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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att få ägarlägenhetsförrättningar att bli mer prisvärda. Målet är att
undersöka hur antal ägarlägenheter, antal gemensamhetsanläggningar och antal samfälligheter
som bildas i ägarlägenhetsförrättningar påverkar förrättningskostnaden. För att få ett helhetsperspektiv undersöks i studien även hur valda samverkansformer fungerat då dessa ska förvaltas.
Ägarlägenhetsfastigheter är en typ av tredimensionell fastighet som endast får innehålla en
bostad. Denna typ av fastighetsbildning har varit tillåten i Sverige sedan första maj 2009 och i
slutet av 2014 hade 955 ägarlägenheter bildats, trots lagstiftarens förväntningar om 3000-5000
ägarlägenheter om året. Fastigheten kan få tillgång till nödvändiga funktioner som inte finns
inom fastighetsgränserna genom att inrätta gemensamhetsanläggning eller bilda samfällighet.
Denna samverkan är inte bara en viktig faktor för fungerande tredimensionellt fastighetsägande utan också ett krav från lagstiftaren.
För att nå målet genomfördes en kvantitativ studie av förrättningsakter, där ägarlägenhetsförrättningar studerades, samt kvalitativa intervjuer, där fyra utvalda samfällighetsföreningar
intervjuades.
Resultatet från studien av förrättningsakter visade att det finns ett samband mellan
förrättningskostnaden per ägarlägenhet och hur många ägarlägenheter som bildats vid förrättningen. Däremot gick det inte i studien att finna något samband som visar att varken antalet inrättade gemensamhetsanläggningar eller antalet bildade samfälligheter påverkar
kostnaden. Intervjustudiens resultat visar att samfällighetsföreningarna är nöjda med sin förvaltning även om en förening hade föredragit en ännu enklare indelning av gemensamhetsanläggningar.
Förrättningskostnaderna har varierat mycket vilket kan göra det svårt att kalkylera med dessa
för någon som vill bilda ägarlägenheter och för att få prisvärda ägarlägenhetsförrättningar är
slutsatsen att bilda ett stort antal ägarlägenheter. Föreningarnas uppfattning om vad som är en
tydlig och enkel förvaltning skiljer sig åt och därför bör samverkan anpassas efter sakägarnas
önskemål.
Nyckelord: Ägarlägenheter, förrättningskostnad, samverkansformer och förvaltning.

Abstract
The purpose of this study is to get the cadastral procedure for condominiums to become more
affordable. The aims of the study is to examine how the number of condominiums, the
number of joint facilities and the number of joint property units that are formed in a
condominium cadastral procedure in Sweden influences the cadastral procedure cost. To get
an overall perspective the study also explores how the chosen forms of co-operation have
worked out in association management.
A condominium is a type of three-dimensional property unit, which may only contain one
residence. This form of property formation has been allowed in Sweden since 1 May 2009.
At the end of 2014 less than 1000 condominiums had been formed despite the legislator’s
expectations for 3000-5000 condominiums a year. The property unit can have access to
necessary facilities, not available within the property boundaries, by establishing joint
facilities or form joint property units. This co-operation is not only an important factor for a
functional three-dimensional property ownership, but also a requirement from the legislator.
To achieve the aims a quantitative study, where cadastral dossiers from condominium
cadastral procedures were examined, and a qualitative interview with four selected joint
property association was made.
The result from the study of cadastral dossiers showed a connection between the
condominium cadastral procedure cost and how many condominiums that was formed in the
cadastral procedure. However, the study does not find any connection that shows neither the
number of established joint facilities nor the number of joint property units affects the cost.
The interview results showed that the joint property associations are satisfied with the
association management, even if one of interviewed joint property associations had preferred
an even simpler joint facility division.
The cadastral procedure cost has varied considerably between various cadastral procedures.
This can make the cadastral procedure costs difficult to calculate for someone planning to
form condominiums. For affordable cadastral procedure costs when condominiums are
formed the conclusion is to form a big amount of condominiums. The joint property
associations opinion of what is a simple and obvious association management differs, that’s
why the co-operation should be modified by the interested parties’ requests.
Keywords: Condominiums, cadastral procedure cost, forms of co-operation and association
management

Förkortningar och begrepp
AL

Anläggningslagen (SFS 1973:1149)

FBL

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)

ga

Gemensamhetsanläggning

Prop.

Proposition

SFL

Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150)

SOU

Statens offentliga utredningar

3D fastighet

Tredimensionell fastighet. Avgränsas både horisontellt och
vertikalt

Förrättningslantmätare

Beslutande person i lantmäteriförrättning

Lantmäteriet

Statliga lantmäteriet (SLM)

Lantmäterimyndigheten

Kommunala lantmäteriet (KLM) samt statliga lantmäteriet (SLM)

Samfällighet

Marksamfällighet som är mark gemensam för flera fastigheter.
Vatten- eller fiskesamfälligheter är ej relevant i detta arbete.

Ägarlägenhet

Ägarlägenhetsfastighet

Ägarlägenhetsprojekt

Syftar på förrättningar där ägarlägenheter har bildats. Projektet
namnges efter aktuellt traktnamn

Innehållsförteckning
1 Introduktion ................................................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................. 1
1.2 Syfte och mål .......................................................................................................................................... 2
1.2.1 Frågeställningar........................................................................................................................... 3
1.3 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 3
1.4 Tidigare forskning ................................................................................................................................ 3
1.5 Disposition............................................................................................................................................... 4
2 Teoretisk bakgrund ..................................................................................................................... 5
2.1 Allmänt ..................................................................................................................................................... 5
2.1.1 Bilda ägarlägenheter .................................................................................................................. 6
2.2 Samverkansformer ............................................................................................................................... 6
2.2.1 Gemensamhetsanläggning....................................................................................................... 7
2.2.2 Samfälligheter .............................................................................................................................. 7
2.2.3 Servitut ............................................................................................................................................ 7
2.2.4 Förvaltning .................................................................................................................................... 8
3 Metod ................................................................................................................................................. 9
3.1 Studie av förrättningsakter............................................................................................................... 9
3.1.1 Datainsamling............................................................................................................................... 9
3.1.2 Bearbetning av data ................................................................................................................... 9
3.2 Intervju .................................................................................................................................................. 11
3.2.1 Datainsamling............................................................................................................................ 11
3.2.2 Bearbetning av data ................................................................................................................ 12
4 Resultat från studie av förrättningsakter ......................................................................... 13
4.1 Resultat av antalet lägenheters påverkan på förrättningskostnaden ............................ 13
4.2 Resultat av gemensamhetsanläggningars påverkan på förrättningskostnaden ........ 14
4.2.1 Indelning i antal inrättade gemensamhetsanläggningar .......................................... 15
4.2.2 Indelning i antal bildade ägarlägenheter ........................................................................ 19
4.3 Resultat av samfälligheters påverkan på förrättningskostnaden .................................... 22
4.3.1 Indelning i antal bildade samfälligheter ......................................................................... 23
4.3.2 Indelning i antal bildade ägarlägenheter ........................................................................ 26

5 Resultat av intervjuer ............................................................................................................... 30
5.1 Samfällighetsföreningar med en gemensamhetsanläggning ............................................. 30
5.2 Samfällighetsföreningar med flera gemensamhetsanläggningar .................................... 31
6 Diskussion .................................................................................................................................... 33
6.1 Diskussion av resultatet från studien av förrättningsakter ................................................ 33
6.1.1 Antalet ägarlägenheters påverkan på förrättningskostnaden ............................... 33
6.1.2 Gemensamhetsanläggningars påverkan på förrättningskostnaden .................... 34
6.1.3 Samfälligheters påverkan på förrättningskostnaden ................................................ 35
6.2 Diskussion av resultatet från intervjustudien .......................................................................... 36
6.3 Diskussion av metodval ................................................................................................................... 37
6.3.1 Studie av förrättningsakter .................................................................................................. 37
6.3.2 Intervju......................................................................................................................................... 38
7 Slutsats ........................................................................................................................................... 40
7.1 Slutsatser av studien ......................................................................................................................... 40
7.2 Förslag till fortsatta studier ........................................................................................................... 41
Källförteckning............................................................................................................................... 42
Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 45
Bilaga 2 .............................................................................................................................................. 46
Bilaga 3 .............................................................................................................................................. 48
Bilaga 4 .............................................................................................................................................. 50
Bilaga 5 .............................................................................................................................................. 52
Bilaga 6 .............................................................................................................................................. 54
Intervju 1 ..................................................................................................................................................... 54
Intervju 2 ..................................................................................................................................................... 56
Intervju 3 ..................................................................................................................................................... 56
Intervju 4 ..................................................................................................................................................... 57

1 Introduktion
Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien. Därefter presenteras studiens syfte och
mål med de frågeställningar som kommer undersökas och avslutas med studiens
avgränsningar och tidigare forskning på området.

1.1 Bakgrund
Ägarlägenhetsfastigheter, fortsättningsvis kallade ägarlägenheter, blev möjliga att bilda
i Sverige första maj 2009 (Prop. 2008/09:91). Innan denna lagändring som tillät
bildande av ägarlägenheter infördes skrev staten ett betänkande, Att äga sin lägenhet.
Där gjordes bedömningen att det skulle bildas 3000-5000 ägarlägenheter om året i
Sverige, om detta blev tillåtet (SOU 2002:21). När det i slutet av 2014 gått mer än fem
år sedan lagen trädde i kraft fanns det 955 ägarlägenheter i Sverige (Lantmäteriet,
2015a).
Ägarlägenheten som vid förrättningen blir en egen fastighet innehas med direkt äganderätt och har samma rättsliga styrka som en traditionell fastighet (Paulsson, 2012). Därför
blir också jordabalkens regler tillämpliga vid överlåtelse och pantsättning av lägenheten
(SOU 2002:21). Detta kan jämföras med bostadsrättslägenheter där innehavaren endast
har en indirekt äganderätt till bostaden och det är köplagen som tillämpas vid överlåtelse (Victorin & Flodin, 2011).
För att få bilda ägarlägenheter måste flera villkor uppfyllas. Ett av dessa är att ägarlägenheten måste få tillgång till rättigheter som är nödvändiga för en ändamålsenlig
användning (fastighetsbildningslagen SFS 1970:988 i fortsättningen FBL 3:1 a 2 p.,
ändrad SFS 2009:183). Sådana rättigheter kan tillförsäkras ägarlägenheten genom att
inrätta en eller flera gemensamhetsanläggningar, men i vissa fall även genom att bilda
samfällighet eller servitut (Prop. 2002/03:116). För funktioner som kräver drift och
underhåll bör gemensamhetsanläggning inrättas enligt Lantmäteriet (2009). Dock
saknas lagstiftning för hur samverkansfrågorna ska lösas och lantmäterimyndigheterna
har friheten att utforma olika lösningar (Prop. 2008/09:91). Paulsson (2007) har i en
internationell jämförelse funnit ett antal nyckelfaktorer relaterade till ett rättsligt välfungerande tredimensionellt fastighetsägande: samverkan mellan fastigheterna är en av
dessa.
Då förrättningen är avslutad betalas förrättningskostnaderna av sakägaren (Förordning
1995:1459 om avgifter vid lantmäteriförrättningar 8 §, ändrad SFS 2003:1192). Enligt
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FBL 2:6 anges i den aktuella fastighetsbildningsåtgärdens bestämmelser hur
fastighetsbildningskostnaderna ska betalas. Vid avstyckning, som är den åtgärd ägarlägenheter bildas genom, betalas kostnaderna av den sökande eller efter vad som anses
skäligt (FBL 10:10). Förrättningskostnader för inrättandet av gemensamhetsanläggningar fördelas mellan de fastigheter som har del i anläggningen (anläggningslagen SFS 1973:1149 i fortsättningen AL 29 §, ändrad SFS 2012:428).
I regeringens proposition 2008:09/91 analyseras förväntade förrättningskostnader vid
bildandet av ägarlägenheter. I en jämförelse med traditionell fastighetsbildning görs ett
antagande om att ägarlägenhetsförrättningar troligen är mer komplicerade och därmed
mer kostsamma än traditionell fastighetsbildning. Det görs också en bedömning att
förrättningskostnaden i förhållande till totala kostnaderna för bostadsbyggandet endast
blir en liten andel. Jensen och Warnquist (2013) jämför kostnader för bostadsrätt och
ägarlägenheter vid nybyggnation, och menar att ägarlägenheter blir dyrare bland annat
på grund av förrättningskostnaden som tillkommer vid bildande av ägarlägenheter.

1.2 Syfte och mål
Studiens syfte är att finna faktorer som har en stor påverkan på förrättningskostnaden
och på så sätt göra ägarlägenhetsförrättningar mer prisvärda. Detta är en del i att få en
mer effektiv bostadsmarknad i Sverige.
Målet med studien är att undersöka genomförda ägarlägenhetsförrättningar ur ett
kostnadsperspektiv för sakägare. I arbetet kommer några utvalda faktorers påverkan på
förrättningskostnaden vid bildandet av ägarlägenheter i Sverige analyseras. De faktorer
som valts ut är antalet bildade ägarlägenheter, inrättade gemensamhetsanläggningar
samt bildade samfälligheter. Förrättningskostnaden kan påverkas av många olika
faktorer, just dessa valdes på efterfrågan av Lantmäteriet som menar att dessa
samverkansformer är fundamentala i ägarlägenhetsförrättningarna och kan vara en
drivande kostnadspost i förrättningen.
Även hur valda samverkansformer påverkar förvaltningen i ett helhetsperspektiv
kommer att analyseras genom intervjuer. Detta eftersom det är en viktig aspekt vid val
av samverkansform att beakta vad som är optimalt på sikt vid förvaltningen av en
samfällighetsförening.
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1.2.1 Frågeställningar
För att analysera några av de faktorer som påverkar förrättningskostnaden vid bildande
av ägarlägenheter ställs följande frågor i studien:


Hur ser sambandet ut mellan antal ägarlägenheter som bildas och den slutliga
förrättningskostnaden?



Hur ser sambandet ut mellan antalet inrättade gemensamhetsanläggningar och
den slutliga förrättningskostnaden?



Hur ser sambandet ut mellan antalet bildade samfälligheter och den slutliga
förrättningskostnaden?

För att få en helhetsbild av kostnadseffektivitet för ägarlägenheter på längre sikt ställs
även följande fråga:


Vilka eventuella konsekvenser finns vid förvaltningen beroende på antalet
gemensamhetsanläggningar

respektive

samfälligheter

som

bildats

i

förrättningen?

1.3 Avgränsningar
Denna studie kommer att begränsas till ägarlägenhetsförrättningar i Sverige. Annan
tredimensionell fastighetsbildning kommer inte att studeras.
Servitut kan vara ett alternativ för att tillgodose nödvändiga rättigheterna, utöver
samverkansformerna samfällighet och gemensamhetsanläggning. I denna studie
kommer dock inte servitutens betydelse på förrättningskostnaden och samverkan att
behandlas, på grund av arbetets tidsbegränsning.

1.4 Tidigare forskning
Ägarlägenheter är vanligt förekommande i andra länder än Sverige och utländsk
forskning finns. Eftersom ägarlägenheter är relativt nytt i Sverige finns det dock inte
mycket svensk forskning på området. Kelmendi och Skånberg skrev ett examensarbete
2011 där de gjorde en genomgång av genomförda ägarlägenhetsförrättningar.
Författarna skrev där ett kortare avsnitt angående förrättningskostnaderna för de första
25 ägarlägenhetsförrättningarna som genomfördes i Sverige. Resultatet visar på en stor
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spridning i kostnaderna och förklarar denna spridning med antalet ägarlägenheter samt
antalet gemensamhetsanläggningar.
Detta examensarbete skiljer sig från ovan nämnda genom att djupare analysera ett antal
utvalda faktorers påverkan på förrättningskostnaderna per ägarlägenhet och särskilt på
om antalet gemensamhetsanläggningar samt samfälligheter påverkar förrättningskostnaden. Ytterligare en skillnad är att resultatet vilar på ett större antal förrättningar
eftersom det är fyra år sedan Kelmendi och Skånberg utförde sin forskning.
Även Paulsson har forskat inom ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning
under 2007 och 2012. Förrättningskostnaderna behandlas däremot inte i Paulssons
forskning.

1.5 Disposition
Detta examensarbete är utformat enligt IMRaD-struktur. Arbetet består av ett inledande
kapitel med en beskrivande bakgrund, syftet med arbetet samt de frågeställningar som
behandlas. Därefter ett teoriavsnitt som ger läsaren en grundläggande kunskap om
ägarlägenheter och de samverkansformer som reglerar samverkan mellan lägenheter. Ett
metodkapitel som återger vilka metoder som används för att få ett resultat och följs
sedan av ett kapitel där resultatet från studien av förrättningsakter presenteras samt ett
kapitel där resultatet från intervjustudien presenteras. Resultat och val av metod
diskuteras i efterföljande kapitel och slutligen presenteras slutsatser av arbetet samt
förslag på framtida forskning.
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2 Teoretisk bakgrund
För att sätta studien i sitt sammanhang och ge läsaren en teorietisk bakgrund till ämnet
beskrivs nedan vad en ägarlägenhet är, varför de enligt regeringen behövs i Sverige och
villkoren för att bilda dem. Det beskrivs även hur samverkan, som är nödvändig för
ägarlägenheters funktionalitet, kan regleras.

2.1 Allmänt
En ägarlägenhet är en slags tredimensionell fastighet som endast får innehålla en
bostadslägenhet enligt FBL 1:1 a 3 p. Att fastigheten är tredimensionell innebär att den
avgränsas både horisontellt och vertikalt – till skillnad från en traditionell,
tvådimensionell, fastighet som enbart avgränsas horisontellt (Paulsson, 2007).
I tidigare forskning analyseras fördelarna med att kunna bilda tredimensionella
fastigheter. Stoter och Salzmann (2003) tar upp att detta är särskilt användbart i storstäder där efterfrågan på mark är hög, vilket ofta leder till byggnationer ovanpå varandra
i större utsträckning än annars. Även Onsrud (2003) nämner den ökade efterfrågan i
städer som en av anledningarna till att det byggs mer både ovan och under markytan.
Detta i sin tur har skapat en efterfrågan att kunna köpa, sälja och inteckna dessa
byggnationer.
Tredimensionell fastighetsbildning möjliggör bland annat att en byggnad kan delas in i
flera fastigheter och att en underjordisk anläggning kan bli en egen fastighet. Julstad och
Sjödin (2005) påpekar fördelen med att dessa olika delar då kan intecknas, ägas och
förvaltas som egna fastigheter.
Från införandet av tredimensionella fastigheter i Sverige under våren 2004 dröjde det
fem år innan lagändringen kom som tillät ägarlägenheter. Motivet till att vänta med
lagändringen var att få möjlighet att utvärdera reglerna om tredimensionell
fastighetsbildning (Prop. 2008/09:91). Det visade sig att reglerna fungerat bra och ett
införande av ägarlägenheter i Sverige kom första maj 2009. Regeringens förklaring till
varför ägarlägenheter behövdes i Sverige var framförallt den enskildes rätt att ur ett
rättsligt hänseende förfoga över sitt eget boende, bland annat i fråga om uthyrning och
överlåtelse. Ett införande av ägarlägenheter skulle öka mångfald och valfrihet i boende
enligt regeringens proposition 2008/09:91.
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2.1.1 Bilda ägarlägenheter
För att få fastighetsbilda, två- eller tredimensionellt, måste villkoren för fastighetsbildning i FBL uppfyllas. Då ägarlägenheter ska bildas finns det specifika krav att ta
hänsyn

till

utöver

de

allmänna

lämplighetsvillkoren

som

gäller

vid

all

fastighetsbildning.
De allmänna villkorens innebörd i korthet är att fastigheten ska vara ”varaktigt lämpad
för sitt ändamål” (FBL 3:1, ändrad SFS 2009:562). För att bilda ägarlägenheter finns
det ytterligare villkor som måste uppfyllas. Dessa villkor innefattar att:


Det inte får ha varit bostad i utrymmet som ska bli ägarlägenhet de senaste åtta
åren (FBL 3:1 b 1 p., ändrad SFS 2009:183)



Det krävs minst tre ägarlägenheter i en sammanhållen enhet (FBL 3:1 b 2 p.,
ändrad SFS 2009:183)



Ägarlägenheten får tillgång till de rättigheter som är nödvändiga för en
ändamålsenlig användning (FBL 3:1 a 2 p., ändrad 2009:183).

Sådana rättigheter som lägenheten behöver tillgång till kan vara vatten och avlopp,
trapphus och så vidare. Enligt Lantmäteriet (2015) innebär kraven även att rätten att
använda rättigheterna måste vara rättsligt tryggad. Detta kan ske genom samfällighet,
servitut och gemensamhetsanläggning. När ägarlägenheter bildas föreslås särskilt i
lagen att just inrättandet av gemensamhetsanläggning bör ses över (FBL 3:1 b 3 st.,
ändrad SFS 2009:183).

2.2 Samverkansformer
Då ägarlägenheter utgör en sammanhållen enhet krävs samverkan mellan lägenheterna
för att kunna nyttja dem på ett ändamålsenligt sätt (Prop 2008/09:91). Ägarlägenheter
avgränsas oftast så att lägenhetens ytskikt samt bärande väggar tillhör fastigheten.
Övriga gemensamma delar så som byggnaden, trappuppgång, hiss, mark och så vidare
utgör gemensamma delar till varje fastighet. Samverkan av den gemensamma
egendomen regleras vanligast genom samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar.
Ägarlägenheterna tilldelas andelar i samfälligheterna och gemensamhetsanläggningarna
för att få rätt att utnyttja utrymmena, samt skyldighet att betala kostnader för underhåll
och drift. Andelarna tillhör fastigheten och är oberoende av ägare vilket innebär att
regleringen av samverkan inte ändras vid överlåtelse av fastigheten (Julstad, 2011).
6

2.2.1 Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning inrättas idag enligt anläggningslagen och definieras i AL 1
§ (ändrad SFS 2006:413) som en ”anläggning som är gemensam för flera fastigheter
och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem”. En anläggning
inrättas vid en förrättning (AL 4 §, ändrad SFS 1995:1405) och kan vara alltifrån lekpark och parkering till avlopp och ledningar (Lantmäteriet, 2015b).
För att få inrätta en gemensamhetsanläggning finns det villkor, både till skydd för
allmänna och enskilda intressen, som måste uppfyllas. Vissa är dispositiva och kan
avtalas bort, medan andra är tvingande.
Uppfylls villkoren för att inrätta en gemensamhetsanläggning ska anläggningsbeslut
meddelas. Anläggningsbeslutet anger bland annat gemensamhetsanläggningens ändamål
och vilka fastigheter som har del i anläggningen (AL 24 §, ändrad SFS 2001:892). För
att senare kunna ändra i anläggningsbeslutet krävs att ändrade förhållanden uppstått och
att dessa har en väsentlig inverkan på frågan enligt AL 35 §. Den framtida förvaltningen
av gemensamhetsanläggningen ska ske utifrån anläggningsbeslutet och det ändamål
som där finns formulerat (Österberg, 2013).
2.2.2 Samfälligheter
Mark som tillhör flera fastigheter gemensamt benämns samfällighet (FBL 1:3). För att
skilja anläggningssamfälligheter bildade genom AL mot samfälligheter bildade genom
FBL används begreppet marksamfällighet (Lantmäteriet, 2015b). En samfällighet utgör
en enskild registerenhet i fastighetsregistret och kopplas till de fastigheter som har andel
i den. De rättigheter som utövas på samfällighetens utrymme redovisas på
samfälligheten istället för på delägande fastigheter (Lantmäteriet, 2015b).
Att bilda samfälligheter är relevant för ägarlägenheter. Det är då vanligt att gemensamma markområden samt gemensamma byggnadsdelar tillfaller samfälligheten
(Julstad, 2011).
2.2.3 Servitut
Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet för ett visst ändamål.
Servitut som bildas genom en förrättning benämns officialservitut och tillkommer enligt
fastighetsbildningslagen (Julstad, 2011). Officialservitut kan i vissa fall vara användbara
som komplement till gemensamhetsanläggning och samfällighet för att lösa samverkan
mellan ägarlägenheterna (Prop. 2008/09:91).
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2.2.4 Förvaltning
För att förvalta samfällighet eller gemensamhetsanläggning finns två alternativ: delägarförvaltning eller föreningsförvaltning. Reglerna för dessa finns i lag om förvaltning av
samfälligheter (SFS 1973:1150), i fortsättningen SFL.
Delägarförvaltning innebär att delägarna själva förvaltar samfälligheten eller
anläggningen medan det vid föreningsförvaltning finns en samfällighetsförening med en
styrelse som sköter förvaltningen (SFL 4 §, ändrad 2012:184). Vilken förvaltningsform
som är mest lämplig beror på antalet delägare och i vilken utsträckning det kommer
krävas förvaltning (Österberg, 2013).
När ägarlägenheter ska bildas och lantmäterimyndigheten väljer att tillförsäkra fastigheten sådana nödvändiga rättigheter som krävs enligt FBL 3:1 a 1 st 2 p. genom att
bilda en samfällighet eller gemensamhetsanläggning så ska denna förvaltas av en
samfällighetsförening (SFL 20 a §, ändrad 2009:184).
Vid föreningsförvaltning bildas en samfällighetsförening som delägarna blir
medlemmar i (SFL 17 §). En samfällighetsförening är en juridisk person vilket innebär
att föreningen både kan ”förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter” (SFL 17 §).
Bildandet av föreningen sker genom att delägarna utser en styrelse och antar stadgar
(SFL 20 §, ändrad SFS 2012:184). Styrelsen ska sedan sköta samfällighetsföreningens
förvaltning utifrån stadgarna och SFL, men också besluten som medlemmarna fattar på
föreningsstämman (Österberg, 2013).
Ska samfällighetsföreningen besluta om något sker omröstning, vilket gör att inte
samtliga medlemmar måste vara överens så som vid delägarförvaltning (Österberg,
2013). Detta gör samfällighetsföreningen till en lämpligare förvaltningsform än
delägarförvaltning vid ett större antal delägare.
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3 Metod
För att undersöka och besvara studiens frågeställningar och nå dess mål samlades
empiriska data in med hjälp av två olika metoder, en kvantitativ studie av förrättningsakter och en kvalitativ intervjumetod.
Dessa metoder beskrivs i avsnitten nedan och en diskussion om hur metodvalen påverkar resultatet finns senare i avsnittet för diskussion.

3.1 Studie av förrättningsakter
För att undersöka förrättningskostnaderna genomfördes en studie av förrättningsakter.
3.1.1 Datainsamling
För att samla in informationen om antal bildade ägarlägenheter, gemensamhetsanläggningar samt samfälligheter samlades samtliga förrättningsakter in från de utförda
ägarlägenhetsförrättningarna. Lantmäteriets Division Geodata lämnade ett utdrag, med
aktualitetsdatum 2015-04-08, där samtliga ägarlägenheter och dess fastighetsbeteckningar fanns. För att få åtkomst till akterna användes Lantmäteriets allmänna
terminal och med hjälp av fastighetsbeteckningarna söktes akterna fram i Lantmäteriets
system

FR

Webb.

Några

förrättningsakter,

gjorda

av

kommunala

lantmäterimyndigheter, var inte möjliga att öppna i FR Webb. Dessa kommuner
kontaktades och akterna skickades via mejl.
Med hjälp av Lantmäteriet noterades förrättningarnas totala kostnader i sammanställningen. De kommunala lantmäterimyndigheter som genomfört ägarlägenhetsförrättningar kontaktades för att få åtkomst till dessa kostnader.
3.1.2 Bearbetning av data
Då samtliga uppgifter var insamlade och materialet skulle analyseras fanns 84 förrättningar och ett antal avgränsningar gjordes. Först sorterades förrättningar där inga
ägarlägenheter bildats utan endast ändringar i befintliga gemensamhetsanläggningar
eller liknande bort. När dessa förrättningar gallrats bort fanns det 71 förrättningsakter
kvar. Eftersom studien skulle analysera ägarlägenheter gallrades även de förrättningar
där 3D-fastigheter, 3D-utrymmen samt traditionella fastigheter bildats i samma
förrättning bort. Anledningen till denna gallring var att det inte var möjligt att urskilja
kostnaderna för enbart ägarlägenheterna från den totala förrättningskostnaden. Efter
denna gallring var det 62 förrättningsakter kvar. I några förrättningar hade inget
fastighetsbildningsbeslut fattats utan endast ett preliminärbeslut. Även dessa
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förrättningar avgränsades då förrättningarna inte anses vara helt färdiga och det då inte
finns någon slutlig kostnad att använda i studien. Efter detta återstod 58 förrättningar.
Vid vissa förrättningar har det vid ett senare skede bildats fler ägarlägenheter, även
dessa senare förrättningar har avgränsats. Detta för att ägarlägenheterna framförallt
ansluts till de gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som bildades vid första
förrättningen. I vissa fall bildas även nya samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
men för att få ett homogent material fattades ett beslut att utesluta dessa. Ytterligare två
av akterna var tvungna att gallras bort då kommunen som utfört förrättningarna inte
skickade kostnaderna för dessa. Kvar att analysera fanns då 48 förrättningsakter.
För att beräkna kostnaden för varje enskild lägenhet dividerades den slutliga totala
förrättningskostnaden med antalet ägarlägenheter som bildades i förrättningen och
avrundades till närmaste tiotal kronor. Beräkningen gjordes för att det skulle vara
möjligt att göra en jämförelse mellan förrättningarna. För att redovisa resultatet och
eventuella samband kategoriserades uppgifterna i olika tabeller och delades in i grupper
efter antal ägarlägenheter, antal gemensamhetsanläggningar och antal samfälligheter.
Inom dessa grupper beräknades medelvärdet av förrättningskostnaden per ägarlägenhet
med hjälp av formel (3.1), denna beräkning gav den genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet. Därefter beräknades standardavvikelsen som visar hur
mycket förrättningskostnaden per ägarlägenhet i genomsnitt avviker från genomsnittliga
förrättningskostnaden per ägarlägenhet (SCB, u.å.). Denna beräkning gjordes genom
formel (3.2).

𝑥̅ =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖

(3.1)

Där x är förrättningskostnaden per ägarlägenhet och n är antalet förrättningar.
2

𝑛

∑ (𝑥 − 𝑥̅ )
𝑆 = √ 𝑖=1 𝑖

(3.2)

𝑛−1

Där xi är förrättningskostnaden, 𝑋̅ är medelvärdet och n är antalet förrättningar.
Därefter gjordes diagram för varje grupp som visade förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och den variabel som undersöktes, det ritades även in
regressionslinjer i diagrammen. En regressionslinje är en linje som visar ett funktionellt
samband av en mängd kvantitativa variabler. Vid ett linjärt samband ligger samtliga
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variablerna i närheten av linjen (Adams, 2013). En regressionslinje beräknas genom
minsta kvadratmetoden med hjälp av formel (3.3).
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏

(3.3)

Där y är förrättningskostnad per ägarlägenhet, x är den undersökta variabeln samt a och
b har okända värden.

3.2 Intervju
För att analysera hur valet av samverkansform fungerat i förvaltningen och få en
helhetsbild av kostnadseffektiviteten gjordes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer
med företrädare från samfällighetsföreningar.
Intervjuerna genomfördes via telefon, då det är ett tidseffektivt sätt att samla in
informationen på utan att behöva resa (Barriball, Christian, While & Bergen, 1996). Att
varken uppgiftslämnaren eller intervjuaren behöver resa gör det också till en
kostnadseffektiv metod (Lavrakas, 2007). Sturges och Hanrahn (2004) hävdar i en jämförelse mellan telefonintervju och direkt intervju att resultaten blir likvärdiga och att
telefonintervju därmed är användbart vid kvalitativa studier. Enligt Vogl (2013) är en
nackdel med telefonintervju att den personliga kontakten som kan vara en viktig del av
intervjun går förlorad. Detta ansågs inte vara något problem vid valet av
telefonintervjuer för denna studie.
3.2.1 Datainsamling
Information om vilka samfällighetsföreningar som förvaltar de bildade samfälligheterna
och gemensamhetsanläggningarna samlades in för att genomföra intervjuer med de som
företräder dessa.
Urval
För att finna lämpliga samfällighetsföreningar att intervjua gjordes först ett urval från de
förrättningar som var med i studien av förrättningsakter. Urvalet omfattade en målgrupp
med de förrättningar som införts i fastighetsregistret före år 2013. Begränsningen
gjordes för att samfällighetsföreningarna skulle ha varit aktiva i några år och hunnit
bilda sig en uppfattning angående förvaltningen.
Utifrån detta gjordes ett stratifierat urval genom att dela in målgruppen i två grupper
efter antal gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningen.


Grupp 1: Förvaltar 1 gemensamhetsanläggning (13 föreningar).



Grupp 2: Förvaltar 4 eller fler gemensamhetsanläggningar (5 föreningar).
11

Valet gjordes för att få en markant skillnad i samfällighetsföreningarnas förvaltningssituationer. Genom att intervjua samfällighetsföreningar som förvaltar olika antal
gemensamhetsanläggningar var det möjligt att analysera för- och nackdelarna. Från de
två urvalsgrupperna valdes slumpmässigt två samfällighetsföreningar från vardera
gruppen.
Namn på samfällighetsföreningarna och styrelsemedlemmar söktes fram i FR-Webb på
Lantmäteriet. Samfällighetsföreningarna samt den kontaktperson som intervjuades visas
i tabell 1.
Tabell 1: Uppgiftslämnare
Förrättning

Samfällighetsförening

Kontaktperson

Antal ga

Växjö Villbo

Villbo Samfällighetsförening

Curt Persson

1

Kristianstad Stafvre

Stafvreparkens Samfällighetsförening

Per Persson

1

Hässleholm Macken

Mackens Samfällighetsförening

Joakim Ollén

4

Öckerö Öckerö

Norra Breviks Samfällighetsförening

Anonym

6

Genomförande
Personerna kontaktades via telefon eller mejl. De som valde att delta i studien erbjöds
att få frågorna skickade till sig före telefonintervjun för att få en möjlighet att förbereda
sig. Uppgiftslämnarna fick även välja om de ville vara anonyma samt om de ville ha de
bearbetade svaren skickade till dem.
Telefonintervjun var sedan öppen där uppgiftslämnaren fick möjlighet att berätta fritt
med intervjufrågorna som underlag. Intervjufrågorna skilde sig åt beroende på om
samfällighetsföreningen förvaltade en eller flera gemensamhetsanläggningar. Detta för
att få svar på om de med en gemensamhetsanläggning skulle föredragit att ha fler
gemensamhetsanläggningar och om de med flera gemensamhetsanläggningar föredragit
fler eller färre. Intervjuerna finns att se i bilaga 6.
3.2.2 Bearbetning av data
Svaren från intervjuerna renskrevs och sammanställdes. Det gjordes en uppdelning i
resultatet

mellan

de

samfällighetsföreningar

som

förvaltade

en

gemensamhetsanläggning och de samfällighetsföreningar som förvaltade flera
gemensamhetsanläggningar. Detta för att svaren tydligare skulle framgå och förhindra
förvirring kring vem som sa vad. Intervjuerna med de olika samfällighetsföreningarna
behandlades på samma sätt och sågs lika tillförlitliga.
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4 Resultat från studie av förrättningsakter
Nedan redovisas resultatet från studien av förrättningsakter. Till att börja med
presenteras resultatet för hur antalet ägarlägenheter som bildas i förrättningen påverkar
förrättningskostnaden. Därefter hur antalet gemensamhetsanläggningar respektive
samfälligheter påverkat förrättningskostnaden i varsitt avsnitt.

4.1 Resultat av antalet lägenheters påverkan på förrättningskostnaden
De studerade ägarlägenhetsförrättningarna som sammanställs med projektets namn,
antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet sorterades
efter förrättningskostnaden, lägsta till högsta. Denna sammanställning finns i bilaga 1.
Förrättningarna fördes in i ett diagram med förrättningskostnaden per ägarlägenhet på yaxeln och antalet bildade ägarlägenheter på x-axeln, se figur 1. Prickarna i diagrammet
motsvarar förrättningarna.
Sammanställningen visade att förrättningskostnaden per ägarlägenhet skiljer sig mycket
åt mellan olika förrättningar. I de 48 studerade ägarlägenhetsförrättningar var den lägsta
förrättningskostnaden per ägarlägenhet 2 890 kronor och den högsta 47 280 kronor,
alltså drygt 16 gånger högre. Den genomsnittliga förrättningskostnaden per
ägarlägenhet beräknades till 18 630 kronor och standardavvikelsen 10 540 kronor.

Förrättningkostnad/lgh

Ägarlägenhetsförrättningar
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Ägarlägenhetsförrättningar
Regressionslinje

0

20

40

60

80

100

Antal lägenheter
Figur 1 visar förhållande mellan förrättningskostnaden och antalet bildade ägarlägenheter vid samtliga studerade
förrättningar.
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Diagrammet i figur 1 visar att förrättningskostnaden per ägarlägenhet varierat mycket
vid förrättningarna. Regressionslinjen som har en negativ lutning visar att det vid
genomförda förrättningar har lönat sig ekonomiskt att bilda ett större antal
ägarlägenheter framför ett lägre antal.

4.2 Resultat av gemensamhetsanläggningars påverkan på
förrättningskostnaden
Vid samtliga studerade ägarlägenhetsförrättningar har gemensamhetsanläggningar i
varierande antal inrättats. Som minst har en gemensamhetsanläggning inrättats och som
mest sju gemensamhetsanläggningar. Det finns en tydlig överrepresentation av
ägarlägenhetsförrättningar där en eller två gemensamhetsanläggningar inrättats, som går
att se i figur 2 har något av dessa alternativ valts vid 77 procent av förrättningarna.

Gemensamhetsanläggningar per förrättning
2%
2%

2%

Antal ga
1

8%

2
3

8%
44%

4
5
6
7

33%

Figur 2 visar fördelningen av antalet inrättade gemensamhetsanläggningar per förrättning.

Ägarlägenhetsprojekten analyserades utifrån två olika vinklar, en indelning efter antalet
bildade ägarlägenheter per förrättning och en indelning efter antal inrättade
gemensamhetsanläggningar.
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4.2.1 Indelning i antal inrättade gemensamhetsanläggningar
Ägarlägenhetsförrättningarna analyserades först utifrån antalet

gemensamhets-

anläggningar som inrättats vid förrättningen, det vill säga en grupp där en
gemensamhetsanläggning inrättats, en grupp där två gemensamhetsanläggningar
inrättats och så vidare. Eftersom det fanns en överrepresentation av förrättningar med ett
fåtal gemensamhetsanläggningar gjordes en sammanslagningar av förrättningar med
större antal inrättade gemensamhetsanläggningar, detta för att få tillräckligt med
jämförelseobjekt. Dessa sammanställningar finns i bilaga 2.
Indelningen valdes för att undersöka om något tyder på att det genomgående har varit
billigare eller dyrare att inrätta fler gemensamhetsanläggningar.
Den första gruppen var störst och innehöll de 22 förrättningar som bildat en
gemensamhetsanläggning.

Gruppens

genomsnittliga

förrättningskostnad

per

ägarlägenhet beräknades till 19 220 kronor och standardavvikelsen 10 940 kronor.
Diagrammet i figur 3 visar att förrättningskostnaden per ägarlägenhet varierat mycket
vid förrättningarna. Regressionslinjen för dessa förrättningar har en negativ lutning som
ligger högre upp än regressionslinjen för samtliga förrättningar.

Förrättningar med 1 ga
50 000
Förrättningskostnad/lgh

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000

Förrättningar med 1 ga

20 000

Regressionslinje 1 ga

15 000

Regressionslinje samtliga

10 000
5 000
0
0

20

40
60
Antal lägenheter

80

100

Figur 3 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med en gemensamhetsanläggning.
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Vid 15 förrättningar hade två gemensamhetsanläggningar inrättats och gruppens
genomsnittliga förrättningskostnad per ägarlägenhet var 16 640 kronor med standardavvikelsen 10 110 kronor. Som diagrammet i figur 4 visar är regressionslinjen för
gruppen negativt lutande och ligger under regressionslinjen för samtliga förrättningar.

Förrättningskostnad/lgh

Förrättningar med 2 ga
50 000
40 000
30 000
Förrättningar med 2 ga

20 000

Regressionslinje 2 ga
Regressionslinje samtliga

10 000
0
0

20

40

60

80

100

Antal lägenheter

Figur 4 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med en gemensamhetsanläggning.

Vid åtta av förrättningarna inrättades tre respektive fyra gemensamhetsanläggningar.
Genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet blev 21 600 kronor och
standardavvikelsen 9 430 kronor. I figur 5 är regressionslinjen för gruppen negativ. Till
en början går gruppens regressionslinje ovanför regressionslinjen för samtliga
förrättningar, men skär den vid cirka 10 lägenheter och går sedan nedanför.

Förrättningskostnad/lgh

Förrättningar med 3-4 ga
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45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Förrättningar med 3-4 ga
Regressionslinje 3-4 ga
Regressionslinje
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20
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80
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Figur 5 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med tre gemensamhetsanläggningar.

16

För den sista gruppen lades förrättningarna där det bildats fem, sex och sju
gemensamhetsanläggningar ihop eftersom det var så få i varje. Detta resulterade i tre
förrättningar där genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet var 13 250
kronor och standardavvikelsen 5 590 kronor. I figur 7 har regressionslinjen tydlig
negativ lutning och följer regressionslinjen för samtliga förrättningar.

Förrättningar med 5-7 ga
Förrättningskostnad/lgh

30 000
25 000
20 000
Förrättningar med 5-7 ga

15 000

Regressionslinje 5-7 ga

10 000

Regressionslinje samtliga

5 000
0
0

20

40

60

80

100

Antal lägenheter
Figur 6 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med fem, sex och sju gemensamhetsanläggningar.
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Resultatet av indelningen i dessa grupper visade att det finns stora skillnader på
förrättningskostnaden per ägarlägenhet även vid förrättningarna med samma (eller
likande) antal gemensamhetsanläggningar. Kostnaden per ägarlägenhet som visas på Yaxeln är generellt högre vid ett lägre antal gemensamhetsanläggningar men dessa
grupper har också fler förrättningar där ett fåtal ägarlägenheter bildats, vilket kan
påverka. Regressionslinjen har negativ lutning vid samtliga grupper, i figur 8 finns alla
regressionslinjer

samlade.

De

regressionslinjer

som

tydligt

ligger

ovanför

regressionslinjen som representerar samtliga förrättningar är de med en och fem-sju
gemensamhetsanläggningar. Detta talar för att inget samband finns mellan antalet
inrättade gemensamhetsanläggningar och förrättningskostnaden.

Förrättningar med varierat antal ga
30 000

Förrättningskostnad/lgh

25 000
20 000
Regressionslinje 1 ga
Regressionslinje 2 ga

15 000

Regressionslinje 3-4 ga
Regressionslinje 5-7 ga

10 000

Regressionslinje samtliga

5 000
0
0

20

40

60

80

100

Antal lägenheter
Figur 7 visar regressionslinjerna för alla grupper och regressionslinjen för samtliga förrättningar.
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4.2.2 Indelning i antal bildade ägarlägenheter
Ägarlägenhetsprojekten analyserades därefter utifrån en indelning i antal ägarlägenheter
som bildades vid förrättningen, det vill säga en grupp där tre ägarlägenheter bildats, en
där fyra ägarlägenheter bildats och så vidare. Underlaget av förrättningar där ett större
antal ägarlägenheter bildats var inte omfattande och därför gjordes sammanslagningar
av grupper även här. I bilaga 3 går sammanställningen av samtliga förrättningar i
grupperna att se.
Indelningen gjordes för att undersöka om det finns ett samband som visar att
förrättningskostnaden blir högre eller lägre beroende på antalet inrättade gemensamhetsanläggningar i jämförelse med förrättningar där lika många (eller ett liknande antal)
ägarlägenheter bildats.
Första gruppen bestod av 13 förrättningar där det bildats tre och fyra ägarlägenheter i
varje. Den genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet beräknades till 29 020
kronor och standardavvikelsen 6 190 kronor. Diagrammet i figur 9 visar att
regressionslinjen rör sig med negativ lutning ovanför regressionslinjen för samtliga
förrättningar.
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Figur 8 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade gemensamhetsanläggningar.

Gruppen där det bildats fem till sju ägarlägenheter per förrättning hade ett underlag på
14 förrättningar. Den genomsnittliga förrättningskostnaden beräknades var 23 460
kronor per ägarlägenhet och standardavvikelsen 8 420 kronor. Diagrammet i figur 10
visar att stora skillnader i förrättningskostnader har funnits bland dessa förrättningar,
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regressionslinjen är svagt positivt lutande och ligger ovanför linjen för samtliga
förrättningar.
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Figur 10 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade
gemensamhetsanläggningar.

De förrättningar innehållandes mellan åtta och elva ägarlägenheter slogs samman till en
grupp och det blev totalt sju förrättningar. Genomsnittliga förrättningskostnaden var
13 300 kronor och standardavvikelsen 5 920 kronor. Diagrammet i figur 11 visar att
regressionslinjen rör sig med svag positiv lutning till följd av en tydligt avvikande
kostnad. Regressionslinjen för samtliga förrättningar ligger ovanför gruppens linje.
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Figur 11 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade
gemensamhetsanläggningar.
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Förrättningarna där det bildats 14-17 ägarlägenheter blev en grupp, underlaget blev då
sju förrättningar. Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet var 8 040 kronor
och standardavvikelsen 2 210 kronor. I figur 12 är regressionslinjerna nästan parallella
men där gruppens linje ligger längre ned än den för samtliga förrättningar.
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Figur 12 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade
gemensamhetsanläggningar.

I den sista gruppen, som visas i figur 13, fanns sju förrättningar där det bildats mellan
28-92 ägarlägenheter per förrättning. Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet i denna grupp var 5 550 kronor och standardavvikelsen 2 340 kronor.
Gruppens regressionslinje har positiv lutning och ligger nedanför linjen för samtliga
förrättningar.
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Figur 13 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade
gemensamhetsanläggningar.
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Regressionslinjerna rör sig i vissa grupper svagt uppåt, nedåt eller är nästan helt vågrätt
i vissa fall. Eftersom det inte finns något samband mellan regressionslinjen i de olika
grupperna tyder det på att det inte finns något samband mellan antalet
gemensamhetsanläggningar

och

förrättningskostnaden.

I

figur

14

visas

alla

regressionslinjer i samma diagram.
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Figur 14 visar samtliga regressionslinjer.

4.3 Resultat av samfälligheters påverkan på förrättningskostnaden
Det bildades samfälligheter i majoriteten av de studerade ägarlägenhetsförrättningarna. I
cirka 20 procent av förrättningarna bildades ingen samfällighet alls, medan det i
resterande förrättningar bildades mellan en och sex samfälligheter. Valet att bilda endast
en samfällighet är vanligast och har gjorts i 66 procent av förrättningarna, se figur 17.
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Figur 9 visar fördelningen av antalet bildade samfälligheter per förrättning.
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Ägarlägenhetsprojekten som sammanställts med projektets namn, antal inrättade ägarlägenheter, antal bildade samfälligheter samt förrättningskostnaden per ägarlägenhet
analyserades utifrån två vinklar. Den ena efter antalet bildade ägarlägenheter per
förrättning och den andra efter antal inrättade samfälligheter.
4.3.1 Indelning i antal bildade samfälligheter
Först analyserades samtliga ägarlägenhetsprojekt utifrån hur många samfälligheter som
bildades vid förrättningen. Projekten delades in i grupper utifrån antalet samfälligheter
som bildats. Övervikten på noll och en samfälligheter var tydlig och därför bildades tre
grupper. En grupp för förrättningarna med noll samfälligheter, en grupp för
förrättningarna med en samfällighet och en med resterande, som då hade mellan två och
sex stycken samfälligheter. Sammanställningen finns i bilaga 4.
Indelningen gjordes för att undersöka om det genomgående har varit billigare eller
dyrare förrättningar beroende på antalet samfälligheter.
I första gruppen fanns förrättningarna där ingen samfällighet bildats, denna grupp
bestod då av nio förrättningar. Genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet
var 29 430 kronor och standardavvikelsen 8 450 kronor. Diagrammet i figur 18 visar att
kostnaderna varierat mycket i förrättningarna och att regressionslinjen har en brant
negativ lutning som först ligger ovanför samtliga förrättnings regressionslinje för att
sedan skära den.
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Figur 10 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med noll samfälligheter.
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Nästa grupp med 30 förrättningar var den absolut största och bestod av förrättningar där
en samfällighet bildats. Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet beräknades
till 17 190 kronor och standardavvikelsen 9 220 kronor. Diagrammet i figur 19 visar att
regressionslinjen för gruppen rör sig liknande linjen för samtliga förrättningar.

Förrättningskostnad/lgh

Förrättningar med 1 samfällighet
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Förrättningar med 1
samfällighet
Regressionslinje 1
samfällighet
Regressionslinje samtliga
förrättningar

0

20

40

60

80

100

Antal lägenheter
Figur 11 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med en samfällighet.

Sista gruppen bestod av nio förrättningarna där två, tre, fyra och sex samfälligheter
inrättats. Genomsnittliga förrättningskostnaden per ägarlägenhet var 12 590 kronor och
standardavvikelsen 9 200 kronor. Diagrammet i figur 20 visar att gruppens
regressionslinje är negativt lutande och nedanför regressionslinjen för samtliga
förrättningar.
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Figur 12 visar förhållandet mellan antalet bildade ägarlägenheter och förrättningskostnaden per ägarlägenhet i
förrättningar med två till sex samfälligheter.
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Resultatet visar att samtliga tre grupper hade en lutning nedåt. Endast gruppen med tvåsex samfälligheter ligger under regressionslinjen för samtliga förrättningar. De andra
gruppernas regressionslinjer går till att börja med ovanför respektive nedanför
regressionslinjen för samtliga förrättningar, för att sedan skära den, se figur 21.
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Figur 13 visar samtliga regressionslinjer.
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4.3.2 Indelning i antal bildade ägarlägenheter
Ägarlägenhetsprojekten analyserades sedan utifrån indelning efter antal ägarlägenheter
som bildades vid förrättningen. För att få ett större underlag i varje grupp gjordes
sammanslagningar av grupper även här. Ägarlägenhetsförrättningarna indelade i
grupper finns att se i bilaga 5.
Indelningen gjordes för att undersöka om det finns något samband som visar att
förrättningskostnaden blir högre eller lägre beroende på antal samfälligheter – i
jämförelse med förrättningar där lika många (eller ett liknande antal) ägarlägenheter
bildats.
Första gruppen bestod av 13 förrättningarna där tre och fyra ägarlägenheter bildats.
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet blev 29 020 kronor och standardavvikelsen 6 190 kronor. Kostnaderna i förrättningarna är generellt höga, se figur 22.
Regressionslinjen har negativ lutning och ligger ovanför samtliga förrättningars
regressionslinje.
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Figur 14 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade samfälligheter.
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Det bildades fem till sju ägarlägenheter vid 14 av förrättningarna och den
genomsnittliga

förrättningskostnaden

per

ägarlägenhet

var

23 460

kronor.

Standardavvikelsen för dessa beräknades till 8 420 kronor. Som figur 23 visar rör sig
regressionslinjen nedåt, men ligger ovanför regressionslinjen för samtliga förrättningar.
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Figur 23 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade samfälligheter.

De förrättningar som bildat mellan åtta och elva ägarlägenheter slogs även ihop till en
grupp med sju förrättningar. Genomsnittliga förrättningskostnaden för dessa hamnade
på 13 300 kronor och standardavvikelsen 5 910 kronor. Kostnaderna är relativt lika i
denna grupp, förutom en förrättning som är märkbart dyrare, detta kan ses i figur 24.
Regressionslinjen är positiv och skär regressionslinjen för samtliga förrättningar vid två
samfälligheter.
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Figur 24 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade samfälligheter.
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Förrättningar där 14-17 ägarlägenheter bildats blev en grupp. Denna grupp bestod av sju
förrättningar med en genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet på 8 040
kronor och en standardavvikelse på 2 210 kronor. Som visas i figur 25 har
regressionslinjen negativ lutning och ligger nedanför regressionslinjen för samtliga
förrättningar.
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Figur 25 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade samfälligheter.

Slutligen bildades en grupp med sju förrättningar som bestod av 28-92 ägarlägenheter.
Detta blev en grupp med sju förrättningar, genomsnittlig förrättningskostnad beräknades
till 5 550 kronor och standardavvikelsen 2 340 kronor. Som diagrammet i figur 26 visar
är gruppens regressionslinje nästan vågrät. Till en början går gruppens regressionslinje
nedanför samtliga förrättningars linje, men skär den sedan vid fem samfälligheter.
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Figur 26 visar förhållandet mellan förrättningskostnaden per ägarlägenhet och antalet inrättade samfälligheter.
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Kostnaderna varierar mycket inom grupperna. Regressionslinjens lutning skiftar mellan
positiv och negativ mellan grupperna samt har en varierande lutningsgrad vilket kan ses
i figur 27. Denna variation tyder på att något samband som innebär att fler bildade
samfälligheter ökar, eller minskar, förrättningskostnaden per ägarlägenhet inte finns.
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Figur 27: Samtliga förrättningar.
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5 Resultat av intervjuer
Resultatet av intervjuerna delas in i två avsnitt. Ett avsnitt återger svaren från
intervjuerna med samfällighetsföreningar som förvaltar en gemensamhetsanläggning
och ett avsnitt för de samfällighetsföreningar som förvaltar flera gemensamhetsanläggningar. Intervjusvaren finns även bifogade i bilaga 6.

5.1 Samfällighetsföreningar med en gemensamhetsanläggning
Villbo-projektet, som det ena ägarlägenhetsprojektet kommer att kallas, bildade sju
ägarlägenheter i Växjö. Samtliga lägenheter i en och samma huskropp. För att tillgodose
nödvändiga rättigheter för de boende inrättades en gemensamhetsanläggning och en
samfällighet som förvaltas av Villbo Samfällighetsförening.
Det andra ägarlägenhetsprojektet som intervjuades var Stafvre-projektet. Detta bestod
av 92 ägarlägenheter, uppdelade på fyra huskroppar, i Kristianstad. De hade en
gemensamhetsanläggning och en samfällighet som förvaltades av Stafvreparkens
Samfällighetsförening. Vid intervjun framkommer det att byggherren fortfarande äger
76 lägenheter och hyr ut dessa.
Vid bildandet av Villbo-projektet förespråkade de att ha så lite som möjligt gemensamt.
Detta löstes genom att göra installationer inom fastigheterna – samt bildade av en
gemensamhetsanläggning och en samfällighet som samtliga fastigheter fick del i - för
de nödvändiga rättigheter som inte fanns inom den egna fastigheten.
Stafvre-projektet som inrättade en gemensamhetsanläggning och en samfällighet tyckte
detta var den tydliga linjen. De menar att dessa lösningar av samverkan är vanligt
förekommande inom bostadsområden där de boende kan ha en gemensam
värmeanläggning eller liknande och därför känns igen.
På frågan hur förvaltningen fungerat för de båda samfällighetsföreningarna och om de
upplevt några för- eller nackdelar med sin förvaltning så svarar båda föreningarna
fungerat som förväntat och att de är nöjda med förvaltningen.
De båda samfällighetsföreningarna fick slutligen frågan om de skulle föredra att ha fler
gemensamhetsanläggning än vad de har, men båda svarar nej på frågan. Villbo-projektet
svarar att de kanske hade varit intressant om de haft fler lägenheter, eller framförallt fler
huskroppar, men inte som det ser ut nu. Även Stafvre-projektet är tveksamma inför fler
gemensamhetsanläggningar, trots det stora antalet lägenheter och flera huskroppar.
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Enligt Stafvre-projektet skulle det bli svårare för den som köpt en ägarlägenhet att få en
överblick. Nu har alla 1/92 i alla nödvändigheter som tvättstuga, hiss och liknande. En
sådan indelning gör det tydligt och att det skulle bli orättvist för den som exempelvis
inte åker hiss är tänkbart – men har inte varit något problem.
För att återkoppla till frågeställningen vilka eventuella konsekvenser som finns
beroende på antalet gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter som bildats tycks
dessa föreningar inte upplevt några.

5.2 Samfällighetsföreningar med flera gemensamhetsanläggningar
Ägarlägenhetsprojektet i Öckerö består av 50 ägarlägenheter, sex gemensamhetsanläggningar och sex samfälligheter. Gemensamhetsanläggningarna och samfälligheterna förvaltas av Norra Breviks Samfällighetsförening. 20 av ägarlägenheterna ägs
och hyrs ut av ett kommunalt bostadsbolag – en lösning som inte upplevs som optimal
då föreningen hellre sett ett enhetligt, ”normalt” ägande av alla ägarlägenheter.
Det andra intervjuade ägarlägenhetsprojektet finns i Hässleholm och kommer
fortsättningsvis kallas Macken-projektet. Vid nybyggnationen av ett trygghetsboende
med 72 hyreslägenheter beslutades att de två översta våningarna av byggnaden skulle
bestå av ägarlägenheter. Det bildades då sex ägarlägenheter på översta våningarna, för
att ge huset en varierad karaktär. För att lösa samverkansfrågorna inrättades fyra
gemensamhetsanläggningar, dock ingen samfällighet, som förvaltas av Mackens
Samfällighetsförening.
Öckerö-projektets

lösning

av

samverkan

är

en

samfällighet

och

en

gemensamhetsanläggning per huskropp som husets alla fastigheter har en lika stor andel
i. Det har dessutom, för gemensamma ytor, inrättats en gemensamhetsanläggning och
en samfällighet som samtliga ägarlägenheter har 1/50 var i.
För projektet Macken, som endast har en huskropp, blev lösningen fyra
gemensamhetsanläggningar som både ägarlägenheterna och hyreshusfastigheten har del
i. Anledningen till att flera gemensamhetsanläggningar inrättades är för att kunna ha
olika andelstal för olika delar.
Då Öckerö-projektet får frågan om vad som upplevs som för- eller nackdel med förvaltningen berättar uppgiftslämnaren att indelningen i olika gemensamhetsanläggningar
vid betalning i fonder upplevts som en nackdel. Eftersom alla betalar lika mycket får de
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hus innehållandes åtta ägarlägenheter mindre pengar i fonden än de som har tolv
lägenheter. Föreningen anser att det hade varit bättre att ha en enhetlig indelning där alla
hade 1/50 i allt.
Macken-projektet däremot tycker det har fungerat bra med förvaltningen i stort. De
menar att en fördel med indelningen i fyra gemensamhetsanläggningar är att de lättare
kan hålla ordning på olika funktioner.
På följdfrågan om föreningarna upplever att de hellre hade haft fler eller färre
gemensamhetsanläggningar än vad de har idag är svaret från Öckerö-projektet att det
skulle

varit

bättre

att

alla

hade

1/50

i

en

gemensamhetsanläggning.

Ägarlägenhetsprojektet Macken, som är nöjda med förvaltningen, ser ingen anledning
med att ha varken fler eller färre gemensamhetsanläggningar.

Vid

förvaltningen

av

dessa

föreningar

har

indelningen

i

flera

gemensamhetsanläggningar varit positiv för Macken-projektet. Öckerö-projektet har
däremot upplevt indelningen i flera gemensamhetsanläggningar som negativ och att en
gemensamhetsanläggning med samma andelstal för alla hade varit att föredra.
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6 Diskussion
I kapitlet diskuteras resultatet av den kvantitativa studien av förrättningsakter och den
kvalitativa intervjumetoden samt avslutas med en diskussion kring metodvalet.

6.1 Diskussion av resultatet från studien av förrättningsakter
Nedan diskuteras resultatet från den kvantitativa delens olika frågeställningar.
6.1.1 Antalet ägarlägenheters påverkan på förrättningskostnaden
Regressionslinjen i diagrammet som visades i figur 1 har en negativ lutning och visar ett
samband som innebär att förrättningskostnaden per ägarlägenhet blir lägre om ett större
antal ägarlägenheter bildas. Av de studerade förrättningarna hade det vid en övervägande del bildats relativt få ägarlägenheter, vilket innebär att underlaget av förrättningar som bildat många ägarlägenheter var mindre omfattande. Ett underlag som
varit någorlunda jämnt fördelat mellan olika antal ägarlägenheter hade kunnat förstärka
det sambandet som nu går att utläsa, alternativt göra regressionslinjen mindre markant i
lutningen. Det är också tänkbart att det med ett bredare underlag varit möjligt att se mer
precist vid vilket antal bildade ägarlägenheter förrättningskostnaderna minskar och
därigenom lämna rekommendationer. Något som tyvärr inte är möjligt med studiens
befintliga underlag.
Underlaget upplevs däremot tillräckligt omfattande för att utläsa att det finns ett
samband som innebär att det blir billigare att bilda fler ägarlägenheter än färre.
Förrättningskostnader som tydligt avviker från regressionslinjen – både billigare och
dyrare – kan bero på faktorer som inte denna studie berör, till exempel effektivitet i
förrättningsprocessen, oklara yrkanden och oeniga sakägare.
Resultatet visade att förrättningskostnaden per ägarlägenhet har varierat mycket vid de
genomförda förrättningarna. Variationen i förrättningskostnaderna syns tydligt både i
figur 1 där förrättningarna är spridda i diagramet men även i den relativt höga
standardavvikelsen. Av de studerade förrättningarna var högsta förrättningskostnaden
per ägarlägenhet drygt 16 gånger större än den lägsta. Ett tänkbart problem med så stor
variation i förrättningskostnaderna är att det orsakar svårigheter att kalkylera med för
den som överväger att bilda ägarlägenheter. Förrättningskostnaden kommer alltid kunna
variera uppåt och nedåt inom ett visst spann beroende på olika omständigheter kring
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förrättningen, men en så stor kostnadsskillnad kan inte ses som en avvikelse att räkna
med.
Regeringen jämför i proposition 2008:09/91 förrättningskostnaden i förhållande till
traditionella småhusfastigheter. Vid denna jämförelse specificeras inte om det gäller
förrättningskostnaden per ägarlägenhet som bildas, eller den totala förrättningskostnaden för samtliga bildade lägenheter. Oavsett vilket är det mer troligt att den som
överväger att bilda ägarlägenheter jämför med en liknande boendeform så som bostadsrätt eller hyresrätt. I förhållande till dessa boendeformer blir förrättningskostnaden vid
bildade av ägarlägenheter ytterligare en kostnad att ta med i kalkylen. Vidare menar
regeringen att förrättningskostnaden skulle utgöra en liten andel av totala kostnaden för
byggnationen. Att ha i åtanke är att det i en större stad där efterfrågan är stor och
bostadspriserna är höga inte påverkar nämnvärt, men i mindre städer med lägre priser
kan bli en betydande kostnad.
6.1.2 Gemensamhetsanläggningars påverkan på förrättningskostnaden
Valet att dela in förrättningarna i olika grupper gjordes för att kunna undersöka och
analysera materialet från olika vinklar. Medelvärdet och standardavvikelsen beräknades,
och förrättningarna placerades in i ett diagram med en regressionslinjen för att få en god
översikt. Det finns skillnader i hur stort underlag dessa grupper har, där vissa grupper
baseras på ett större antal förrättningar än andra. Några gruppers underlag var så tunt att
det blev tvunget att göra hopslagningar med andra grupper. Givetvis hade det varit
önskvärt med ett brett underlag från samtliga grupper för att ge resultatet mer tyngd och
en mindre osäkerhet för tillfälliga faktorers påverkan på resultatet. Studien baserar sig
dock på de förrättningar som har genomförts under de nu sex åren som ägarlägenheter
funnits, med vissa avgränsningar, och inget större underlag finns att tillgå. Med detta
sagt

kan

diagrammens

regressionslinjer

påverkas

mycket

då

enstaka

förrättningskostnader är avvikande i grupperna med svagt underlag. Regressionslinjerna
bör därför tolkas med försiktighet men användes ändå för att få en visuell överblick, där
varje förrättning går att se i diagrammen.
Resultatet från indelningen i antal gemensamhetsanläggningar visar på en betydligt
större standardavvikelse än indelningen i antal ägarlägenheter. Detta kan tolkas som att
antalet ägarlägenheter som bildas i en förrättning har större betydelse än hur många
gemensamhetsanläggningar som inrättas. Vid indelning i antal ägarlägenheter sjunker
genomsnittskostnaden per ägarlägenhet ju fler lägenheter som bildats. Båda dessa
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iakttagelser stärker också teorin från första frågeställningen om att antalet
ägarlägenheter som bildas i en förrättning påverkar kostnaden. Däremot kan inte
resultatet styrka att det finns något samband som visar att antalet gemensamhetsanläggningar påverkar förrättningskostnaden. Detta då diagrammet som visar de
faktiska utfallen och även regressionslinjen har ett varierat och inkonsekvent utfall i de
olika grupperna.
6.1.3 Samfälligheters påverkan på förrättningskostnaden
Precis som i föregående avsnitt gjordes en indelning i olika grupper, men denna gång
efter antalet samfälligheter i stället för gemensamhetsanläggningar. Underlaget
varierade mellan grupperna även här och det som diskuterades angående underlag för
studien i det avsnittet gäller även här.
I detta fall hade noll respektive en samfällighet bildats vid flest förrättningar, dessa
bildade varsin grupp. Vid ett antal förrättningar hade det bildats mellan två och sex
samfälligheter, alla dessa förrättningar bildade en grupp. Det finns för få förrättningar
för ett lika stort urval för varje antal bildade samfälligheter.
Resultatet visar inte något samband mellan förrättningskostnaden och antalet
samfälligheter som bildats. Som i tidigare avsnitt om gemensamhetsanläggningars
påverkan har regressionslinjen en varierande lutning och utfallet är inte konsekvent
mellan de olika grupperna. Indelningen i antal ägarlägenheter har samma gruppering
som tidigare avsnitt med gemensamhetsanläggningar och därmed går det även här att se
hur genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet blir lägre då fler lägenheter
bildas.

I

resultatet

som

visar

förhållandet

mellan

ägarlägenheter

och

förrättningskostnaden är den genomsnittliga förrättningskostnaden för grupperna med
en respektive två till sex samfälligheter lägre. Detta bör dock inte tolkas som ett
samband då grupperna innehåller olika antal förrättningar samt att vissa förrättningar i
de olika grupperna har ett stort genomslag på den genomsnittliga kostnaden.
I indelningen efter antalet bildade lägenheter har regressionslinje för samtliga
förrättningar en tydlig negativ riktning. Detta kan tolkas som att då fler samfälligheter
bildas blir också förrättningskostnaden lägre. Tabeller i bilaga 5 visar dock att de
förrättningar med flest samfälligheter också är förrättningar där ett större antal
ägarlägenheter har bildats. Att fler samfälligheter bildas vid ett större antal lägenheter
kan

förklaras

med

att

det

förekommer
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flera

huskroppar

vilket

gör

att

förrättningslantmätaren bildar samfälligheter för var och en huskropp. Därför bör denna
regressionslinjes rörelse tolkas som en orsak av att fler lägenheter bildats i förrättningen
än att antalet samfälligheter har en betydelse.

6.2 Diskussion av resultatet från intervjustudien
De två ägarlägenhetsprojekten som förvaltar en gemensamhetsanläggning vardera
skiljer sig åt i antalet lägenheter. Stafvre-projektet har fler huskroppar medan Villboprojektet har alla lägenheter i samma huskropp. Föreningarnas situationer skiljer sig
med andra ord mycket åt, trots detta är båda väldigt nöjda med lösningen av samverkan.
Inget av projekten har upplevt att valet av samverkan medför några nackdelar och
uppger att det fungerar som förväntat. Detta tolkas som någonting positivt även om
deras förväntningar kan ha varit helt olika. Projektet i Stafvre var ute efter en tydlig linje
så att fastighetsägarna skulle känna sig trygga med vad som gällde, medan Villboprojektet strävade efter att ha så lite gemensamt som möjligt. Att det går att anpassa
efter byggherrens önskemål kan ha både för- och nackdelar. En nackdel kan vara att en
framtida fastighetsköpare måste sätta sig in i hur det fungerar i just det aktuella ägarlägenhetsprojektet. Att det går att anpassa utformningen av ägarlägenheterna är däremot
positivt och visar att regeringens mål om att öka mångfald och valfrihet i boende
infriats.
Ägarlägenhetsprojekten som förvaltar flera gemensamhetsanläggningar har även de
stora olikheter. Öckerö-projektet som har 50 ägarlägenheter består av flera huskroppar
medan Macken-projektet har en huskropp för sina sex ägarlägenheter. Även om Öckerö
inte är missnöjda eller tycker det fungerar dåligt så ser de fördelar med att alla skulle ha
1/50 i allt, i stället för att varje hus har en egen gemensamhetsanläggning och
samfällighet. Macken-projektet är av en annan åsikt. De är positiva till en indelning i
fler gemensamhetsanläggningar eftersom de då lättare kan ha ordning på de olika
funktionerna.
Föreningarna är inte insatta i de olika lösningarna av samverkan som skulle kunna ersätta eller komplettera gemensamhetsanläggningar – vilket är förståeligt. Möjligen
skulle det bli svårare att sköta förvaltningen med varierande samverkansformer och att
det därför är bäst att vara konsekvent.
Sammantaget verkar samtliga föreningar vilja ha en enkel och tydlig förvaltning, även
om de har olika uppfattningar om hur detta uppnås. Intrycket från intervjuerna är att en
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välfungerande tydlig förvaltning är viktigare än millimeterrättvisa mellan samtliga
fastigheter. En tanke från författarna är att en indelning där alla fastigheter har en lika
stor andel i allt kan bli orättvist - men också att det kan bli en komplicerad och
tidskrävande förvaltning att upprätthålla millitmeterrättvisa mellan samtliga fastigheter.
Att det inte är lagstiftat hur samverkan ska lösas ger möjligheten att anpassa efter
sakägarnas önskemål. Även om sakägare inte vet hur många gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter de vill inrätta så kan de ha en tydlig bild av hur
mycket de vill ha gemensamt mellan fastigheterna eller om enkelhet går före millimeterrättvisa.

6.3 Diskussion av metodval
Nedan diskuteras varför vissa val i metoden gjordes samt hur dessa val kan ha påverkat
resultatet.
6.3.1 Studie av förrättningsakter
Vid studien av förrättningsakter avgränsades materialet allteftersom det samlades in,
som kan läsas i metodavsnittet. Innan material gallrades bort gjordes noggranna
överväganden för om och hur detta skulle kunna påverka resultatet. Utgångspunkten var
att få materialet för studien att vara så homogent som möjligt. Nedan motiveras vart och
ett av dessa beslut.
Första avgränsningen avsåg de projekt där det vid ett senare skede gjorts en ny
förrättning med till exempel ändringar i en befintlig gemensamhetsanläggning eller
bildande av en ny gemensamhetsanläggning. Anledningen att dessa förrättningar valdes
bort var att det är svårt att veta vilken eller vilka fastigheter kostnaden ska tillskrivas då
ändringarna inte berör samtliga fastigheter. I flera av fallen är även fastigheter
utomstående ägarlägenhetsprojektet iblandade i åtgärden. En konsekvens av denna
avgränsning är att ägarlägenhetsprojektets förrättningskostnad per ägarlägenhet i dessa
projekt framstår lägre än vad den egentligen bör vara – om ändringarna beror på brister i
tidigare beslut.
Förrättningar där andra typer av fastigheter än ägarlägenheter bildats valdes bort
eftersom studiens syfte är att analysera kostnader för just ägarlägenheter. Ingen
möjlighet att urskilja kostnaderna för respektive fastighetstyp ur den totala
förrättningskostnaden fanns. Om dessa förrättningar tagits med hade resultatet baserats
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på ett bredare underlag, men detta hade å andra sidan kunnat ge ett missvisande resultat
som inte enbart reflekterade ägarlägenheternas kostnader.
De förrättningar där enbart preliminärbeslut tagits sorterades bort eftersom
förrättningarna inte anses vara helt färdiga och det därför inte finns någon slutgiltig
kostnad att använda i studien. Det vore olämpligt att ha dessa med eftersom de inte
anses färdiga och skulle kunna ge ett missvisande resultat.
Ägarlägenhetsprojekten som bildat fler ägarlägenheter vid ett senare tillfälle
avgränsades eftersom de nya ägarlägenheterna ofta ansluts till redan befintliga
gemensamhetsanläggningar. Eftersom mycket av förrättningslantmätarens initiala arbete
med att inrätta gemensamhetsanläggningar är gjort och kostnaden kan tänkas bli lägre
för de nybildade lägenheterna. Detta i sig kan vara ett intressant resultat, men ingenting
som denna studie behandlat.
Dessa avgränsningar innebär att studiens material är homogent och att en jämförelse
mellan förrättningarna kan göras utan att bli missvisande. Utan avgränsningarna hade
det funnits parametrar i resultatet som påverkat på irrelevant sätt och möjligheten att
utläsa de faktorer som påverkar just ägarlägenheters förrättningskostnader blivit svår.
Av de 85 förrättningar som genomförts i Sverige så baseras resultatet efter
avgränsningarna på 49 förrättningar. Antalet ses som tillräckligt underlag för att kunna
utläsa de samband som ska studeras i studien.
Den överrepresentationen av förrättningar där en alternativt två gemensamhetsanläggningar inrättats kunde ha undvikits genom att göra ett slumpmässigt, lika stort
urval ur varje grupp. Underlaget hade blivit lika stort ur varje grupp men resultatet hade
grundats på väldigt få förrättningar och det är tveksamt om resultatet då blivit
representativt för samtliga förrättningar, detta är också anledningen till att denna metod
inte valdes.
6.3.2 Intervju
De samfällighetsföreningar som intervjuades valdes slumpmässigt. Detta innebär att
ingen valdes ut medvetet och att författarna på det viset inte kunde förvränga resultatet.
Dock kan det tyckas vara få personer som deltog i intervjuerna och att två samfällighetsföreningar från varje kategori inte kan anses representera gruppen. Att endast två
samfällighetsföreningar intervjuades beror på tidsbrist och att uppsatsens syfte främst är
att studera påverkan på förrättningskostnaderna.
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Att få representanter från samfällighetsföreningar att ställa upp på intervju var svårt.
Urvalsgruppen med flera gemensamhetsanläggningar var först begränsad till
samfällighetsföreningar som förvaltade fem eller fler gemensamhetsanläggningar. Ett
flertal samfällighetsföreningar från urvalsgruppen saknade kontaktuppgifter, var inte
möjliga att nå eller valde att inte delta i undersökningen. Detta gjorde att samfällighetsföreningarna med absolut flest gemensamhetsanläggningar inte deltog i studien. Om
dessa samfällighetsföreningar deltagit är det möjligt att en tydligare skillnad i resultatet
framkommit.
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7 Slutsats
I detta kapitel presenteras slutsatserna för var och en av frågeställningarna utifrån
studiens resultat och avslutas med förslag på fortsatta studier inom ämnet.

7.1 Slutsatser av studien
Nedan presenteras slutsatserna utifrån frågeställningarna.


Hur ser sambandet ut mellan antal ägarlägenheter som bildas och den slutliga
förrättningskostnaden?

Det finns ett samband mellan antalet bildade ägarlägenheter i en förrättning och den
slutliga förrättningskostnaden. Förrättningskostnaden per ägarlägenhet har visat sig vara
betydligt lägre vid förrättningar där ett större antal lägenheter har bildats. Underlaget är
dock för tunt för att det ska vara möjligt att kunna ge mer precisa riktlinjer hur många
ägarlägenheter som bör bildas vid en förrättning för att förrättningskostnaden ska bli
mer prisvärd.


Hur ser sambandet ut mellan antalet bildade gemensamhetsanläggningar och
den slutliga förrättningskostnaden?

Samverkan har lösts på en mängd olika vis och antalet gemensamhetsanläggningar samt
samfälligheter förekommer i olika antal i förrättningarna. Något samband kan dock inte
påvisas mellan antal gemensamhetsanläggningar och förrättningskostnaden eftersom
regressionslinjerna har ett inkonsekvent mönster. Därför finns det inte någon
rekommendation om att inrätta ett visst antal gemensamhetsanläggningar för få en
prisvärd förrättningskostnad.


Hur ser sambandet ut mellan antal samfälligheter och den slutliga
förrättningskostnaden?

Det går inte att påvisa något samband mellan antalet samfälligheter och
förrättningskostnaden

på

grund

av

det

inkonsekventa

mönstret

mellan

regressionslinjerna. Ingen rekommendation om antalet samfälligheter som bör bildas för
att göra förrättningen mer prisvärd kan därför lämnas utifrån denna studie.
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Finns det några konsekvenser vid förvaltningen beroende på antalet
gemensamhetsanläggningar

respektive

samfälligheter

som

bildats

i

förrättningen?
Samfällighetsföreningarnas förvaltning har fungerat bra i stort och det finns inget tydligt
svar på om en eller flera gemensamhetsanläggningar respektive samfälligheter bör
väljas ur förvaltningssynpunkt. Enkel och tydlig förvaltning förespråkas, men vad som
upplevs enkelt och tydligt varierar. Eftersom att inget samband visar att det blir dyrare
eller billigare beroende på antalet gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som
bildas är detta ingen aspekt förrättningslantmätaren behöver ta hänsyn till. Då inte lagen
reglerar hur samverkan ska lösas bör förrättningslantmätaren därför vara lyhörd för vad
som i specifika ärendet upplevs som enkelt och tydligt.
Slutsatsen av studien är att ägarlägenhetsförrättningar blir mer prisvärda om ett större
antal ägarlägenheter bildas. Antalet inrättade gemensamhetsanläggningar och bildade
samfälligheter tycks inte ha någon påverkan på förrättningskostnaden men är däremot
någonting som kan komplicera förvaltningen. För att därför få ägarlägenheter kostnadseffektiva på sikt bör samverkan anpassas efter sakägarnas önskemål.

7.2 Förslag till fortsatta studier
Utifrån de slutsatser som dras i denna studie kan det vara intressant att om några år göra
en liknande studie. Antalet förrättningar är idag relativt få vilket gör att underlaget är för
tunt för att kunna ge riktlinjer för hur ägarlägenhetsförrättningar ska bli mer prisvärda.
Gemensamhetsanläggningar förekommer i ägarlägenhetsförrättningar i olika antal och
till varierande ändamål. Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka och kartlägga
vilka olika ändamål gemensamhetsanläggningar har inrättats för. Även servitut har
bildats vid flertalet förrättningarna för att ägarlägenheter ska få tillgång till nödvändiga
funktioner som inte finns inom fastighetens gränser. När servitut bildats och till vilka
ändamål vore ytterligare en intressant aspekt att studera. Att undersöka och kartlägga
inrättande av gemensamhetsanläggningar och bildande av servitut i ägarlägenhetsförrättningar skulle kunna vara ett steg till effektivare ägarlägenhetsförrättningar, och
göra förrättningar mer prisvärda.
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Bilaga 1
Ägarlägenhetsförrättningar i kostnadsordning: Sorterande efter lägsta till
högsta förrättningskostnaden per ägarlägenhet.
Kommun

Trakt

Antal lägenheter

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet (kr)

Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
64
2 890
Kristianstad
Stafvre
92
2 980
Lysekil
Lönndal
28
3 190
Sandviken
Kungsberg
16
4 500
Västerås
Sjömärket
47
4 960
Umeå
Turmalinen
15
5 420
Öckerö
Öckerö
50
6 080
Härjedalen
Vemdalens kyrkby
14
6 440
Bastionen + Kärntornet
Falkenberg
28
6 720
Uddevalla
Ljungs-Kärr
8
7 240
Storuman
Björkfors
8
7 640
Sotenäs
Gravarne
14
8 690
Tanum
Fjällbacka
14
8 730
Åre
Åre-Berge
5
8 740
Umeå
Forsete
10
8 790
Söderköping
Storängen
14
8 830
Åre
Totten
8
8 840
Kristianstad
Hovrätten
6
11 240
Sotenäs
Kalvbogen
36
12 040
Tanum
Sannäs
6
12 970
Falkenberg
Drejaren
5
13 560
Tanum
Hamburgsund
17
13 640
Solna
Sparrisen
8
13 790
Mörbylånga
Möckleby
10
13 890
Jönköping
Ungdomen
5
14 310
Nordanstig
Östanå
4
15 150
Åre
Björnänge
4
19 750
Stockholm
Drönaren
4
19 860
Västervik
Fängelset
5
21 630
Båstad
Aurora
7
22 860
Göteborg
Lorensberg
6
24 760
Uppsala
Sunnesta
4
24 780
Åre
Åre-Svedje
4
26 480
Tyresö
Vintern
3
28 160
Borgholm
Äleklinta
5
28 360
Stockholm
Visbur
4
28 760
Sigtuna
Aludden
4
29 390
Göteborg
Krokslätt
5
29 560
Kungälv
Bagaregärdet
3
31 250
Ystad
Arkitekten
5
31 740
Växjö
Villbo
7
31 830
Sundbyberg
Makaronen
3
31 930
Lysekil
Gamlestan
11
32 930
Stockholm
Stolmakaren
3
33 860
Hässleholm
Macken
6
36 850
Halmstad
Befälet
5
40 050
Öckerö
Björkö
3
40 660
Falkenberg
Svärdet
4
47 280
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 18 970 kronor
Standardavvikelse: 10 670 kronor
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Bilaga 2
Ägarlägenhetsförrättningar grupperade efter antal gemensamhetsanläggningar: Sorterade efter lägsta till högsta förrättningskostnaden per ägarlägenhet
Förrättningar där 1 gemensamhetsanläggning inrättats:
Kommun

Trakt

Antal ägarlägenheter

Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
64
Kristianstad
Stafvre
92
Lysekil
Lönndal
28
Tanum
Fjällbacka
14
Åre
Åre-Berge
5
Umeå
Forsete
10
Åre
Totten
8
Kristianstad
Hovrätten
6
Tanum
Sannäs
6
Solna
Sparrisen
8
Mörbylånga
Möckleby
10
Jönköping
Ungdomen
5
Åre
Björnänge
4
Uppsala
Sunnesta
4
Borgholm
Äleklinta
5
Kungälv
Bagaregärdet
3
Ystad
Arkitekten
5
Växjö
Villbo
7
Sundbyberg
Makaronen
3
Stockholm
Stolmakaren
3
Falkenberg
Svärdet
4
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 18 630 kronor

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet
2 890
2 980
3 190
8 730
8 740
8 790
8 840
11 240
12 970
13 790
13 890
14 310
19 750
24 780
28 360
31 250
31 740
31 830
31 930
33 860
47 280

Standardavvikelse: 10 780 kronor

Förrättningar där 2 gemensamhetsanläggningar inrättats:
Kommun

Trakt

Antal ägarlägenheter

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet

Sandviken
Västerås
Umeå
Falkenberg
Storuman
Sotenäs
Söderköping
Falkenberg
Tanum
Båstad
Åre
Tyresö

Kungsberg
Sjömärket
Turmalinen
Bastionen + Kärntornet
Björkfors
Gravarne
Storängen
Drejaren
Hamburgsund
Aurora
Åre-Svedje
Vintern

16
47
15
28
8
14
14
5
17
7
4
3

4 500
4 960
5 420
6 720
7 640
8 690
8 830
13 560
13 640
22 860
26 480
28 160
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Stockholm
Visbur
4
Sigtuna
Aludden
4
Halmstad
Befälet
5
Öckerö
Björkö
3
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 18 150 kronor

28 760
29 390
40 050
40 660

Standardavvikelse: 11 170 kronor

Förrättningar där 3 till 4 gemensamhetsanläggningar inrättats:
Kommun

Trakt

Antal ägarlägenheter

Förrättningskostnad
per ägarlägenhet

Härjedalen (3 ga)

Vemdalens kyrkby

14

6 440

Uddevalla (4 ga)

Ljungs-Kärr

8

7 240

Nordanstig (3 ga)

Östanå

4

15 150

Stockholm (4 ga)

Drönaren

4

19 860

Göteborg (4 ga)

Lorensberg

6

24 760

Göteborg (3 ga)

Krokslätt

5

29 560

Lysekil (3 ga)

Gamlestan

11

32 930

Hässleholm (4 ga)

Macken

6

36 850

Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 21 600 kronor
Standardavvikelse: 9 430 kronor

Förrättningar där 5-7 gemensamhetsanläggningar inrättats:
Kommun

Trakt

Antal ägarlägenheter

Öckerö (5 ga)
Öckerö
50
Sotenäs (7 ga)
Kalvbogen
36
Västervik (6 ga)
Fängelset
5
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 13 250 kronor
Standardavvikelse: 5 590 kronor

47

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet
6 080
12 040
21 630

Bilaga 3
Ägarlägenhetsförrättningar grupperade efter antalet ägarlägenheter:
Sorterade efter lägsta till högsta förrättningskostnaden per ägarlägenhet.
Förrättningar där 3 till 4 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal ga

Förrättningskostnad per ägarlägenhet

Nordanstig (4 lgh)
Åre (4 lgh)
Stockholm (4 lgh)
Uppsala (4 lgh)
Åre (4 lgh)
Tyresö (3 lgh)
Stockholm (4 lgh)
Sigtuna (4 lgh)
Kungälv (3 lgh)

Östanå
3
15 150
Björnänge
1
19 750
Drönaren
4
19 860
Sunnesta
1
24 780
Åre-Svedje
2
26 480
Vintern
2
28 160
Visbur
2
28 760
Aludden
2
29 390
Bagaregärd 1
31 250
et
Sundbyberg (3 lgh) Makaronen
1
31 930
Stockholm (3 lgh)
Stolmakare
1
33 860
n
Öckerö (3 lgh)
Björkö
2
40 660
Falkenberg (4 lgh)
Svärdet
1
47 280
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 29 020 kronor
Standardavvikelse: 6 190 kronor

Förrättningar där 5 till 7 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal ga

Förrättningskostnad per ägarlägenhet

Åre (5 lgh)
Åre-Berge 1
8 740
Kristianstad (6 lgh)
Hovrätten
1
11 240
Tanum (6 lgh)
Sannäs
1
12 970
Falkenberg (5 lgh)
Drejaren
2
13 560
Jönköping (5 lgh)
Ungdomen 1
14 310
Västervik (5 lgh)
Fängelset
6
21 630
Båstad (7 lgh)
Aurora
2
22 860
Göteborg (6 lgh)
Lorensberg 4
24 760
Borgholm (5 lgh)
Äleklinta
1
28 360
Göteborg (5 lgh)
Krokslätt
3
29 560
Ystad (5 lgh)
Arkitekten 1
31 740
Växjö (7 lgh)
Villbo
1
31 830
Hässleholm (6 lgh)
Macken
4
36 850
Halmstad (5 lgh)
Befälet
2
40 050
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 23 460 kronor
Standardavvikelse: 8 420 kronor

Förrättningar där 8 till 11 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal ga

Förrättningskostnad per ägarlägenhet

Uddevalla (8 lgh)
Storuman (8 lgh)
Umeå (10 lgh)
Åre (8 lgh)
Solna (8 lgh)

Ljungs-Kärr
Björkfors
Forsete
Totten
Sparrisen

4
2
1
1
1

7 240
7 640
8 790
8 840
13 790
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Mörbylånga (10 lgh)
Möckleby
1
13 890
Lysekil (11 lgh)
Gamlestan
3
32 930
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 13 300 kronor
Standardavvikelse: 5 920 kronor

Förrättningar där 14 till 17 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal ga

Förrättningskostnad per ägarlägenhet

Sandviken (16 lgh)
Kungsberg
2
4 500
Umeå (15 lgh)
Turmalinen
2
5 420
Härjedalen (14 lgh)
Vemdalens kyrkby
3
6 440
Sotenäs (14 lgh)
Gravarne
2
8 690
Tanum (14 lgh)
Fjällbacka
1
8 730
Söderköping (14 lgh) Storängen
2
8 830
Tanum (17 lgh)
Hamburgsund
2
13 640
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 8 040 kronor
Standardavvikelse: 2 210 kronor

Förrättningar där 28 till 92 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal ga

Örnsköldsvik (64 lgh)
Örnsköldsvik
1
Kristianstad (92 lgh)
Stafvre
1
Lysekil (28 lgh)
Lönndal
1
Västerås (47 lgh)
Sjömärket
2
Öckerö (50 lgh)
Öckerö
5
Falkenberg (28 lgh)
Bastionen + Kärntornet
2
Sotenäs (36 lgh)
Kalvbogen
7
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 5 550 kronor
Standardavvikelse: 2 340 kronor
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Förrättningskostnad per
ägarlägenhet
2 890
2 980
3 190
4 960
6 080
6 720
12 040

Bilaga 4
Ägarlägenhetsförrättningar grupperade efter antal samfälligheter:
Sorterade efter lägsta till högsta förrättningskostnaden per ägarlägenheter
Förrättningar där 0 samfälligheter inrättats:
Kommun

Trakt

Antal lägenheter

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet

Umeå
Stockholm

Forsete
Drönaren

10
4

8 790
19 860

Västervik
Fängelset
5
21 630
Kungälv
Bagaregärdet
3
31 250
Sundbyberg
Makaronen
3
31 930
Stockholm
Stolmakaren
3
33 860
Hässleholm
Macken
6
36 850
Halmstad
Befälet
5
40 050
Öckerö
Björkö
3
40 660
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 29 430 kronor
Standardavvikelse: 8 450 kronor

Förrättningar där 1 samfällighet inrättats:
Kommun

Trakt

Antal lägenheter

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet

Örnsköldsvik
Kristianstad
Västerås
Umeå
Storuman
Sotenäs
Tanum
Åre
Söderköping
Åre
Kristianstad
Sotenäs
Tanum
Falkenberg
Tanum
Solna
Mörbylånga
Jönköping
Nordanstig
Båstad
Göteborg
Uppsala
Tyresö
Borgholm
Stockholm
Sigtuna
Göteborg
Ystad
Växjö
Falkenberg

Örnsköldsvik
Stafvre
Sjömärket
Turmalinen
Björkfors
Gravarne
Fjällbacka
Åre-Berge
Storängen
Totten
Hovrätten
Kalvbogen
Sannäs
Drejaren
Hamburgsund
Sparrisen
Möckleby
Ungdomen
Östanå
Aurora
Lorensberg
Sunnesta
Vintern
Äleklinta
Visbur
Aludden
Krokslätt
Arkitekten
Villbo
Svärdet

64
92
47
15
8
14
14
5
14
8
6
36
6
5
17
8
10
5
4
7
6
4
3
5
4
4
5
5
7
4

2 890
2 980
4 960
5 420
7 640
8 690
8 730
8740
8 830
8 840
11 240
12 040
12 970
13 560
13 640
13 790
13 890
14 310
15 150
22 860
24 760
24 780
28 160
28 360
28 760
29 390
29 560
31 740
31 830
47 280

50

Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 17 190 kronor
Standardavvikelse: 9 220 kronor

Förrättningar där 2-6 samfälligheter inrättats:
Kommun

Trakt

Antal
lägenheter

Förrättningskostnad
per ägarlägenhet

Lysekil (4 samf.)
Sandviken (2 samf.)
Öckerö (6 samf.)
Härjedalen (2 samf.)
Falkenberg (2 samf.)

Lönndal
Kungsberg
Öckerö
Vemdalens kyrkby
Bastionen + Kärntornet

28
16
50
14
28

3 190
4 500
6 080
6 440
6 720

Uddevalla (2 samf.)
Ljungs-Kärr
8
Åre (3 samf.)
Björnänge
4
Åre (2 samf.)
Åre-Svedje
4
Lysekil (4 samf.)
Gamlestan
11
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 12 590 kronor
Standardavvikelse: 9 200 kronor
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7 240
19 750
26 480
32 930

Bilaga 5
Ägarlägenhetsförrättningar grupperade efter antalet ägarlägenheter:
Grupperna sorterade efter lägsta till högsta förrättningskostnaden per ägarlägenhet.
Förrättningar där 3 till 4 ägarlägenheter bildats:
Kommun

Trakt

Antal samfälligheter

Nordanstig (4 lgh)
Östanå
1
Åre (4 lgh)
Björnänge
3
Stockholm (4 lgh)
Drönaren
0
Uppsala (4 lgh)
Sunnesta
1
Åre (4 lgh)
Åre-Svedje
2
Tyresö (3 lgh)
Vintern
1
Stockholm (4 lgh)
Visbur
1
Sigtuna (4 lgh)
Aludden
1
Kungälv (3 lgh)
Bagaregärdet
0
Sundbyberg (3 lgh)
Makaronen
0
Stockholm (3 lgh)
Stolmakaren
0
Öckerö (3 lgh)
Björkö
0
Falkenberg (4 lgh)
Svärdet
1
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 29 024 kronor
Standardavvikelse: 6 190 kronor

Förrättningar där 5 till 7 ägarlägenheter bildats:
Kommun
Trakt
Antal
samfälligheter
Åre (5 lgh)
Åre-Berge
1
Kristianstad (6 lgh)
Hovrätten
1
Tanum (6 lgh)
Sannäs
1
Falkenberg (5 lgh)
Drejaren
1
Jönköping (5 lgh)
Ungdomen
1
Västervik (5 lgh)
Fängelset
0
Båstad (7 lgh)
Aurora
1
Göteborg (6 lgh)
Lorensberg
1
Borgholm (5 lgh)
Äleklinta
1
Göteborg (5 lgh)
Krokslätt
1
Ystad (5 lgh)
Arkitekten
1
Växjö (7 lgh)
Villbo
1
Hässleholm (6 lgh)
Macken
0
Halmstad (5 lgh)
Befälet
0
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 23 460 kronor
Standardavvikelse: 8 420 kronor

Förrättningskostnad per
ägarlägenhet
15 150
19 750
19 860
24 780
26 480
28 160
28 760
29 390
31 250
31 930
33 860
40 660
47 280

Förrättningskostnad
per ägarlägenhet
8 740
11 240
12 970
13 560
14 310
21 630
22 860
24 760
28 360
29 560
31 740
31 830
36 850
40 050

Förrättningar där 8-11 ägarlägenheter bildats:
Kommun
Trakt
Antal
samfälligheter

Förrättningskostnad
per ägarlägenhet

Uddevalla (8 lgh)
Storuman (8 lgh)
Åre (8 lgh)
Umeå (10 lgh)
Solna (8 lgh)

7 240
7 640
8 840
8 790
13 790

Ljungs-Kärr
Björkfors
Totten
Forsete
Sparrisen

2
1
1
0
1
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Mörbylånga (10 lgh)
Möckleby
1
Lysekil (11 lgh)
Gamlestan
4
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 13 300 kronor
Standardavvikelse: 5 910 kronor

Förrättningar där 14-17 ägarlägenheter bildats:
Kommun
Trakt
Antal
samfälligheter
Sandviken (16 lgh)
Kungsberg
2
Umeå (15 lgh)
Turmalinen
1
Härjedalen (14 lgh)
Vemdalens kyrkby
2
Sotenäs (14 lgh)
Gravarne
1
Tanum (14 lgh)
Fjällbacka
1
Söderköping (14 lgh)
Storängen
1
Tanum (17 lgh)
Hamburgsund
1
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 8 040 kronor

13 890
32 930

Förrättningskostnad
per ägarlägenhet
4 500
5 420
6 440
8 690
8 730
8 830
13 640

Standardavvikelse: 2 210 kronor

Förrättningar där 28-92 ägarlägenheter bildats:
Kommun
Trakt
Antal
samfälligheter
Örnsköldsvik (64 lgh)
Örnsköldsvik
1
Kristianstad (92 lgh)
Stafvre
1
Lysekil (28 lgh)
Lönndal
4
Västerås (47 lgh)
Sjömärket
1
Öckerö (50 lgh)
Öckerö
6
Falkenberg (28 lgh)
Bastionen + Kärntornet
2
Sotenäs (36 lgh)
Kalvbogen
1
Genomsnittlig förrättningskostnad per ägarlägenhet: 5 550 kronor
Standardavvikelse: 2 340 kronor
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Förrättningskostnad
per ägarlägenhet
2 890
2 980
3 190
4 960
6 080
6 720
12 040

Bilaga 6
Intervju 1
Ägarlägenhetsprojekt: Kristianstad Stafvre
Samfällighetsförening: Stafvreparkens samfällighetsförening
Uppgiftslämnare: Per Persson
Datum: 28 april 2015

Har nya ägarlägenheter uppförts efter att föreningen bildades? Hur löstes det med
samverkan: t.ex. andelstal/ny gemensamhetsanläggning?
Nej. Har att göra med marknaden. Bolaget gillar ägarlägenheter som ide och vill bygga
mer men har inte blivit läge för det. Byggde 92 lägenheter och stött på 3D fastighetsbildning tidigt. När möjligheten fanns så valde de att göra det istället för att bygga
hyreslägenheter. Speciellt då man kan både sälja dem, eller behålla dem och hyra ut. De
planerade bostäderna som hyreslägenheter, men vid 2007 så kom bostadsbubblan i USA
och spreds över världen. Om man klassar lägenheterna som ägarlägenheter blir de mer
liknande bostadsrätter och kan då belånas lite högre och det kan behövas om man ska
bygga så många lägenheter. De som inte blivit sålda som ägarlägenheter hyrs ut idag
vilket är en av finesserna.
Har ni någon erfarenhet av att det är bättre eller sämre med servitut respektive
gemensamhetsanläggning vid förvaltning?
Nej, men om servitut skall ställas så krävs tjänande och styrande fastighet så det är i sig
knappast möjligt i deras fall.
Förrättningslantmätaren föreslog inte att för vissa funktion kunde det bildats servitut
istället för gemensamhetsanläggning. Detta projekt var tidigt och bland det första i
landet så bolaget fick nästan jobba fram alla lösningar själv.
Deras lösning på samverkan tycker de var den tydliga linjen. Samfälligheter och
gemensamhetsanläggningar är något som är vanligt förekommande. Kan vara ett
radhusområde som har gemensam värmeanläggning eller något annat, så det känns igen.
Vilka fördelar/nackdelar har ni upplevt vid förvaltningen av
gemensamhetsanläggningen?
Inga, det har fungerat som tänkt. Vid försäljning av lägenheterna så hade det varit lätt
att sagt att bolaget sköter förvaltningen och sätter sig i styrelsen. Men från början var
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bolaget tydliga med att affärsidén var att sälja lägenheterna och att köparna av
lägenheterna skulle ta plats i styrelsen. Däremot har bolaget tagit en plats i styrelsen
eftersom de äger väldigt många av lägenheterna. Detta då bolaget inte kan vara både så
kallad hyresvärd och sälja lägenheterna samtidigt. Alla som äger lägenheterna måste ha
ett gemensamt intresse. Det får inte bli vi och dem. För att kunna lösa det här rent
praktiskt så skrevs ett förvaltningsavtal mellan bolaget och de första som köpte
ägarlägenheter att företag skulle stå för förvaltningen av gemensamhetsanläggningen
fram till 2014-12-31. Och det har förlängdes fram till 2016-12-31.
Skulle det vara bättre med fler gemensamhetsanläggningar än ni har i dag?
Det tror föreningen inte. Att dela upp det mer skulle troligen göra det svårare att få en
överblick för de som köpt sin lägenhet. En gemensamhetsanläggning är en fördel. I och
med att projektet var så tidigt var det många som ville att de skulle åka på föredrag.
Någon presenterade på föredraget att de skulle på ett litet hus göra sex stycken
ägarlägenheter och det var på gränsen att man skulle få det. Då hade man sex stycken
gemensamhetsanläggningar, så att de som bodde på första våningen inte var med på
hissen till andra och tredje våningen. Den intervjuade berättar att de började fundera om
det inte är lite som gungor och karuseller. I genomsnitt så fördelas allt på 92 delar
förutom sådana förbrukningskostnader som är direkt hänförliga till bytande, där
används kvadratmeter. Ägarna har en parkeringsplats, 1/92 del i tvättstugan, 1/92 del i
hissen. Sen kan någon kanske säga "jag bor på första våningen och åker aldrig hiss",
och det må så vara men föreningen har inga problem med detta. Det är snarare en fördel
att det är så tydligt. Det finns en samfällighetsförening som sköter allt.
Egentligen är det inte drivsfrågorna som är det viktigt. Årsmöte i samfällighetsföreningen genomfördes nyss och det är 16 ägarlägenheter som är sålda, men
det var 30 stycken närvarande det vill säga nästan två per lägenhet som deltog. Det som
håller ägarna samman är egentligen den sociala kontakten eller de sociala frågorna i
bostadsområdet. Hur ska man hantera uteplatsen? Hur ska man hantera om det blir störningar? De frågorna är mycket viktigare än om någon säger att den måste betala för
hissen men egentligen inte skulle behöva betala för hissen.
Var det något speciellt som gjorde att ni bildade en samfällighet och en gemensamhetsanläggning? (Istället för att ha allt i en gemensamhetsanläggning till exempel). Har förvaltningen av samfälligheten fungerat bra?
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De valde en gemensamhetsanläggning eftersom de ville ha så få som möjligt. Vad han
förstod då krävdes det en samfällighet för att sköta denna.

Intervju 2
Ägarlägenhetsprojekt: Växjö Villbo
Samfällighetsförening: Villbo Samfällighetsförening
Uppgiftslämnare: Curt Persson
Datum: 29 april 2015

Har nya ägarlägenheter uppförts efter att föreningen bildades? Hur löstes det med
samverkan: t.ex. andelstal/ny gemensamhetsanläggning?
Inga nya ägarlägenheter har uppförts.
Har ni någon erfarenhet av att det är bättre eller sämre med servitut respektive
gemensamhetsanläggning vid förvaltning?
Inga servitut. De var noga med att ha så lite gemensamt som möjligt. Installationer och
liknande gjordes i respektive fastighet.
Vilka fördelar/nackdelar har ni upplevt vid förvaltningen av gemensamhetsanläggningen?
De har blivit som förväntat. Inget konstigt med förvaltningen.
Vissa fel vid entreprenaden, men det har ju inget att göra med samverkan eller förvaltning.
Skulle det vara bättre med fler gemensamhetsanläggningar än ni har i dag?
Nej, finns ingen anledning alls till flera gemensamhetsanläggningar. Möjligen om det
var fler lägenheter och huskroppar att det skulle vara bra med flera gemensamhetsanläggningar.
Generellt har allt fungerat väldigt bra.
Var det något speciellt som gjorde att ni bildade en samfällighet och en
gemensamhetsanläggning? (Istället för att ha allt i en gemensamhetsanläggning
till exempel). Har förvaltningen av samfälligheten fungerat bra?
Jag vet faktiskt inte. Det var Lantmäteriet som gjorde upplägget.

Intervju 3
Ägarlägenhetsprojekt: Öckerö Öckerö
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Samfällighetsförening: Norra Breviks Samfällighetsförening
Uppgiftslämnare: Anonym
Datum: 20 maj 2015

Har nya ägarlägenheter uppförts efter att föreningen bildades? Hur löstes det med
samverkan: t.ex. andelstal/ny gemensamhetsanläggning?
Nej, inga nya ägarlägenheter har uppförts. De befintliga 50 ägarlägenheterna byggdes
2010. 20 av dessa ägs av ett kommunalt bostadsbolag och hyrs ut i kommersiellt syfte.
Föreningen hade hellre sett att alla bostäder ägdes ”normalt” och för att det ska vara
enhetligt.
Vilka fördelar/nackdelar har ni upplevt vid förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna och samfälligheterna?
Idag finns en indelning i en gemensamhetsanläggning per huskropp och en för parkeringar, sophus och så vidare. I den gemensamhetsanläggning för varje huskropp har
alla i huset en andel utifrån hur många lägenheter som finns i huset, dvs. 1/8 i husen
med husen med åtta lägenheter och 1/12 i husen med 12 lägenheter. Hade varit bättre
med en enhetlig indelning där alla hade 1/50 i all. När de betalar i fonder nu betalar alla
lika mycket och det innebär att husen med 8 lägenheter får mindre pengar i fonden än de
med 12 lägenheter.
Upplever ni att det skulle vara bättre med fler eller färre gemensamhetsanläggningar än ni har i dag?
Det hade varit bättre med en indelning där alla hade 1/50 i allt. Om det inte behövs en
gemensamhetsanläggning per huskropp skulle en gemensamhetsanläggning med samma
andelstal vara bättre.
Har förvaltningen av ägarlägenhetssamfälligheten fungerat bra?
Samma som ovan.

Intervju 4
Ägarlägenhetsprojekt: Hässleholm Macken
Samfällighetsförening: Mackens Samfällighetsförening
Uppgiftslämnare: Joakim Ollén
Datum: 25 maj 2015
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Har nya ägarlägenheter uppförts efter att föreningen bildades? Hur löstes det med
samverkan: t.ex. andelstal/ ny gemensamhetsanläggning?
Det är ett trygghetsboende med 72 st hyreslägenheter där sex ägarlägenheter bildades
högst upp i huset för att huset skulle få en varierad karaktär. Har inte bildats fler ägarlägenheter efter dessa sex.
Vilka fördelar/nackdelar har ni upplevt vid förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna?
Det har fungerat bra med förvaltningen. Har fyra gemensamhetsanläggningar som både
ägarlägenheterna och hyreshusfastigheten har del i. Har olika andelstal på olika delar
och det har fungerat bra.
Upplever ni att det skulle vara bättre med fler eller färre gemensamhetsanläggningar än ni har i dag?
Nej, de är nöjda med nuvarande förvaltning. Tycker att indelningen i fler
gemensamhetsanläggningar gör det lättare att ha ordning på olika funktioner, så därför
vore det inte intressant att ha färre gemensamhetsanläggningar än nuvarande lösning.
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