eftersom fastighetsägarna 

anser detta vara för krävande sätt att förvalta gemensamhetsanläggningen. Vidare kan en 

strängare reglering uppfattas som att den statliga myndigheten utövar en alltför sträng kontroll 

över individen, vilket också kan leda till att föreningar inte bildas.  

 

Förslag till fortsatt forskning: det är att granska den särskilda roll som en revisor inom en 

samfällighetsförening har. Detta är ett viktigt och intressant område, som förtjänar mer 

uppmärksamhet. Enligt min mening är revisorns roll inom en samfällighetsförening svår, dels 

med avseende på oberoendet och dels på att granskningen blir svår att genomföra om man inte 

har den kunskap som krävs. Utgångspunkten i en fortsatt studie skulle förslagsvis kunna vara 

att analysera de effekter som kan uppstå när ganska komplicerade ansvarsfrågor hamnar hos 

personer som är revisoriskt okunniga? Om fokus riktas mot revisorns oberoende, aktualiseras 

genast den jävsproblematik som handlar om, att det kan vara särskilt svårt att som revisor 

inom en samfällighetsförening att granska sin granne. Då eventuell kritik kan orsaka dålig 

grannsämja i kvarteret. Det är viktigt att denna problematik belyses och att följderna 

analyseras. 
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