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Abstract 

Joint facilities have a well-established framework in shape of the joint facility act, 

where terms of the facilities formation and distribution of costs for the facilities 

construction and operation is statuated. When the facility is no longer in use and the 

owners of the participating property units wishes to liquidate and remove the facility, a 

complete legislation framework is missing regarding the removal of the facility and how 

to distribute resulting costs. 

The purpose of the study is to provide support on how pertinent legislation and the 

application of the legislation regarding liquidations of joint facilities can improve, in 

order to facilitate conduction in the cadastral procedure in the future, where liquidations 

of joint facilities are performed. 

To achieve the purpose of the study an inspection of cadastral dossiers were made, 

where earlier liquidations of joint facilities have been accomplished. The cadastral 

dossiers were reviewed to give information about occurring problems in earlier 

liquidations of joint facilities, regarding the responsibility for the removal of the facility 

and the distribution of resulting costs. As a complement to the inspection of the 

cadastral dossiers, interviews and a legal method were used, where relevant sections of 

the law, preparatory work and doctrine were examined. 

The result of the study shows that there is a need for liquidation of joint facilities. The 

result also shows that previously performed cadastral processes regarding liquidations 

of joint facilities have been performed differently by the cadastral surveyor in charge. 

The cost distribution and the responsibility for the physical facilities removal have been 

handled differently and in one performed cadastral procedure parts of a physical facility 

still remains after the liquidation. Our own conclusions are that there are flaws in 

pertinent legislation regarding liquidations of joint facilities, and how pertinent 

legislation can be applied. We therefore consider that reforms are needed to facilitate 

the conduction in the cadastral process in the future. 

Keywords: Joint facility act, liquidations, cadastral process, joint facility, legislation 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Gemensamhetsanläggningar har ett väl etablerat regelverk i form av anläggningslagen, 

där villkor för bland annat anläggningens inrättande och kostnadsfördelning för 

anläggningens utförande och drift finns lagstadgat. När anläggningen inte längre är i 

bruk och ägarna till de deltagande fastigheterna vill avveckla och bortföra anläggningen, 

saknas däremot ett fullständigt regelverk för bortförandet av den fysiska anläggningen 

och för hur kostnader ska fördelas. 

Examensarbetets syfte är att framställa ett underlag för hur relevant lagstiftning och 

tillämpningen av relevant lagstiftning vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar 

kan förbättras, för att i framtiden underlätta handläggningen i förrättningar där 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar genomförs. 

För att uppfylla studiens syfte genomfördes en granskning av förrättningsakter där 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar tidigare genomförts. I förrättningsakterna 

granskades vilka problem som uppstått gällande kostnadsfördelningen och hur ansvaret 

för den fysiska anläggningens bortförande hanterats. Som ett komplement till 

granskningen av förrättningsakterna utfördes intervjuer, samt en juridisk metod där 

relevanta lagrum, förarbeten och doktrin granskades. 

Resultatet visar att det finns ett behov av att avveckla gemensamhetsanläggningar, och 

att förrättningsprocessen där avvecklingar tidigare genomförts sett olika ut. 

Kostnadsfördelningen och ansvaret för den fysiska anläggningens bortförande har 

hanterats på olika sätt av ansvariga förrättningslantmätare, och i ett fall ligger delar av 

en avvecklad gemensamhetsanläggning kvar fysiskt. Vår egen slutsats är att det finns 

brister i relevant lagstiftning och även brister i hur lagstiftningen skall tillämpas, 

gällande avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. Bristerna medför att förändringar 

behöver göras, för att i framtiden underlätta handläggningen i förrättningsprocesser.  

 

Nyckelord:  Anläggningslag, avveckling, förrättningsprocess, 

gemensamhetsanläggning, lagstiftning 

  

 



 

Förkortningar  

AL  Anläggningslag (SFS 1973:1149) 

FBL  Fastighetsbildningslag (SFS 1970:988) 

JB   Jordabalk (SFS 1970:994) 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

Prop.  Proposition 

RH  Rättsfall från Hovrätterna 

SFL   Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

Begrepp 

Delägare Ägare till en deltagande fastighet i en 

gemensamhetsanläggning 

Doktrin Publikation skriven inom ämnet juridik bestående av en 

ingående analys av rättskällematerial 

Sakägare  En person eller ett företag som berörs av åtgärder i samband 

med myndighetsutövning 

Härskande fastighet Den fastighet som ett servitut gäller till förmån för 

Tjänande fastighet Den fastighet som belastas av servitut till förmån för en annan 

fastighet 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. I slutet av 

kapitlet redovisas de avgränsningar som gjorts och studien i förhållande till tidigare 

utförda studier inom ämnet. 

1.1 Bakgrund 

Möjligheten att inrätta gemensamma anläggningar är en viktig del i det 

fastighetsrättsliga systemet, eftersom dessa utgör ett viktigt komplement till många 

fastigheter och till allmänheten (Borges, 2007). En enskild fastighet har inte alltid 

möjlighet att tillgodose alla behov inom den egna fastighetens utrymmen, och därför 

kan olika gemensamma anläggningar och samverkan mellan fastigheter krävas (Julstad, 

2015). Dessa gemensamma anläggningar kallas för gemensamhetsanläggningar och 

inrättas idag genom anläggningslagen (SFS 1973:1149, fortsättningsvis AL). De flesta 

gemensamhetsanläggningar inrättas som vägar, men många förekommer även i form av 

grönytor, avloppsanläggningar, värmeanläggningar, parkeringsytor och lekplatser 

(Ekbäck & Karlbro, 2009). År 2015 fanns det i Sverige 94 849 gemensamhets-

anläggningar och årligen skapas ytterligare cirka 2 000 nya gemensamhetsanläggningar 

enligt statistik från Lantmäteriet (2016a).  

De första gemensamhetsanläggningarna inrättades under 1960- och 1970-talet, vilket 

innebär att behovet av avvecklingar troligtvis kommer att öka med tiden (prop. 

2014/15:71 s. 18). När en gemensamhetsanläggning inte längre används kan en 

omprövning för att avveckla gemensamhetsanläggningen ansökas hos 

lantmäterimyndigheten. I dagsläget används AL 35 § vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar (Lantmäteriet, 2016b). 

I AL 35 § framgår att en omprövning får genomföras om förhållanden i 

gemensamhetsanläggningen har ändrats på ett sätt som har väsentlig inverkan på 

gemensamhetsanläggningen, eller om det på annat sätt finns ett tydligt behov av en 

omprövning. Anläggningslagen innehåller således lagstöd för att gemensamhets-

anläggningar får omprövas och regler som krävs för att omprövningar ska få 

genomföras. Enligt Tillström & Wiström (2012) innehåller anläggningslagen däremot 

inte regler om att en avveckling kan genomföras, även om AL 35 § praktiskt kommit att 

tillämpas i dessa situationer. Anläggningslagen och annan lagstiftning är även bristfällig 
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gällande frågor om hur kostnader för den fysiska anläggningens bortförande ska 

fördelas och vem som är ansvarig för bortförandet av anläggningen vid en avveckling. 

Lantmäteriet har tillsammans med socialdepartementet och justitiedepartementet 

diskuterat de brister som finns i anläggningslagen och kommit fram till att ändringar 

och tillägg behöver göras. En promemoria har därefter framställts av Lantmäteriet där 

det framgår inom vilka områden anläggningslagen behöver förbättras (Tillström & 

Wiström, 2012). De brister som framhålls handlar om att det saknas regler för ansvaret 

för den fysiska anläggningens bortförande och kostnader för detta i samband med en 

avveckling av en gemensamhetsanläggning. Vidare fastslås att det är otydligt i vilka 

situationer lantmäterimyndigheten kan förordna om en avveckling av en gemensamhets-

anläggning och upplösning av en samfällighetsförening. I bakgrunden till förslaget 

framhålls även problemet med att det blir allt mer vanligt att olika gemensamhets-

anläggningar har spelat ut sin roll. Även Borges (2006) styrker problemet med att det 

finns många gemensamma anläggningar som infördes för cirka 50-100 år sedan och 

som fortfarande finns kvar, trots att anläggningen förlorat sin funktion sedan långt 

tillbaka. 

Även regeringen anför i en proposition (1996/97:92 s. 62) att de regler som finns i 

anläggningslagen inte är tillräckliga för att reglera de förändringsbehov som i praktiken 

kan uppkomma i samband med avvecklingar. Som en följd av detta befaras många 

förändringar som behöver göras inte komma till stånd. Gemensamhetsanläggningar som 

inte längre används och som vidare inte heller avvecklas och bortförs, kan medföra 

ökade kostnader vid förrättningar om gemensamhetsanläggningen berörs. Ansvarig 

förrättningslantmätare kan behöva göra utredningar gällande anläggningen, vilket kan 

medföra att processen tar längre tid och blir mer kostsam, med hänvisning till SOU 

(1983:37), där frågan diskuteras gällande onyttiga samfälligheter. Vidare kan 

gemensamhetsanläggningar som belastar en fastighet leda till en värdehöjning på 

fastigheten när den belastande gemensamhetsanläggningen upphör att gälla (prop. 

2014/15:71 s. 18). 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att framställa ett underlag för hur relevant lagstiftning och 

tillämpningen av relevant lagstiftning vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar 

kan förbättras, för att i framtiden underlätta handläggningen i förrättningar där 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar genomförs. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att behandlas i arbetet: 

1. Varför kan gemensamhetsanläggningar behöva avvecklas och bortföras? 

2. Hur har förrättningsprocessen sett ut vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? 

3. Hur har kostnader och ansvar fördelats för bortförandet av den fysiska 

anläggningen vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar? 

4. Vilka brister finns i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar och vilka förändringar kan behöva göras? 

1.4 Avgränsningar 

Anläggningslagen är den lag som idag används för inrättandet av gemensamhets-

anläggningar. Gemensamhetsanläggningar inrättade före anläggningslagens tillkomst är 

bland annat bildade enligt lag om enskilda vägar (SFS 1939:608) och lag om vissa 

gemensamhetsanläggningar (SFS 1966:700) (Julstad, 2015). Arbetet begränsas till att 

endast innefatta gemensamhetsanläggningar som omprövas enligt anläggningslagen. 

Särskilt ansvar gällande miljöfarliga anläggningar enligt miljöbalken kommer inte att 

studeras. Geografiska avgränsningar i Sverige eller avgränsningar gällande det statliga 

Lantmäteriet eller kommunala lantmäterimyndigheter kommer inte att förekomma. 

Avgränsningar kommer vidare inte att göras gällande särskilda typer av 

gemensamhetsanläggningar. 

1.5 Tidigare studier 

Det finns ett flertal tidigare utförda examensarbeten som behandlar frågeställningar 

gällande gemensamhetsanläggningar. Examensarbeten som berör frågor liknande de 

som behandlas i detta examensarbete är: 
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Bergvall (2013) som undersöker hur servitut blir onyttiga och hur onyttiga 

officialservitut upphävs. Vidare syftar Bergvalls examensarbete till att undersöka vilka 

förändringar som kan genomföras för att minska antalet onyttiga officialservitut.  

Johannesson & Man (2008) granskar i sitt examensarbete hur lantmäterimyndigheten 

och samfällighetsföreningar tillämpar gällande lagstiftning i de fall gemensamhets-

anläggningar behöver förändras med anledning av föråldrad teknik. Undersökningen 

syftar vidare till att utreda vad en samfällighetsförening själv har rätt att besluta om vid 

en föreningsstämma, respektive vad som kräver att förändringar sker genom en 

omprövning i en förrättning. 

Utöver examensarbeten finns ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar 

ämnet gemensamhetsanläggningar, exempelvis The coase theorem and public decision-

making: Exemplified with the Swedish joint facilities act av Ekbäck & Kalbro (2009), 

Sharing costs in Swedish road ownership association av Grahn-Voorneveld (2010) och 

Joint properties with need of change- without incentives? The Swedish case av Borges 

(2007). I tidigare gjorda examensarbeten och vetenskapliga artiklar som granskats har 

inget återfunnits där det tidigare skrivits om problematiken kring avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar, och de brister som finns i relevant lagstiftning gällande 

avvecklingar. 
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2. Teoretisk bakgrund 
2.1 Fastighetsrättsliga systemet 

Sveriges fastighetsrättsliga regelverk har utvecklats och formats under en lång tid och är 

idag mycket effektivt även om vissa brister finns (Borges, 2006). Regelverket är 

uppbyggt av lagar och förordningar som ger direktiv om vad en fastighetsägare får och 

inte får göra med sin mark (Julstad, 2015). 

Hela Sverige är indelat i fastigheter eller samfälligheter vilka utgör grunden för ägandet 

av mark- och vattenområden. Dessa finns redovisade i ett fastighetsregister. En fastighet 

är ett markområde som vanligtvis är horisontellt avgränsat på markens yta. En fastighet 

kan också vara avgränsad både horisontellt och vertikalt (tredimensionell fastighet), 

bestå av enbart en andel i fiskevatten (fiskefastighet) eller i en eller flera samfälligheter 

(andelsfastighet) (Julstad, 2015). En samfällighet är ett mark- eller vattenområde som 

tillhör flera fastigheter gemensamt (Borges, 2007). 

Alla fastigheters behov kan inte tillfredställas inom den egna fastighetens gränser. I 

äganderätten till en fastighet kan olika rättigheter ingå utanför den enskilda fastighetens 

gränser. Exempel på rättigheter som kan ingå för enskilda fastigheter är servitut och 

gemensamhetsanläggningar (Julstad, 2015). Servitut är en rättighet för en enskild 

fastighet att nyttja mark eller anläggning på en annan fastighet. Servitut kan antingen 

bildas genom avtal (avtalsservitut) eller genom beslut vid förrättning av myndighet eller 

domstol (officialservitut) (Nilsson & Sjödin, 2003).  

2.1.1 Fastighetsregistret 

Fastighetsregistret innehåller information om varje enskild fastighet. I fastighets-

registrets allmänna del anges bland annat om särskilda rättigheter finns kopplade till 

fastigheten och om den har del i någon gemensamhetsanläggning (Förordning 2000:308 

om fastighetsregister 3 §). Vid förändring av fastighetsindelningen måste en 

lantmäteriförrättning utföras av lantmäterimyndigheten och alla förändringar som 

fastigheten genomgår ska registreras i fastighetsregistret (Ekbäck, 2009).  

2.2 Inrättande av gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning kan inrättas om det finns två eller fler fastigheter som 

tillsammans har nytta av en anläggning och om anläggningen anses få ett varaktigt 
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ändamål med stadigvarande betydelse (AL 1 §). I gemensamhetsanläggningar är det 

fastigheter som är deltagande, och delaktigheten i en anläggning följer därmed 

äganderätten till en fastighet (Lantmäteriet, 2016b). Gemensamhetsanläggningar inrättas 

i samband med en förrättning som söks hos lantmäterimyndigheten, om inte 

anläggningsfrågan prövas i samband med en fastighetsreglering (AL 17 §). 

Processen för inrättande och utformning av gemensamhetsanläggningar finns idag 

lagstadgat i anläggningslagen, där även villkor för inrättandet finns angivna (Ekbäck & 

Karlbro, 2009). Villkoren är till för att skydda enskilda och allmänna intressen och finns 

reglerade i AL 5-11 §§ (Julstad, 2015). 

2.2.1 Enskilda intressen 

De villkor som finns till skydd för enskilda intressen finns reglerade i AL 5-7 §§ och 

brukar benämnas väsentlighetsvillkoret, båtnadsvillkoret och opinionsvillkoret (Julstad, 

2015). Nedan följer en beskrivning av vad villkoren innebär och hur de prövas. 

Väsentlighetsvillkoret (AL 5 §) 

Väsentlighetsvillkoret innebär att en fastighet endast får delta i en gemensamhets-

anläggning om anläggningen anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Villkoret 

syftar till att skydda fastighetsägare från att deltaga i en anläggning som denne inte har 

någon nytta av (Lantmäteriet, 2016b). Villkoret innebär således att en fastighet kan 

nekas att delta i en gemensamhetsanläggning om behovet av anläggningen inte anses 

vara av väsentlig betydelse för denne. På samma sätt kan en fastighet, där ägaren till 

fastigheten motsätter sig att delta i anläggningen, tvingas bli deltagande om 

anläggningen anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten (Grahn-Voornevelds, 

2010). Väsentlighetsvillkoret är dispositivt och kan med stöd av en överenskommelse 

frångås (AL 16 §). 

Båtnadsvillkoret (AL 6 §) 

Båtnadsvillkoret innebär att en gemensamhetsanläggning får inrättas endast om 

fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och 

olägenheter som anläggningen innebär (AL 6 §). Båtnadsvillkoret syftar till att skydda 

fastigheter från att anslutas till gemensamhetsanläggningar som inte är ekonomiskt 

försvarbara. Villkoret prövas för hela den tänkta gemensamhetsanläggningen och inte 

för varje enskild fastighet för sig. Båtnadsvillkoret är indispositivt vilket innebär att det 
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inte kan förbigås genom överenskommelser. Villkoret skyddar förutom fastighetsägare 

även eventuella fordringshavare (Lantmäteriet, 2016b). 

Opinionsvillkoret (AL 7 §) 

Opinionsvillkoret innebär att inrättandet av en gemensamhetsanläggning måste stödjas 

av en viss opinion från berörda fastighetsägare (Lantmäteriet, 2016b). Det innebär att en 

gemensamhetsanläggning inte får inrättas om ägarna till de fastigheter som förrättnings-

lantmätaren bedömer ska deltaga i anläggningen, mera allmänt motsätter sig åtgärden 

och har betydande skäl för det (AL 7 §). Villkoret bedöms inte genom omröstning där 

en majoritet kan avgöra saken, utan ansvarig förrättningslantmätare gör en bedömning 

över vilken generell inställning som finns hos berörda fastighetsägare i varje enskilt fall 

(Julstad, 2015). Opinionsvillkoret är dispositivt och om synnerliga behov av en 

gemensamhetsanläggning föreligger kan anläggningen inrättas även om sakägare med 

väsentligt intresse i frågan motsätter sig inrättandet av anläggningen och har 

beaktansvärda skäl för detta (AL 7 §). 

AL 8 § reglerar kravet på lokalisering och utförande av en anläggning och finns som 

skydd för både enskilda och allmänna intressen. Anläggningen ska lokaliseras så att 

dess ändamål tillgodoses med minsta möjliga intrång och olägenhet på den fastighet 

som upplåtit utrymme för anläggningen. Villkoret är dispositivt när det gäller till skydd 

för enskilda intressen, men indispositivt när det berör allmänna intressen (AL 16 §). 

2.2.2 Allmänna intressen 

Allmänna intressen skyddas genom bestämmelser i AL 9-11 §§ (Lantmäteriet, 2016b). 

Bestämmelserna innebär att inom områden där detaljplan eller områdesbestämmelser 

finns, får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot gällande plan eller 

bestämmelser (Julstad, 2015). Finns naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda 

bestämmelser framtagna för markens användning eller bebyggande, får en 

gemensamhetsanläggning inte inrättas så att syftet med bestämmelserna i AL 9 § 

motverkas. Inom områden som inte omfattas av detaljplan får en gemensamhets-

anläggning inte inrättas om gemensamhetsanläggningen kan hindra områdets 

ändamålsenliga användning, motverka lämplig planläggning, eller föranleda omlämplig 

bebyggelse av området (AL 10 §). Vidare stadgas i AL 11 § att en gemensamhets-

anläggning inte får inrättas om anläggningen kan komma att innebära en betydande 
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olägenhet för allmänna intressen. De bestämmelser som finns till skydd för allmänna 

intressen är indispositiva (Lantmäteriet, 2016b). 

2.2.3 Anläggningsbeslut 

Om gällande villkor i anläggningslagen är uppfyllda och det inte finns några övriga 

hinder mot att inrätta en gemensamhetsanläggning skall lantmäterimyndigheten 

meddela anläggningsbeslut (AL 24 §). I anläggningsbeslutet ska bland annat 

gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, och storlek anges samt vilka fastigheter 

som skall delta i gemensamhetsanläggningen och vilka andelstal dessa fastigheter 

tilldelats (AL 24 §).  

2.2.4 Andelstal 

För utförande och drift av en gemensamhetsanläggning uppstår kostnader som skall 

betalas av de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen (Julstad, 2015). 

Enligt AL 15 § ska kostnader för gemensamhetsanläggningens utförande fastställas vid 

förrättningen. Varje fastighet tilldelas ett andelstal som bestäms av förrättnings-

lantmätaren med hänsyn tagen till fastighetens nytta av anläggningen. I AL 15 § stadgas 

vidare att ytterligare ett andelstal skall fastställas för anläggningens drift med hänsyn till 

den omfattning en fastighet beräknas använda anläggningen. 

Grahn-Voornevelds (2010) redogör för ett exempel om hur kostnader fördelas vid 

upprättandet av en anläggning. I artikeln används vägar som exempel. Nyttjandet av en 

väg kan skilja sig avsevärt mellan de deltagande fastigheternas ägare och därför ska de 

fastighetsägare som bidrar till ett större slitage på vägen också erläggas en högre avgift 

än dem som nyttjar vägen i avsevärt lägre grad. Även Julstad (2015) styrker att en 

fastighets ändamål och utnyttjande ska vara avgörande för fastighetens andelstal i 

gemensamhetsanläggningen. En fastighet som används för permanentboende ska till 

exempel tilldelas ett högre andelstal än en fastighet som används för fritidsboende. 

2.2.5 Sektionsindelning 

En gemensamhetsanläggning kan vara uppdelad i flera olika typer av anläggningar, som 

till exempel vägar, parkeringsplatser och lekplatser. Vid en gemensamhetsanläggning 

som består av flera olika anläggningar kan ett behov av att göra en så kallad sektions-

indelning finnas, för att skilja på de deltagande fastigheters kostnadsansvar. Vid en 
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sektionsindelning kan fastigheternas andelstal variera inom de olika sektionerna 

(Julstad, 2015). 

2.3 Förvaltning av gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar som har inrättats genom anläggningslagen förvaltas enligt 

lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150, fortsättningsvis SFL). Många 

gemensamma anläggningar som bildats enligt äldre lagstiftning har idag övergått till att 

gälla enligt anläggningslagen, och lag om förvaltning av samfälligheter tillämpas även 

på dessa (Österberg, 2013). 

Enligt SFL 4 § kan en gemensamhetsanläggning förvaltas på två olika sätt, antingen 

direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en samfällighetsförening 

(föreningsförvaltning). Om ägarna till de deltagande fastigheterna väljer att bilda en 

samfällighetsförening för att sköta gemensamhetsanläggningens ekonomi, skötsel och 

underhåll, bildas föreningen vanligtvis i samband med förrättningsprocessen (Borges, 

2007). 

2.3.1 Delägarförvaltning 

Delägarförvaltning är den enklaste formen av förvaltning om gemensamhets-

anläggningen inte är i behov av några direkta förvaltningsåtgärder eller endast har ett 

fåtal delägare (Österberg, 2013). Förvaltas gemensamhetsanläggningen genom en 

delägarförvaltning finns allmänna bestämmelser i SFL 6-16 §§ och enligt SFL 6 § måste 

samtliga delägare vara överens och gemensamt fatta beslut om alla åtgärder som ska 

vidtagas. Kan delägarna inte komma överrens, kan någon av dem enligt SFL 7 § begära 

att lantmäterimyndigheten håller ett delägarsammanträde för att avgöra eventuella 

oenigheter eller bilda en samfällighetsförening. 

2.3.2 Föreningsförvaltning 

En samfällighetsförening bildas vid ett sammanträde med ägarna till de deltagande 

fastigheterna i gemensamhetsanläggningen. Fastighetsägarna antar vid sammanträdet 

stadgar och utser en styrelse för föreningen (SFL 20 §). 

Vid en föreningsförvaltning är ägarna till de deltagande fastigheterna medlemmar i 

samfällighetsföreningen. Samfällighetsföreningen är en juridisk person som själv kan 

ingå förbindelser eller förvärva rättigheter. Beslut om den grundläggande förvaltningen 
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av en samfällighetsförening fattas genom majoritetsbeslut på en föreningsstämma. När 

de grundläggande besluten har fattats är styrelsens uppgift att förvalta gemensamhets-

anläggningen (Österberg, 2013).  

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för 

vilken den bildats, och föreningen får således inte driva verksamhet som strider mot det 

ändamål som gemensamhetsanläggningen bildades för (SFL 18 §). Föreningen som 

förvaltar gemensamhetsanläggningen ska också se till medlemmarnas gemensamma 

bästa och beakta varje medlems enskilda intresse i skälig omfattning (SFL 19 §).  

2.4 Gemensamhetsanläggningar som inte brukas 

Enligt Borges (2007) finns det idag många gemensamhetsanläggningar som är inaktiva 

och inte längre nyttjas. Utöver de gemensamhetsanläggningar som är inaktiva och inte 

nyttjas är det också ett stort antal samfällighetsföreningar som inte följer de regler som 

finns i lag om förvaltning av samfälligheter. En stor del av dessa föreningar har 

inaktuella stadgar och fastigheterna har felaktiga andelstal i gemensamhets-

anläggningen. I många fall gör ägarna till de deltagande fastigheterna inte något åt 

anläggningarna och samfällighetsföreningarna av motvillighet, eftersom det är en 

kostsam process och kostnaderna för en åtgärd i många fall inte är proportionerliga med 

markens värde.  

2.4.1 Vikten av att bortföra gemensamhetsanläggningar 

En jämförelse med gemensamhetsanläggningar som inte längre brukas kan göras med 

onyttiga samfälligheter som idag finns runt om i Sverige. I SOU:1983 framhålls de 

problem som onyttiga samfälligheter kan medföra och varför de behöver tas bort. 

Samfälligheter som inte nyttjas innebär bland annat en dålig fastighetsindelning vilket 

kan medföra att marken inte brukas på ett ändamålsenligt sätt. Samfälld mark kan även 

succesivt övergå till att nyttjas av en eller flera angränsande fastigheter utan att den 

samfällda äganderätten har upplösts, vilket kan leda till oklarheter gällande äganderätten 

till marken. Vidare framhålls i SOU:1983 att övergivna samfälligheter många gånger 

fallit i glömska och att ägarna till de deltagande fastigheterna inte alltid känner till 

samfällighetens belägenhet eller existens. Ägarna till de deltagande fastigheterna kan bli 

uppmärksammade på samfälligheten först när samfälligheten berörs av en förrättning. 

Vid förrättningar kan dessa samfälligheter innebära utökade utredningsinsatser vilket 

ger dyrare förrättningskostnader till följd. 
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Förrättningskostnader antas utgöra den största anledningen till att erforderliga ändringar 

gällande gemensamhetsanläggningar inte utförs. Ett resultat av det kan innebära att 

orättvisa uppkommer mellan de deltagande fastigheterna och att olika former av privata 

lösningar skapas, vilka kan avvika från det ursprungliga anläggningsbeslutet (prop. 

1996/97:92 s. 62). 

Utöver ovan nämnda problem kan det även bli svårt att påvisa vem som är ansvarig för 

att bortföra en gemensamhetsanläggning, desto längre tid som går från att anläggningen 

spelat ut sin roll (Tillström & Wikström 2012). När en gemensamhetsanläggning inte 

längre används av de deltagande fastigheterna kan anläggningen avvecklas genom en 

omprövning som söks hos en lantmäterimyndighet (AL 35 §). 

2.5 Omprövning av gemensamhetsanläggningar 

Omprövningar av gemensamhetsanläggningar kan göras med hänvisning till AL 35 §. 

Genom en omprövning kan fastigheter inträda eller utträda ur en gemensamhets-

anläggning, andelstal ändras, eller den gemensamma anläggningen ändras eller 

avvecklas (Lantmäteriet, 2016b). 

2.5.1 Initiativrätt till omprövning 

Rätt att begära en omprövning har den som är delägare i en gemensamhetsanläggning 

eller den som äger en fastighet som ska inträda i gemensamhetsanläggningen. En 

fastighetsägare som upplåter utrymme för en anläggning är också behörig att ansöka om 

en omprövning för de delar av anläggningen som berör fastigheten. Byggnadsnämnden, 

länsstyrelsen, särskilda väghållare, lantmäterimyndigheter och samfällighetsföreningar 

är andra som kan ha rätt att ansöka om en omprövning av en gemensamhetsanläggning 

(Lantmäteriet, 2016b). 

2.5.2 Ändring eller upphävande av gemensamhetsanläggningar  

Enligt AL 35 § får ett anläggningsbeslut som tillkommit genom en lantmäteriförrättning 

prövas i en ny förrättning, om det har inträtt ändrade förhållanden i anläggningen som 

väsentligt inverkar på frågan. En omprövning får även göras om det i ett tidigare 

anläggningsbeslut fastställts att frågan ska omprövas efter viss tid eller om det i övrigt 

framkommit ett klart behov av en omprövning (AL 35 §). För att en omprövning ska 

kunna genomföras på grund av ändrade förhållanden krävs att ändringarna berör 

faktiska förhållanden och inte enbart innebär en annan syn på föreliggande fakta. En 
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omprövning får även göras om samtliga fastighetsägare är överens om att den befintliga 

anläggningen bör läggas ner (Lantmäteriet, 2016b). En omprövning får inte ske så att 

avsevärd olägenhet uppstår ur allmän eller enskild synpunkt enligt AL 35 §. Anses en 

sådan olägenhet uppkomma kan det ligga till grund för att anläggningen inte får 

avvecklas (Lantmäteriet, 2016b). När en gemensamhetsanläggning upphävs genom ett 

anläggningsbeslut upphör rätten till utrymmet som upplåtits för gemensamhets-

anläggningen (Österberg, 2013). 

2.5.3 Förändringar i delägarkretsen 

Ibland kan en fastighet behöva inträda eller utträda ur en befintlig gemensamhets-

anläggning. Inträden och utträden kan föranledas av att till exempel en 

fastighetsbildning genomförts (Julstad, 2015). 

Inträder en fastighet i en befintlig gemensamhetsanläggning skall ägaren till fastigheten 

enligt AL 37 § utge ersättning till övriga delägare i gemensamhetsanläggningen, för den 

andel som tillföres fastigheten genom anslutningen till gemensamhetsanläggningen. Vid 

delägarförvaltning ska en nyansluten fastighet inte ta något ansvar för förbindelser som 

tidigare delägare åtagit sig (Lantmäteriet 2016b). Om en gemensamhetsanläggning 

istället förvaltas av en samfällighetsförening som uppvisar ett underskott, bör 

föreningen upplösas eller föreningens ekonomi saneras genom en extra utdebitering, 

innan en nyanslutning sker (prop. 1973:160 s. 140). Om nyanslutning sker trots ett 

underskott behöver inte den inträdande fastigheten utge någon ersättning. Det ska 

endast i undantagsfall vara aktuellt att nyansluta en fastighet till en samfällighets-

förening som uppvisar ett underskott (Lantmäteriet 2016b).  

Utträder en fastighet ur en befintlig gemensamhetsanläggning skall ägarna till de 

kvarvarande fastigheterna enligt AL 38 §, om överskott föreligger, betala ersättning till 

fastighetens ägare för den andel som denne förlorar genom utträdet. Föreligger ett 

underskott skall fastighetens ägare istället förpliktigas att utge ersättning till ägarna av 

de kvarvarande fastigheterna, för sin andel i gemensamhetsanläggningen. Enligt 

Lantmäteriet (2016b) upphör en fastighets skyldighet gentemot föreningens förbindelser 

automatiskt den dag utträdet ur en samfällighetsförening blir gällande. 

De ersättningar för överskott och underskott som nämnts ovan äger motsvarande 

tillämpning när en fastighets andelstal höjes eller sänkes (AL 37-38 §§).  
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Om en gemensamhetsanläggning förvaltas av en samfällighetsförening, skall skillnaden 

mellan värdet på anläggningen och föreningens tillgångar och förbindelser beaktas, vid 

beräkning av ersättningsansvar. Förvaltas inte gemensamhetsanläggningen av någon 

samfällighetsförening skall anläggningens värde anses som överskott. Vid beräkning av 

en anläggnings värde uppskattas kostnaderna för dess utförande samt anläggningens 

ålder (förslitning) och fortsatta användbarhet (tekniska utvecklingen som ägt rum) 

(Lantmäteriet, 2016b). Har gemensamhetsanläggningen skilda andelstal för utförande 

och drift skall överskott och underskott beräknas för vardera del (AL 39 §).  

2.5.4 Upplösning av samfällighetsföreningar 

När en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening upphör att 

bestå, ska samfällighetsföreningen upplösas. Lantmäterimyndigheten kan förordna om 

en upplösning enligt bestämmelser i anläggningslagen (SFL 61 §). Upplöses en 

samfällighetsförening utan en förrättning, fortsätter anläggningsbeslutet att bestå, vilket 

innebär att rättigheter och skyldigheter för gemensamhetsanläggningen kvarstår 

(Österberg, 2013).  
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3. Metod 
Nedan presenteras de metoder som har använts vid insamling av information till 

studien.  I arbetet har såväl empirisk som icke empirisk information använts. Empirisk 

information är information baserad på verkliga händelser, medan icke empirisk 

information är kopplad till teoretisk fakta (Patel & Davidsson, 2011). Triangulering har 

använts i studien, vilket innebär att flera olika metoder har använts för att besvara 

arbetets frågeställningar. Genom triangulering kan den information som samlas in 

betraktas ur olika perspektiv och en bredare bild av ämnet kan erhållas (Denscombe, 

2009). Även Patel och Davidson (2003) styrker att triangulering där information 

insamlas genom olika typer av metoder ger en bredare bild av ett ämnesområde. De 

metoder som har använts i studien är granskning av förrättningsakter, intervjuer samt en 

juridisk metod. 

3.1 Granskning av förrättningsakter 

För att samla in empirisk information om hur avvecklingar tidigare genomförts 

granskades förrättningsakter där avvecklingar samt ett utträde genomförts. 

Förrättningsakten gällande utträdet ansågs vara relevant för studien, eftersom den 

bedömdes kunna behandla en succesiv avveckling.  

Syftet med metoden var att granska relevanta akter för att sammanställa och analysera 

hur ansvarig förrättningslantmätare genomfört de olika förrättningarna. Materialet som 

samlades in användes för att granska varför gemensamhetsanläggningar kan behöva 

avvecklas och bortföras (frågeställning 1). Det undersöktes vidare hur 

förrättningsprocessen sett ut vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar 

(frågeställning 2). Vidare analyserades hur kostnader och ansvaret fördelats vid 

bortförandet av den fysiska anläggningen vid tidigare avvecklingar (frågeställning 3). 

Till sist undersöktes om brister i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar framgick i akterna (frågeställning 4). Resultatet av de 

granskade förrättningsakterna presenteras i kapitel 4.1. 

3.1.1 Insamling av data 

En kontaktperson på Lantmäteriets huvudkontor, med uppgift att stödja förrättnings-

verksamheten i Sverige med fastighetsrättsliga frågor, bidrog med hjälp för att samla in 

förrättningsakter där avvecklingar av gemensamhetsanläggningar genomförts. En 
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förfrågan om akter skickades ut via mail till 21 personer som arbetar eller har arbetat 

som förrättningslantmätare och som varit eller är stationerade på olika orter, från 

Malmö i söder till Östersund i norr. Urvalet baserades på kontaktpersonens kännedom 

om erfarenhet hos de tillfrågade. De som kontaktades har arbetat med anläggnings-

förrättningar inom det statliga Lantmäteriet eller vid kommunal lantmäterimyndighet. 

Insamlingen av data resulterade i sex förrättningsakter. 

Vid insamlingen av data framkom att omprövningar där avvecklingar av gemensamhets-

anläggningar genomförts, förekommer relativt sällan. Tillgången på material blev därför 

begränsad till de sex förrättningsakterna. Trots relativt få förrättningsakter ansågs dessa 

utgöra ett tillräckligt antal för att metoden skulle vara genomförbar och relevant, 

eftersom flera olika tillvägagångssätt framgick i akterna och metoden kombinerades 

med de övriga metoderna. Ytterligare försök för att få tag på fler förrättningsakter 

utfördes därför inte. 

3.1.2 Bearbetning av data 

De insamlade akterna granskades och relevant information för studien sammanställdes. 

För varje akt redovisades vad förrättningen gällde, vilken förvaltning berörd 

gemensamhetsanläggning hade och genom vilken lagstiftning gemensamhets-

anläggningen inrättats. Vidare redovisades eventuella problem i förrättningen och vilka 

som ansvarat för bortförandet av den fysiska anläggningen i de fall en avveckling 

genomförts, samt vem som stått för kostnaderna i de olika fallen. 

3.2 Intervjuer 

Enligt Biggam (2014) är en kvalitativ studie en djupgående undersökning medan en 

kvantitativ studie avser kvantiteter och mätningar. För att besvara forskningsfrågorna 

ansågs en kvalitativ intervjustudie lämplig. Enligt Doody & Noonan (2013) är intervjuer 

en metod för insamling av kvalitativ eller kvantitativ data, och metoden beskrivs som 

den mest användbara vid kvalitativ forskning. De framhåller att de semistrukturerade 

intervjuerna är de mest vanliga vid forskning. Vid semistrukturerade intervjuer ställs 

förbestämda frågor till den som blir intervjuad, men inga svarsalternativ ges. Öppna 

svarsmöjligheter innebär att den intervjuade själv bestämmer hur denne lägger upp sina 

svar. Att ställa frågor med öppna svarsalternativ kan leda till ny information och ökar 

även giltigheten på studien (Doody & Noonan, 2013). En kvalitativ intervjustudie för 

insamling av empirisk information genomfördes både via telefon och via en intervju 
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med ett personligt möte. Telefonintervjuer anses inte medföra någon påverkan gällande 

kvaliteten på det data som samlas in jämfört med en personlig intervju (Sturges & 

Hanrahn, 2004).  

Syftet med intervjustudien var att komplettera information som framkommit genom de 

förrättningsakter som granskats. Intervjuerna syftade vidare till att ge information om 

hur förrättningslantmätare upplevt tillämplig lagstiftning vid tidigare avvecklingar. 

Intervjufrågorna i studien anpassades till att ge en indikation på varför 

gemensamhetsanläggningar kan behöva avvecklas och bortföras (frågeställning 1). 

Intervjufrågorna syftade vidare till att klarlägga hur kostnader och ansvar för 

bortförandet av den fysiska anläggningen fördelats i tidigare genomförda förrättningar 

(frågeställning 3). Vidare undersöktes vilka eventuella brister de intervjuade upplevt i 

tillämplig lagstiftning och vilka behov av förändringar de anser behövs, gällande 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar (frågeställning 4). Resultatet av 

intervjuerna presenteras i kapitel 4.2. 

3.2.1 Insamling av data 

Till intervjustudien som genomfördes via telefon valdes de förrättningslantmätare som 

förekommit i de insamlade förrättningsakterna, då dessa genomfört omprövningar i 

form av avvecklingar. I de förrättningsakter som inkom i början av studien förekom sju 

förrättningslantmätares namn, vilka kontaktades med en förfrågan om intervju. En av 

förrättningsakterna inkom i slutet av studien. Eftersom materialet från en intervju inte 

skulle ha hunnit bearbetats, kontaktades aldrig ansvarig förrättningslantmätare med 

förfrågan om intervju. Samtliga förrättningslantmätare som kontaktades besvarade 

förfrågan och totalt fem intervjuer genomfördes. En av de tillfrågade avböjde en 

intervju med hänvisning till bristfällig erfarenhet i ämnet, och en återkopplade på 

förfrågan för sent i förhållande till studiens skede, vilket gjorde att en intervju inte 

kunde genomföras.  

En komplettering av en intervjustudie genomfördes, då en av de intervjuade hänvisade 

till att en kassör i en påtalad samfällighetsförening kunde kontaktas, för att ge ytterligare 

information gällande en fysisk anläggning. Kassören kontaktades via mail. 

En personlig intervju genomfördes även med Tommy Österberg, författare till boken 

Samfälligheter (2013). Österberg har tidigare arbetat som adjungerad professor i 
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fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola och har stor erfarenhet av 

fastighetsrättsliga frågor inom aktuellt område (Österberg, 2013). Syftet med intervjun 

var att utreda frågor som uppkommit i samband med att Österbergs bok Samfälligheter 

(2013) studerats, samt att ställa frågor relaterade till uppsatsens frågeställningar för att 

få Österbergs åsikter om ämnet. 

De frågor som ställdes under intervjuerna skickades ut i förväg via mail till de som 

skulle intervjuas. De intervjufrågor som ställdes till förrättningslantmätare som 

genomfört avvecklingar av gemensamhetsanläggningar återfinns i bilaga 1 och de 

intervjufrågor som ställdes till Österberg återfinns i bilaga 2. De frågor som ställdes 

spelades in efter godkännande från de intervjuade. Inspelningar genomfördes för att 

underlätta sammanställningen av de erhållna svaren, och förvaras hos författarna. 

3.2.2 Bearbetning av data 

Intervjuerna transkriberades till text för att materialet enklare skulle kunna bearbetas. En 

sammanställning av alla informanters intervjusvar genomfördes vidare för respektive 

intervjufråga. I de intervjusvar där liknande innehåll och mönster framgick, vävdes 

intervjuerna samman och sammanställdes för att ge tydliga och enkla svar utan 

upprepningar. I de fall informanterna avvek för mycket från den ursprungliga frågan 

utelämnades den informationen. 

3.3 Juridisk metod  

I den juridiska metoden granskades lagar, rättsfall, förarbeten och doktrin. Lagar som 

granskas ska helst kunna förstås utan att särskilda tolkningar behöver göras, men ibland 

är det ofrånkomligt och lagtexten kan behöva tolkas genom olika tolkningsmetoder. När 

ett lagrum exempelvis inte är direkt tillämpligt kan en analogisk tolkning göras. En 

analogisk tolkning innebär att grunderna för ett lagrums ändamål undersöks, istället för 

själva lagrummets lydelse. Om en lagtext är svårtolkad kan vidare en granskning av 

rättsfall genomföras, då de visar hur domstolar tidigare dömt i fall kopplade till 

lagtexten (Agell, Malmström, Ramberg & Sigeman, 2016).  

Den doktrin som användes i studien utgjordes av Lantmäteriets handbok till 

anläggningslagen (Lantmäteriet, 2016b), Lantmäteriets handbok till 

fastighetsbildningslagen (Lantmäteriet, 2016c) och Österbergs bok Samfälligheter 

(2013). 
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Syftet med metoden var att djupare studera relevanta lagrum, för att få en inblick i vilka 

brister som idag finns i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av gemensamhets-

anläggningar (frågeställning 4) och ge en bakgrund till studien. Resultatet av den 

juridiska metoden presenteras i kapitel 4.3. 

3.3.1 Insamling och bearbetning av data 

Vid insamling av material valdes de lagrum som ansågs relevanta för ämnet. Urvalet 

baserades på att lagrum som påtalades vid intervjuerna eller i övrigt framkom som 

intressanta granskades. Lagkommentarer, rättsfall och förarbeten samlades in genom 

Zeteo som är en juridisk informationstjänst. För att presentera resultatet av 

granskningen gjordes en sammanställning av aktuella lagrum, vilket syftade till att ge en 

tydligare förståelse för de olika lagrummens tillkomst, syfte och tillämplighet. 
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4. Resultat  
I detta kapitel redovisas inledningsvis resultatet från de förrättningsakter som granskats. 

Därefter presenteras resultatet från den kvalitativa intervjustudien och vidare redovisas 

resultatet från den juridiska metoden där lagtext, förarbeten och doktrin granskats. 

Slutligen redovisas det sammanställda resultatet av de olika metoderna kopplat till 

frågeställningarna. 

4.1 Granskning av förrättningsakter 

Nedan redovisas resultatet från förrättningsakterna som granskats i studien. För varje 

akt redovisas bakgrundsinformation samt förrättningens ändamål och förutsättningar. 

För varje förrättning redovisas även hur processen vid omprövningen gått till. Vidare 

redovisas om anläggningen bortförts och hur kostnaderna för detta bestäms och regleras 

inom förrättningen. 

4.1.1 Vallentuna Snapptuna ga:1 (Förrättningsakt: 0115-12/24) 

Snapptuna ga:1 inrättades år 1969 genom lag om vissa gemensamhetsanläggningar. 

Ändamålet var en oljetankanläggning med tillhörande ledningar för 38 olika fastigheter 

och gemensamhetsanläggningen förvaltades genom delägarförvaltning. År 2009 ansökte 

en av ägarna till de deltagande fastigheterna om en omprövning för att avveckla och 

bortföra anläggningen eftersom den inte längre nyttjades av någon av de 38 

fastigheterna. Anledningen till att anläggningen inte längre användes var att samtliga 

deltagande fastigheter skaffat andra uppvärmningsalternativ. Underhållet på byggnaden 

där oljecisternen inrymdes beskrevs i ansökan som kraftigt eftersatt och oljecisternen 

beskrevs som miljöfarlig eftersom den börjat läcka olja. I förrättningen framgår att 

anläggningen står på kommunens mark och de deltagande fastigheternas ägare anför att 

de vill att kommunen står för en del av kostnaderna för avvecklingen av anläggningen 

och återställandet av marken efter anläggningens bortförande.  

Ett problem som uppkommer i förrättningen är att ansvarig förrättningslantmätare inte 

vet om denne kan avveckla gemensamhetsanläggningen utan att anläggningen först 

avlägsnas fysiskt och marken återställs. Förrättningslantmätaren är osäker på om 

ansvaret för anläggningen upphör om en avveckling genomförs och beslutas innan 

anläggningen fysiskt nedmonterats och marken saneras och återställs från eventuella 

miljöskador.   
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Utfallet i förrättningen blir att ägarna till de 38 deltagande fastigheterna gemensamt 

bekostar bortförandet av anläggningen samt miljösanering och återställandet av marken, 

innan beslut om avveckling fattas av ansvarig förrättningslantmätare. Ansvarig 

förrättningslantmätare tar därmed hänsyn till nedmonteringen och bortförandet av 

anläggningen inom ramen för förrättningen. Kostnader för den fysiska avvecklingen av 

anläggningen samt förrättningskostnaderna delas lika mellan de deltagande 

fastigheterna. 

4.1.2 Nynäshamn Marsta ga:2 (Förrättningsakt: 0192-12/43) 

Marsta ga:2 inrättades år 1984 genom anläggningsbeslut enligt anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggningen inrättades genom två olika sektioner. Sektion ett inrättades 

bland annat för vägar, parkeringsplats, lekplats och grönområde och sektion två 

inrättades för mottagning av radio och TV. För förvaltning av gemensamhets-

anläggningen bildades en samfällighetsförening. År 2010 ansökte 

samfällighetsföreningen om en omprövning av gemensamhetsanläggningen för att 

avveckla sektion två. En avveckling ville genomföras med anledning av att tekniken i 

den aktuella anläggningen ansågs vara i dåligt skick och behövde omfattande 

investeringar för fortsatt användning. Ett flertal av de deltagande fastigheterna påstods 

inte heller använda anläggningen då den erbjöd dålig bildkvalitet och defekt anslutning. 

Dessa fastigheter hade därför övergått till alternativa TV- och radioanslutningar. I 

förrättningen uppgavs även att den nuvarande anläggningen inte heller var densamma 

som grundbeslutet från år 1984 avsåg.  

Genom en omprövning avvecklas sektion två. I förrättningsakten framgår att 

samfällighetsföreningen ska stå för förrättningskostnaderna för omprövningen. Frågan 

gällande bortförandet av den fysiska anläggningen och eventuellt återställande av 

marken diskuteras inte i förrättningen enligt de dokument som utgör förrättningsakten.  

4.1.3 Stenungsund Stenungsön ga:2 (Förrättningsakt: 1415-819) 

Stenungsön ga:2 inrättades år 1996 genom anläggningsbeslut enligt anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggningen inrättades i fyra olika sektioner där sektion ett och två 

avsåg VA-anläggning och sektion tre och fyra avsåg vägar. För förvaltning av 

gemensamhetsanläggningen bildades en samfällighetsförening. År 2008 ansökte 

samfällighetsföreningen om en omprövning av gemensamhetsanläggningen för att 

avveckla en del av sektion två, samt upprätta en ny sektion med nya anläggningar. Den 
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del av sektion två som föreningen ville avveckla och bortföra bestod av ett reningsverk. 

Reningsverket önskade avvecklas för att ersättas med den nya sektionen bestående av en 

ny avloppspumpstation och överföringsledning till kommunens allmänna VA-nät. 

Genom en omprövning avvecklas reningsverket beläget inom sektion två. I 

förrättningsakten framgår att förrättningskostnader samt rivning och bortförandet av 

reningsverket ska bekostas av de deltagande fastigheterna i förhållande till deras 

andelstal för utförande i gemensamhetsanläggningen. På ett sammanträde under 

förrättningen skriver samfällighetsföreningen kontrakt med kommunen gällande 

framtida anslutning till det kommunala VA-nätet när alla anordningar iordningställts. 

Samfällighetsföreningen åtar sig att uppföra och bekosta de nya anläggningarna och den 

första tidens drift. När anordningen kommit igång och fungerar ska kommunen överta 

anläggningen och stå för anläggningens fortsatta drift. Beslut om att avveckla en del av 

sektion två och inrätta en ny sektion inom gemensamhetsanläggningen fattas innan ovan 

nämnda åtgärder har fullföljts. 

4.1.4 Ekerö Närlunda ga:4 (Förrättningsakt: 0125-15/63) 

Närlunda vägförening bildades år 1946 enligt lag om enskilda vägar. De anläggningar 

föreningen förvaltade genomgick därefter en omfattande ombildning år 1974, och har 

därefter successivt utökat sina ansvarsområden som innefattar vägar och grönområden. 

År 1998 ansökte föreningen om omprövning för att föreningen och dess anläggningar 

fortsättningsvis skulle gälla enligt anläggningslagens regler.  

År 2014 ansökte Ekerö kommun om en omprövning av Närlunda ga:4 för att upphäva 

föreningens ansvar för den del av gemensamhetsanläggningen som var belägen inom 

fastställd detaljplan. Ansökan avsåg ett grönområde och en gångväg som skulle fortsätta 

att bestå, men med fortsatt kommunalt huvudmannaskap. 

I förrättningen uppkommer frågor gällande ersättning till Närlunda vägförening, 

eftersom föreningen förlorar ett grönområde. Ansvarig förrättningslantmätare redogör 

att det innan 1 juli 2015 inte funnits något lagrum i anläggningslagen som reglerat 

ersättningsfrågan i de fall en gemensamhetsanläggnings områden begränsas eller 

upphävs. Vidare framhåller ansvarig förrättningslantmätare att det nya lagrum som 

tillkom gällande ersättning vid begränsning eller upphävande av en gemensamhets-

anläggning, enbart tillämpas på förrättningar som påbörjats efter lagrummens 
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ikraftträdande, och att det därför inte är tillämpligt i den aktuella förrättningen. Ingen 

ersättning utgick därför till Närlunda vägförening. Förrättningskostnaderna betalades 

vidare av Ekerö Kommun. 

4.1.5 Kumla Kumla ga:13 (Förrättningsakt: 1881-576) 

Kumla ga:13 inrättades år 1989 genom anläggningsbeslut enligt anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggningen inrättades för en centralantenn och för förvaltning av 

gemensamhetsanläggningen bildades en samfällighetsförening. 

År 2013 ansökte en av ägarna till de deltagande fastigheterna om omprövning av 

gemensamhetsanläggningen för att få utträda ur anläggningen. Anledningen till det 

önskade utträdet grundar sig i att kabel-tv-nätet ansågs vara föråldrat och nyttjades 

därför inte av ägaren till den deltagande fastigheten, eftersom denne ersatt sin tv-

anslutning med en parabol istället. Samfällighetsföreningen motsätter sig utträdet med 

hänvisning till att anläggningen upprättades för ett gemensamt ändamål för samtliga 

deltagande fastigheter, och att ett förmånligt avtal har förhandlats fram med aktuell TV-

leverantör. Avtalet baseras på ett bestämt antal fastigheter och om det antalet förändras 

så behöver avtalet omförhandlas, vilket kan innebära ökade kostnader för övriga 

medlemmar. Utträdet anses även kunna få prejudicerande effekt vilket kan leda till att 

fler fastigheter vill utträda ur gemensamhetsanläggningen, något som på sikt kan leda 

till att gemensamhetsanläggningen tvingas avvecklas. 

Ansvarig förrättningslantmätare gör bedömningen att fastigheten ska tillåtas utträda ur 

gemensamhetsanläggningen och hänvisar till att utträdet inte anses medföra någon 

avsevärd olägenhet för gemensamhetsanläggningen. Fördelarna för fastigheten att 

utträda ur gemensamhetsanläggningen anses även överväga de kostnader och 

olägenheter som utträdet medför för föreningen. Förrättningslantmätaren hänvisar 

vidare till den tekniska utveckling som skett sedan anläggningen grundades, vilket 

avsevärt har förändrat förutsättningarna för anläggningens bestånd. Hänvisning görs 

vidare till att tekniska lösningar för tillgång till TV idag kan lösas separat för varje 

fastighet, anslutning till en gemensamhetsanläggning anses därför inte vara av väsentlig 

betydelse för fastigheten. 
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4.1.6 Kungsbacka Kungsbacka ga:9 (Förrättningsakt: 1384-02/103) 

Kungsbacka ga:9 inrättades år 1971 genom förrättningsbeslut enligt lag om vissa 

gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningen inrättades med en 

panncentral, värme- och vattenledningar samt en centralantennanläggning. För 

förvaltning av gemensamhetsanläggningen bildades en samfällighetsförening. 

År 2001 ansökte föreningen om en omprövning av gemensamhetsanläggningen för att 

avveckla hela anläggningen och övergå till enskilda lösningar för värme, vatten och TV. 

Ett flertal anledningar till varför föreningen vill avveckla den befintliga 

värmeanläggningen bestående av en oljepanna, anges i akten. Bland annat framhålls att 

systemet med oljeeldning har höga driftskostnader och att anläggningen är otidsenlig. 

Vidare anförs att det inte går att justera temperaturer individuellt och att det är svårt att 

fördela kostnaderna rättvist. Det uppges även att det bli sämre effekt i värme och 

varmvatten för de som bor längst bort från panncentralen. Enskilda och mer effektiva 

lösningar skulle leda till billigare årliga kostnader för värme och vatten för de 

deltagande fastigheterna. Gällande centralantennanläggningen för TV, anses kostnader 

för de enskilda fastighetsägarna att skaffa en egen antenn vara ringa, och det anses inte 

vara motiverat att ha en gemensamhetsanläggning för detta. 

Beslut om att avveckla Kungsbacka ga:9 fattas i förrättningen som preliminärfråga, 

vilket betyder att förrättningen avslutas först efter att tekniska arbeten utförts. Fördelar 

med att fatta beslutet som preliminärfråga, uppges vara att om frågor gällande till 

exempel ersättning uppkommer, kan de hanteras inom förrättningen. I beslutet fastställs 

att Kungsbacka ga:9 ska bestå fram tills dess att nya värmealternativ är iordningställda 

för de deltagande fastigheterna. Gemensamhetsanläggningen ska vidare även bestå tills 

den gemensamma anläggningen har nedmonterats och mark samt andra utrymmen 

sanerats och återställts. För utförandet av den fysiska nedmonteringen fastställs en tid 

inom vilken anläggningen ska vara bortförd. I beslutet fastslås att om anläggningen inte 

nedmonteras inom angiven tid för utförandet, kommer gemensamhetsanläggningen att 

fortsätta att bestå tills ett nytt beslut om avveckling fattats av Lantmäteriet. Vidare 

framhålls i akten att kostnader för anläggningens upphävande och avveckling ska 

fördelas mellan de deltagande fastigheterna efter ett särskilt bestämt andelstal. 
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4.2 Resultat intervjuer 

Nedan redovisas resultatet av den kvalitativa intervjustudien. De frågor som de 

intervjuade besvarat finns redovisade och efter varje fråga följer en sammanställning av 

deras svar. De fullständiga svaren som erhållits genom intervjustudien förvaras hos 

författarna. 

1. Anser du det vara viktigt att avregistrera och bortföra gemensamhetsanläggningar 

som inte längre nyttjas och tror du att det finns ett mörkertal vad gäller behovet av att 

avveckla? Motivera gärna. 

Alla de intervjuade anser att det är viktigt att avregistrera och att bortföra 

gemensamhetsanläggningar som inte längre nyttjas. Som skäl hänvisas till att oriktig 

och irrelevant information annars finns kvar i fastighetsregistret. En informant 

framhåller att det kan påverka förrättningsprocessen vilket leder till mer arbete och 

högre kostnader. Några av informanterna tar även upp exempel på vikten av att den 

fysiska anläggningen bortförs. En informant hänvisar till ansvaret för en bro, vilken kan 

innebära en fara för allmänheten om den juridiskt avvecklas och sedan inte underhålls 

eller bortförs. Två andra informanter hänvisar istället till anläggningar bestående av en 

oljetank och en slambrunn, vilka kan börja läcka och innebära en miljöfara. En av de 

intervjuade hänvisar vidare till att gemensamhetsanläggningar som inte underhålls kan 

utgöra en fara för miljö och människors säkerhet, beroende på anläggningarnas 

beskaffenhet. 

Fem av informanterna anför vidare att det sannolikt finns ett stort mörkertal gällande 

gemensamhetsanläggningar som behöver avvecklas. En informant framhåller att 

ansvariga delägare i gemensamhetsanläggningar troligtvis avstår från att ansöka om 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar som inte längre används, med anledning av 

att det är förenat med kostnader. Istället överges anläggningar utan åtgärder. En annan 

informant antyder att denne har en känsla av att delägare i gemensamhetsanläggningar 

ofta gör lite som de själva vill, och inte tänker på att det finns ett register där ändringar 

kan behöva göras. Vidare anför informanten att om det står att det finns en anläggning i 

ett anläggningsbeslut så ska anläggningen också finnas kvar, och delägarna har ett 

ansvar för att förvalta den. 
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T. Österberg (personlig intervju, 3 maj 2016) gör en liknelse gällande 

gemensamhetsanläggningar som behöver avvecklas, med de onyttiga samfälligheter 

som tillkom under 1800-talet och framåt, och som idag finns kvar och stör i 

fastighetsregistret. Österberg framhåller att det kan vara väldigt komplicerat att göra 

någonting åt dessa samfälligheter efter en lång tid. I likhet med onyttiga samfälligheter 

framhåller Österberg att det således är bra om gemensamhetsanläggningar avvecklas när 

de inte längre behövs. Österberg förtydligar också att en gemensamhetsanläggning 

innebär en skyldighet för fastighetsägarna att underhålla anläggningen, och att det 

därför är bra för fastighetsägare om skyldigheten försvinner när inte anläggningen 

används längre.  

Vad gäller mörkertalet för gemensamhetsanläggningar som inte längre nyttjas tror 

Österberg inte att det är särskilt stort. Gemensamhetsanläggningar som tillkommit på 

senare tid hänger ofta ihop med bebyggelse, vilket innebär att gemensamhets-

anläggningar ofta finns kvar så länge bebyggelsen finns kvar. Vidare menar Österberg 

att om dessa gemensamhetsanläggningar blir kvar så är det ofta för att ingen vill bekosta 

en förrättning för att ta bort skyldigheten.  

2. Anser du att anläggningslagen utgör ett fullständigt lagstöd vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? Utveckla gärna. 

Fem av de intervjuade är eniga om att det finns ett dåligt lagstöd i anläggningslagen vid 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. En av de tillfrågade berättar att det i 

samband med en genomförd avveckling, var svårt att veta vilka regler som gällde. För 

att få hjälp skickades mail till Lantmäteriets huvudkontor och kontakt togs med andra 

förrättningslantmätare, men ingen hade något bra svar på hur förrättningen skulle 

genomföras. Fyra av de intervjuade uttrycker vidare att anläggningslagen vid dess 

tillkomst år 1973 enbart syftade på inrättandet av gemensamhetsanläggningar. De 

påpekar att lagstiftaren glömt bort regler gällande avvecklingar. I anläggningslagen 

finns lagrum för omprövning, men ytterligare regler gällande praktiska frågor som kan 

uppkomma i förrättningen saknas. En av informanterna uttrycker att det är 

otillfredsställande och märkligt att lagstiftaren glömt bort dessa regler. En annan av de 

intervjuade framhåller att lagändringar krävs gällande avvecklingar, och uttrycker 

vidare att en snabbare komplettering gällande frågan behövs i Lantmäteriets handbok 

till anläggningslagen. 
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Österberg resonerar kring frågan och kommer fram till att det egentligen inte behövs 

någon komplettering av lagrum gällande avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. 

Österberg förtydligar att jordabalkens 14 kap. 13 § (SFS 1970:994, fortsättningsvis JB) 

inte är formellt tillämpligt, men om den analogiska tolkningen genom praxis har 

accepterats, så fungerar lagrummet att använda. Vidare hänvisas till att det är en 

kostsam process att göra lagändringar och att lagar kan utvecklas genom att praxis 

används. Österberg tillägger vidare att han inte hört talas om att någon har klagat över 

att det inte finns någon lag som reglerar dessa frågor. 

3. Vid en avstyckning där styckningslotten ska tilldelas ett andelstal i en befintlig 

gemensamhetsanläggning upptäcker du att den aktuella anläggningen är kraftigt 

eftersatt och förfallen. Hur agerar du? 

Denna fråga har endast ställts och besvarats av de förrättningslantmätare som 

förekommit i de insamlade förrättningsakterna. Fyra av informanterna är överens om att 

de skulle informera ägarna till de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen 

om anläggningens existens. En informant utvecklar och påpekar att det antagligen finns 

en anledning till att gemensamhetsanläggningen är eftersatt och förfallen, och att den 

troligtvis inte behövs eller att förvaltningen inte fungerar. I dessa fall anser informanten 

att det inte är aktuellt att ansluta en ny fastighet till anläggningen. En av informanterna 

valde att vända på frågan och ifrågasatte om avstyckningen i fråga är lämplig att 

genomföra om anläggningen inte är fungerande. I de fall anläggningen fyller en viktig 

funktion för att fastigheten ska få ett varaktigt ändamål, kan gemensamhets-

anläggningen behöva åtgärdas innan en avstyckning kan ske. 

En av de intervjuade framför vidare att information kan ges till delägarna gällande vilka 

alternativ till förvaltning som finns. Om gemensamhetsanläggningen förvaltas genom 

delägarförvaltning, och delägarna inte kan komma överens, kan delägarna ansöka om 

delägarsammanträde. Ett alternativ är vidare att bilda en samfällighetsförening för att få 

en föreningsförvaltning istället. Om mandattiden för styrelseledamöterna har gått ut 

anförs att länsstyrelsen kan ingripa och utse en syssloman som tar över förvaltningen för 

delägarnas räkning. 

En informant tillägger att det finns en stor benägenhet i organisationen att bortse från 

den här typen av frågor, för att kunna visa på leveranstider som är bra. 
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Förrättningslantmätare kan också känna att de inte har stöd från sakägare och ansvariga 

ledningsgrupper att ta ut pengar för det jobb som krävs för utredning av frågan. 

4. Har du vid förrättning enligt anläggningslagen 35 § avseende avveckling, beaktat 

hur den fysiska anläggningen ska nedmonteras och bortföras? Kan det innebära 

något problem om anläggningen inte bortföres? 

Av de personer som intervjuats framhåller tre av dem att de har beaktat hur den fysiska 

anläggningen ska bortföras och nedmonteras. Vidare framför de att en anläggning kan 

tillfalla markägaren om den inte bortförs inom ramen för förrättningen. Två av de 

intervjuade förtydligar att det kan vara ett stort problem om den anläggning som 

tillfaller markägaren till exempel är en miljöfarlig anläggning, men anför vidare att det 

nödvändigtvis inte behöver vara ett problem att en anläggning finns kvar. En annan av 

de intervjuade menar vidare att det blir markägarens ansvar för bortstädning och att det 

kan vara ett problem för markägaren. 

En av de intervjuade framhåller att den fysiska anläggningens bortförande och 

nedmontering inte upplevts som något problem i genomförda förrättningar, men 

hänvisar till att dessa avvecklingar har berört grönområden och delar av en väg, där en 

fysisk nedmontering aldrig varit aktuell. En annan informant framhåller att det fysiska 

bortförandet inte har beaktats i den förrättning som denne genomfört, eftersom 

anläggningen uppgavs vara borta när förrättning genomfördes. Informanten hänvisar till 

att kompletterade kontakt kan tas med ansvarig kassör i föreningen för tidpunkten vid 

avvecklingen, för vidare information om anläggningens bestånd. Vid kontakt med 

ansvarig kassör framgår att delar av den fysiska anläggningen fortfarande är kvar. Det 

uppges att en del material från anläggningen gavs bort och nedmonterades och hämtades 

av den som övertog materialet. De kvarvarande anläggningarna utgörs idag av en 

bunker och en stor parabolantenn. Det uppges vidare att det finns en plan på att i 

framtiden bortföra den stora parabolantennen. Nuvarande markägare uppges inte ha 

invänt gällande den kvarvarande anläggningen, vilken kan hänföras till att anläggningen 

redan stod där när denne köpte fastigheten. 

Österberg anför att om delägare har rätt att ha en gemensamhetsanläggning på någon 

annans fastighet, så är det naturliga att dessa även skall ta bort anläggningen vid en 

avveckling. Delägarna ska stå för bortförandet och kostnaderna för anläggningen. Har 

inte anläggningen bortförts går det att få ett föreläggande från domstol om att de skall ta 
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bort anläggningen. Gällande de problem som kan uppstå om anläggningen inte 

avlägsnas, så beror det på vad det är för typ av anläggning. Vidare förklarar Österberg 

att om anläggningar är viktiga att få bort när en avveckling av en gemensamhets-

anläggning genomförs, så måste det på något vis regleras i förrättningen att den skall 

bortföras och kostnaderna vidare fördelas bland delägarna i samfälligheten. Uppkommer 

det skador som hänför sig till användandet av gemensamhetsanläggningen efter att en 

samfällighetsförening och tillhörande gemensamhetsanläggning upplösts, återstår 

möjligheten att vända sig till de fastigheter som en gång ingick i gemensamhets-

anläggningen med krav på ersättning. 

5. Har kostnadsfördelningen för bortförandet av den fysiska anläggningen 

diskuterats inom ramen för förrättningen där du genomfört en avveckling? Om inte, 

anser du att det bör göras? 

Informanterna är eniga om att det är bra om beslut gällande kostnadsfördelning för 

bortförandet av en fysisk anläggning kan beslutats inom ramen för en förrättning. 

Vidare framhåller två av informanterna att de idag inte kan ta sådana beslut eftersom 

anläggningslagen inte utgör något lagstöd för detta. Tre av informanterna framhåller att 

andelstal för utförande skulle kunna vara ett alternativ för kostnadsfördelningen. En av 

de intervjuade tillägger att det skulle kunna vara representativt eftersom andelstalet ska 

spegla hur mycket en delägare nyttjat en anläggning. Även Österberg anser att 

andelstalet för utförande ska användas vid kostnadsfördelning, eftersom dessa är ett 

uttryck för äganderätten i en anläggning och därmed även ansvaret för dess bortförande. 

En annan av de intervjuade berättar att denne använt andelstalet för utförande i en 

förrättning, vilket fungerade bra i just det specifika fallet, men att det inte finns någon 

rättslig grund för det. Vidare framhålls att det är ovanligt och att det inte finns mycket 

statistik att titta på. 

Österberg anför att det inte kan krävas att en anläggning fysiskt bortförs innan en 

förrättning avslutats. Österberg resonerar kring att ett datum skulle kunna bestämmas i 

en förrättning och att en anläggning i så fall skulle behöva vara bortförd innan det 

datumet, och hänvisar till tiden för utförande som finns. Skulle anläggningen inte vara 

bortförd innan det bestämda datumet, skulle en fastighetsägare kunna gå till domstol 

och begära ett föreläggande om att delägarna ska ta bort anläggningen. 
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6. Har du några eventuella förslag på hur reglerna kring det fysiska bortförandet av 

en gemensamhetsanläggning som avvecklas kan förtydligas? 

De intervjuade ger olika förslag på hur reglerna kring det fysiska bortförandet kan 

förtydligas. En informant ger inget konkret förslag på ny lagstiftning, men hänvisar till 

att lagstiftningen behöver förtydligas. Informanten framhåller att det ska vara tydligt 

vem som ansvarar för vad, hur kostnaderna ska fördelas, och vem som är ansvarig för 

att bortföra en anläggning. Vidare anförs att det i förrättningar borde finnas lagstöd för 

att besluta om att en anläggning måste bortföras.  

Som förslag hänvisar flera av de intervjuade till att en utförandetid för en anläggnings 

bortförande skulle kunna regleras i anläggningslagen, vilket skulle kunna medföra att ett 

anläggningsbeslut gällande avveckling förfaller, om anläggningen inte bortförts fysiskt 

inom den tid som angetts. 

En av de intervjuade framhåller att andelstal borde införas även för bortförandet av en 

anläggning, och att dessa andelstal skulle kunna vara samma som för utförande, 

alternativt att nya fastställs för ett bortförande. Vidare anförs att en ändring skulle 

behöva göras i SFL 61-62 §§, så att en upplösning av en samfällighetsförening får ske 

först efter att den anläggning som föreningen förvaltar har bortförts. Informanten anser 

även att ändringar behöver göras i AL 35 § där kompletterande regler om avvecklingar 

krävs, främst gällande avvecklingsbeslut och kostnadsfördelning.  

En annan informant ger som förslag att komplettera AL 24 § till att även innefatta beslut 

om vad som inte längre ska ingå i en gemensamhetsanläggning vid en avveckling och 

kostnadsfördelning för detta. En av de intervjuade säger att anläggningslagen och till 

viss mån även annan lagstiftning som reglerar rättighetsupplåtelser på annans mark, 

behöver viss komplettering. Vidare anförs att det även skulle vara bra med en snabbare 

komplettering i Lantmäteriets handbok till anläggningslagen, där problematiken kan 

uppmärksammas till dess eventuella lagändringar kommit till stånd. Informanten 

tillägger att delägare i en gemensamhetsanläggning även kan begära ersättning i vissa 

fall, då en anläggning upphävs, och att det finns ett behov av att hantera dessa 

ersättningsfrågor åt båda håll. 

Österberg anför att det vore tydligare om JB 14 kap. 13 § även skulle gälla formellt och 

inte enbart analogt som den gör idag. Vidare menar han att en lagändring enbart för 
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denna ändring inte är aktuell eftersom det inte är något stort problem, men att det är 

något som skulle kunna ses över när någon annan ändring i lagen ska genomföras.  

7. Anser du att avveckling av gemensamhetsanläggningar skall genomföras i särskild 

ordning med hänsyn tagen till den fysiska avvecklingen, det vill säga bör en 

avveckling genom lantmäteriförrättning ske innan fysiska bortförandet av 

anläggningen, eller bör det vara omvänd ordning? Anser du att ordningen har någon 

betydelse eller är ordningen irrelevant? 

Informanterna diskuterar olika scenarior gällande frågan. Fyra av de intervjuade 

kommer fram till att en omprövning måste ske först, där en anläggning juridiskt 

avvecklas, och därefter ska det fysiska bortförandet ske. En informant utvecklar sitt svar 

och hänvisar till att delägarna annars skulle kunna avveckla en anläggning fysiskt med 

stöd av ett stämmobeslut, och sedan när gemensamhetsanläggningen juridiskt skall 

avvecklas genom en lantmäteriförrättning, skulle ansvarig förrättningslantmätare kunna 

komma fram till att anläggningen ska vara kvar. 

Även Österberg anser att en gemensamhetsanläggning först måste avvecklas juridiskt 

genom en lantmäteriförrättning, innan den fysiska anläggningen kan bortföras. Ett 

anläggningsbeslut innebär en rättighet för deltagande fastigheter att ha en anläggning 

och en skyldighet att förvalta den, och anläggningsbeslutet måste upphävas innan 

anläggningen fysiskt kan bortföras. Vidare menar Österberg att det kan finnas delägare i 

en gemensamhetsanläggning som vill ha en anläggning kvar, och då måste också ett 

lantmäteribeslut fattas innan den fysiskt bortförs. 

Två av de intervjuade som anser att en gemensamhetsanläggning juridiskt måste 

avvecklas först, föreslår att det skulle kunna vara en utförandetid för det fysiska 

bortförandet av en anläggning. En av de intervjuade framför att lantmäterimyndigheten 

inte är någon kontrollmyndighet, och därför åker de inte ut och kontrollerar att de beslut 

som fattas efterföljs. Den andra informanten framhåller att en syssloman exempelvis 

skulle kunna tillsättas för någon form av bevakning gällande det fysiska bortförandet, 

om ett regelverk utvecklas i frågan. Som exempel nämns att ett bevis skulle kunna 

uppvisas för lantmäterimyndigheten när en anläggning har bortförts. Har anläggningen 

inte bortförts inom viss tid skulle till exempel länsstyrelsen kunna tillsätta en syssloman 

som för delägarnas räkning bortför anläggningen. Informanten anser att någon form av 
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bevakning måste finnas med en särskild bestämd tidsram, där påföljder inträder om 

kravet för bortförandet inte efterföljs. 

En av de intervjuade kommer fram till att det är olika från fall till fall, men att 

ordningen har betydelse. En gemensamhetsanläggning får inte hamna i det läget att den 

står utan förvaltning medan den fortförande kan behövas, exempelvis när en anläggning 

byts ut till ett annat alternativ. I en sådan situation kan det vara bättre om förrättnings-

lantmätare avvaktar med att fatta ett anläggningsbeslut tills bortförandet är utfört. 

Vidare anför informanten att det är viktigt att denna fråga tas upp, eftersom misstag har 

skett i dessa situationer. 

8. Vem anser du är ansvarig för kostnaderna för att avveckla och bortföra den fysiska 

anläggningen vid en avveckling; deltagande fastigheter vid tidpunkten för 

avvecklingen, oavsett eventuella inträden/utträden (som kan ha skett i stor skala eller 

inte alls), eller de deltagande fastigheterna som var deltagande vid anläggningens 

upprättande? 

Alla intervjuade är överens om att det är delägarna i en gemensamhetsanläggning vid 

tidpunkten för en avveckling, som är kostnadsansvariga för att avveckla och bortföra 

den fysiska anläggningen. En informant utvecklar sitt svar och påpekar att om ett flertal 

delägare utträtt ur gemensamhetsanläggningen, så är den troligtvis inte av väsentlig 

betydelse, och en gemensamhetsanläggning skulle kanske inte ha inrättats från första 

början. 

Även Österberg anser att det är de deltagande fastigheterna vid tidpunkten för 

avvecklingen som ska stå för alla kostnader. Varje gång ett inträde eller utträde sker så 

regleras detta genom att de som inträder får betala för sin andel av gemensamhets-

anläggningen och utträder någon får denne ersättning för sin andel. 

Utöver ovan nämnda intervjufrågor ställdes ytterligare två frågor till Tommy Österberg, 

med koppling till hans bok Samfälligheter. 

9. I din bok Samfälligheter från 2013 hänvisar du till att JB 14 kap. 13 §, gällande 

bortförande av servitut, ska användas vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar.  
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Om en anläggningsförrättning upphävs upphör också rätten att ha kvar de befintliga 
anläggningarna på den fastighet som upplåtit utrymme för gemensamhetsanläggningen. 
Anläggningarna skall tas bort och utrymmet återställas i tjänligt skick. Om inte detta har skett 
inom ett år efter det att rätten att ha anläggningarna på platsen upphörde, tillfaller anläggningarna 
fastighetsägaren utan ersättning (14 kap. 13 § JB). (utdrag ur Samfälligheter, Österberg, 2013, s. 
89) 

Vidare hänvisar även Lantmäteriet till din bok, i en promemoria gällande ändringar 

som behöver göras i anläggningslagen, som framställdes 2014. I förslaget hänvisar de 

till att JB 14 kap. 13 § praktiskt har kommit att tillämpas vid avvecklingar. Från den 

1 april 2016 står det även i Lantmäteriets handbok till anläggningslagen att JB 14 

kap. 13 § kan användas vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. 

Hur har du kommit fram till att en analog tolkning av JB 14 kap. 13 § är lämplig? 

Ser du några problem med att tillämpa JB 14 kap. 13 § vid avvecklingar, vilka i så 

fall? 

Österberg anför att han inte riktigt kan minnas hur de kom fram till att JB 14 kap. 13 § 

skulle kunna tillämpas i samband med avvecklingar, men hänvisar till att det var 

naturligt eftersom rätten till en anläggning på någon annans mark, är en 

servitutsliknande rätt. Österberg tror att de kom fram till att det vore praktiskt om 

lagrummet skulle kunna tillämpas analogt, och att de som diskuterade frågan var 

överens om att en analogi kunde göras. Han framhåller vidare att det visserligen står i 

inledningen till kapitel 14 i jordabalken, att kapitlet inte gäller för andra typer än 

avtalsservitut, men säger att detta främst syftar på reglerna för att bilda servitut. 

10. Tror du att de förrättningslantmätare som arbetar med anläggningsförrättningar 

känner till att en analogi ska/kan göras med JB 14 kap. 13 §, och i vilken omfattning 

tror du att lagrummet har tillämpats vid förrättningar gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? 

Österberg hänvisar till att nu när det står i Lantmäteriets handbok till anläggningslagen, 

att en analogi kan göras med JB 14 kap. 13 § vid avvecklingar av gemensamhets-

anläggningar, så tror han att många känner till det. Han kan dock inte svara på i vilken 

omfattning han tror att lagrummet har tillämpats vid tidigare avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar. 
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4.3 Juridisk metod  

Nedan presenteras resultatet av lagtext, förarbeten, och doktrin som har granskats. 

Under sökandet efter rättsfall påträffades endast ett rättsfall där en ansökan om en 

avveckling av en gemensamhetsanläggning behandlas. Ansökan avslås av Hovrätten 

med anledning av att förutsättningar för gemensamhetsanläggningen inte anses ha 

förändrats väsentligt i förhållande till gemensamhetsanläggningens ändamål vid 

inrättandet (RH 2006:7). Rättsfallet ansågs därför inte vara relevant att presentera vidare 

under resultatet. 

AL 24 § - Anläggningsbeslutets innehåll 

Lagrummet har granskats efter att det påtalats under en intervju, där ett förslag om att 

lagrummet kunde kompletteras lämnades. 

AL 24 § Om det inte finns något hinder mot att inrätta gemensamhetsanläggningen, skall 
lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut. 
  I ett anläggningsbeslut anges 
1. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt, 
2. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen, 
3. utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen, 
4. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses, 
5. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §, 
6. tiden för gemensamhetsanläggningens bestånd, om en sådan bör bestämmas, 
7. den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd, 
8. behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utförande. 
  I anläggningsbeslutet får också anges de i gemensamhetsanläggningen deltagande 
fastigheternas andelstal i fråga om kostnaderna för anläggningens utförande och drift. 
Prövas anläggningsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, får 
anläggningsbeslutet upptagas i fastighetsbildningsbeslutet. Lag (2001:892). 

Vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning ska ett anläggningsbeslut meddelas. I 

anläggningsbeslutet ska bland annat anläggningens läge, storlek och huvudsakliga 

beskaffenhet anges (AL 24 §). Ett anläggningsbeslut ska gälla för framtiden eller tills 

beslutets upphävs eller ändras genom en ny förrättning. En anläggnings bestånd kan 

dock bestämmas i förväg och anläggningsbeslutet kan även förfalla om inte 

anläggningen är utförd inom en bestämd tid (NJA II 1974). Beslutet om en begränsad 

tid för anläggningens bestånd innebär att anläggningsbeslutet automatiskt förfaller när 

angiven tid har utgått. Lantmäteriet kan förordna om att förlänga utförandetiden eller 

förordna en syssloman att utföra anläggningen innan utförandetiden gått ut 

(Lantmäteriet, 2016b). 
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Delägare i en gemensamhetsanläggning får förändra och komplettera en anläggning, så 

länge åtgärden inte medför att anläggningens syfte äventyras. Dock får en förändring 

inte innebära en betydande kostnadsökning eller annan olägenhet gällande delägarnas 

enskilda intressen (Lantmäteriet, 2016b). 

 
AL 35 § - Omprövning 

Lagrummet AL 35 § framhölls i samband med genomförda intervjuer, där förslag om 

att komplettera lagrummet med regler gällande avvecklingar anfördes. 

AL 35 § En fråga som har behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning får prövas vid en ny 
förrättning om  
1. förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på frågan, 
2. det i det tidigare avgörandet har beslutats att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid 
har gått ut, eller 
3. det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning. 
  Vid den nya förrättningen får det inte beslutas om en sådan ändring i fråga om kretsen av 
fastigheter som deltar i en gemensamhetsanläggning eller en fastighets andelstal att avsevärd 
olägenhet uppkommer från allmän eller enskild synpunkt. 
  Om den nya förrättningen gäller en fråga av enklare slag och samfälligheten förvaltas av en 
samfällighetsförening, företräder föreningen de delägare som frågan väsentligen saknar 
betydelse för. Lag (2015:373). 

Lagrummet tillämpas vid omprövningar av gemensamhetsanläggningar. Lagrummet 

framhåller inte direkt att en avveckling kan genomföras, utan möjligheten att genomföra 

en omprövning av en anläggning anförs. Lantmäteriet (2016b) framhåller vidare att en 

omprövning även kan innefatta en avveckling. 

Sedan den 1 april 2016 hänvisar Lantmäteriet (2016b) till att en jämförelse med JB 14 

kap. 13 § ska göras vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. I lagrummet 

stadgas att när ett servitut som utgörs av en byggnad eller anläggning upphävs, ska 

byggnaden eller anläggningen bortföras inom ett år efter att servitutet upphävts. I annat 

fall tillfaller byggnaden eller anläggningen den tjänande fastigheten. Vidare stadgas att 

den härskande fastigheten är skyldig att återställa marken i tjänligt skick efter att 

byggnad eller anläggning bortförts. Några ytterligare regler gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar saknas i såväl anläggningslagen som i Lantmäteriets 

handbok till anläggningslagen, vilket tyder på brister i lagstiftningen. I förarbetet (prop. 

1996/97:92 s. 62) som finns till AL 35 § fastslås redan år 1996, att de regler som finns i 

anläggningslagen gällande ändrade förhållanden i en gemensamhetsanläggning inte är 

tillräckliga. 
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AL 40 a § - Ersättning när en gemensamhetsanläggning begränsas eller upphävs 

Under en intervju och vid granskning av en förrättningsakt förekom lagrummet AL 40 a 

§, som tillkom under år 2015. Lagrummet påtalades vid frågor gällande ersättning i de 

fall en gemensamhetsanläggning begränsas eller upphävs. 

AL 40 a § Om en rätt till mark eller annat utrymme som har tillkommit genom ett beslut enligt 
denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, begränsas eller upphävs genom ett beslut vid 
en ny förrättning, ska ägaren av en fastighet som därigenom frigörs från belastning betala 
ersättning enligt 5 kap. 10–12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). I fråga om tillträde till 
utrymmet tillämpas 26–27 a §§. När det gäller betalning av ersättningen tillämpas 32 §. Lag 
(2015:373). 

Vid en omprövningsförrättning ska det enligt AL 35 §, gällande begränsning eller 

upphävande av en gemensamhetsanläggning, prövas om ersättning ska utgå till de 

deltagande fastigheterna, i de fall skada har uppkommit för dessa (prop. 2014/15:71 s. 

42-43). 

När en gemensamhetsanläggning uppförs är huvudregeln att anläggningen ska bestå för 

all framtid, och den fastighet som blir belastad av rättigheten är ersättningsberättigad för 

det upplåtna utrymmet. Om den belastade fastigheten vidare frigörs från en rättighet, 

kan det medföra en vinst och värdeökning för fastigheten. Tillträde till tidigare belastad 

mark kan exempelvis innebära att nya byggrätter erhålls, vilket kan öka fastighetens 

värde. Samtidigt kan en begränsning eller ett upphävande av en rättighet innebära att 

värdet på de fastigheter som är anslutna till anläggningen minskar, och därför ska dessa 

enligt AL 40a § vara ersättningsberättigade (prop. 2014/15:71 s. 18). 

Gällande vissa äldre rättigheter bör någon ersättningsrätt inte finnas. Ersättning för vissa 

äldre rättigheter ska endast betalas i särskilda fall och i den utsträckning det är skäligt 

(prop. 2014/15:71 s.18). I de fall ägaren till den fastighet där vinst uppkommer, inte har 

tagit initiativ till omprövningen, anses det även vara skäligt att ta hänsyn till denna 

omständighet vid uppskattning av erhållen vinst (prop. 2014/15:71 s. 43-44). 

 
JB 14 kap. 13 § - Bortföra anläggning upplåten som servitut 

Lagrummet har granskats efter att det påtalats av Österberg (2013) och Lantmäteriet 

(2016b), att lagrummet är tillämpligt vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. 

 

35 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700988.htm%23K5P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700988.htm%23K5P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700988.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.HTM%23P26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.HTM%23P27_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.HTM%23P32


 

JB 14 kap. 13 § Bortför den härskande fastighetens ägare byggnad eller annan anläggning som 
är avsedd för servitutet och som tillhör honom men finns på den tjänande fastigheten, åligger det 
honom att återställa marken i tjänligt skick. Upphör servitutet, är han skyldig att föra bort sådan 
anläggning inom ett år därefter. Sker det ej, tillfaller anläggningen den tjänande fastighetens 
ägare utan lösen. 

I förarbetet till lagrummet förtydligar lagberedningen att mark som skall återställas i 

tjänligt skick, inte likställs med markens ursprungliga skick. Anledningen till att marken 

inte behöver återställas till sitt ursprungliga skick är att det skulle kunna innebära en 

stor last för den härskande fastigheten.  JB 14 kap.13 § är dispositiv, vilket innebär att 

fastighetsägare vid ett servituts upphörande är fria att själva komma överens om 

eventuella åtgärder (prop. 1970:20 s. 741). 

En härskande fastighet kan i vissa fall bli skyldig att utge ersättning för en anläggnings 

bortförande och markens återställande, efter att anläggningen tillfallit en tjänande 

fastighet utan lösen. Detta kan ske i de fall anläggningen inte representerar något värde 

utan enbart utgör en kostnad för rivning och bortförande för den tjänande fastigheten 

(prop. 1970:20 s. 741). 

 
SFL 18 § - En samfällighetsförenings åtaganden 

Lagrummet har granskats eftersom det anger vilka befogenheter en 

samfällighetsförening har i förhållande till en gemensamhetsanläggning. 

SFL 18 § En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den 
bildats. En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål 
som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184). 

I anläggningsbeslutet som fattas i samband med att en gemensamhetsanläggning 

inrättas, anges vilka befogenheter en samfällighetsförening har gentemot 

gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen har rätt att vidta åtgärder som är 

direkt kopplade till utförande och drift för anläggningen. Vid förvaltning av 

gemensamhetsanläggningar kan en samfällighetsförening besluta om förändringar så 

länge dessa förändringar kan hänföras till förnyelse eller drift av gemensamhets-

anläggningen. Dessa förändringar får inte medföra att anläggningens huvudsakliga 

ändamål på något sätt äventyras (Österberg, 2013). 

SFL 62 § - Upplösning av en samfällighetsförening 

Under en av intervjuerna påtalades lagrummet SFL 62 §, med hänvisning till att en 

komplettering av lagrummet skulle behöva göras. Förslaget innefattade att en 
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upplösning av en samfällighetsförening borde få ske först efter att den anläggning som 

föreningen förvaltar har bortförts 

SFL 62 § Samfällighetsförening får ej upplösas förrän alla dess skulder betalats eller de medel 
som fordras för betalningen nedsatts hos länsstyrelsen. I samband med upplösningen får kallelse 
sökas på föreningens okända borgenärer. Bestämmelserna i lagen (1981:131) om kallelse på 
okända borgenärer äger därvid motsvarande tillämpning. 

 Överstiger vid upplösningen av föreningen dess tillgångar skulderna, skall överskottet skiftas 
mellan medlemmarna enligt grunder som föreningsstämman beslutat. Vad som nu sagts gäller ej, 
om annat föreskrives i stadgarna. Lag (1981:136). 

Enligt NJA II (1974 s.161) är motiven för detta lagrum att tydliggöra hur överskott ska 

fördelas och uttaxering göras vid ett underskott när en samfällighetsförening ska 

upplösas. Om överskott föreligger vid samfällighetsföreningens upplösning skall 

överskottet fördelas mellan föreningens medlemmar. Finns det reglerat i stadgarna hur 

överskottet skall fördelas ska det följas, annars skall det på föreningsstämman beslutas 

på vilka grunder som överskottet skall fördelas. Som regel borde fastigheternas 

andelstal följas om det beslutas på föreningsstämman. 

Föreligger det skulder vid upplösningen skall förfallna skulder uttaxeras av 

medlemmarna enligt bestämmelser i SFL 43 §. Föreligger skulder där betalning ännu 

inte förfallit kan uttaxering göras med stöd av SFL 40 §. 

 
SFL 65 § - Ny skuld eller tillgång efter upplösning av en samfällighetsförening 

Vid granskning av lagar uppmärksammades SFL 65 §, gällande en samfällighets-

förenings upplösning i samband med avveckling av en gemensamhetsanläggning. 

SFL 65 § Framkommer efter upplösning av samfällighetsförening eller avveckling av 
verksamhetsgren ny skuld eller tillgång, skall länsstyrelsen på begäran av borgenär eller annan 
som saken rör förordna syssloman att vidtaga de åtgärder som skulle ha ålegat styrelsen, om 
skulden eller tillgången varit känd tidigare. 

Framkommer ny skuld efter en förenings upplösning, ska den betalas. Det är 

föreningsmedlemmar vid tiden för föreningens upplösning, som är skyldiga att betala 

kostnaderna för en ny skuld, och en uttaxering ska ske. Framkommer istället en ny 

tillgång ska denna delas mellan de tidigare medlemmarna i föreningen. Krävs en 

realisation skall det först genomföras. Om det vid en föreningsstämma tidigare har 

beslutats om hur överskott skall fördelas, bör denna fördelningsgrund även användas i 

dessa fall (NJA II 1974 s.163). 
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Om en föreningsmedlems deltagande fastighet har överlåtits eller på annat sätt övergått 

till ny ägare efter en förenings upplösning, kommer den nya ägaren att svara för det 

belopp som den tidigare ägaren fått ansvar för, om skulden uppkom före fastigheten 

övergick till den nya ägaren. Om en fordran ställs till den tidigare ägaren efter att en 

fastighet övergått till en ny ägare, har den nya ägaren däremot inget ansvar för skulden 

(NJA II 1974 s.163). 

 
Fastighetsbildningslagen 4 kap. 25 a § (SFS 1970:988, fortsättningsvis FBL) 
Preliminärbeslut 

Detta lagrum har studerats efter att en förrättningsakt granskats, där ett 

anläggningsbeslut fattades som en preliminärfråga. 

FBL 4 kap. 25 a § När utredningen enligt 25 § är avslutad, ska myndigheten meddela beslut om 
fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut ska ange hur fastighetsindelningen 
ändras, vilka servitutsåtgärder som vidtas och vilka byggnader eller andra anläggningar som 
överförs till en annan fastighet. I övrigt ska beslutet innehålla uttalanden i frågor som har ett 
omedelbart samband med fastighetsbildningen. Särskilda bestämmelser om vad beslutet i vissa 
fall ska innehålla finns i 5, 8 och 12 kap. Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 a § andra stycket 
ska lantmäterimyndigheten bestämma en tid som anläggningen ska ha uppförts inom. Om det 
finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten förlänga tiden. 

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas även om tekniska arbeten och 
värderingar inte har utförts. Under samma förutsättning får olika frågor som hör till beslutet tas 
upp var för sig och avgöras genom särskilda beslut. Det som föreskrivs om 
fastighetsbildningsbeslut gäller även ett sådant avgörande. Lag (2014:205). 

I vissa fall kan lantmäterimyndigheten fatta ett beslut som en preliminärfråga, i 

samband med ett fastighetsbildningsbeslut (prop. 2013/14:58 s. 347). 

Fastighetsbildningsbeslutet kan i dessa fall bli registrerat i fastighetsregistret innan 

förrättningen avslutats (FBL 19 kap. 3 §). 

Beslut tagna som preliminärfrågor används till exempel i exploateringsprocesser där det 

kan vara nödvändigt att skapa inteckningsbara enheter innan hela exploateringen är 

avslutad. Anledningen till att ett beslut i dessa fall kan tas som en preliminärfråga är att 

tekniska arbeten kan behöva utföras, vilka kan vara tidskrävande och säsongsberoende. 

Det kan även vara en risk att göra utstakningar av gränser innan en exploatering är 

avslutad, med hänvisning till att markeringar kan förstöras under exploaterings-

processen. Ett beslut kan även fattas som preliminärfråga i de fall en omfattande 

värdering kan krävas eller när stora tekniska arbeten krävs. Orsaken till att beslut fattas 
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som preliminärfråga är för att undvika att onödiga kostnader uppkommer, i de fall 

beslutet inte skulle vinna laga kraft (Lantmäteriet, 2016c). 

Lantmäterimyndigheten kan förordna om att ett beslut taget som en preliminärfråga ska 

överklagas särskilt (FBL 15 kap. 3 §). Vid tillämpning av beslut taget som en 

preliminärfråga behöver lantmäterimyndigheten göra en avvägning mellan de fördelar 

och nackdelar som en uppdelning av en förrättning genom preliminärfråga kan innebära 

(Lantmäteriet, 2016c). 

4.4 Sammanställning av resultat 

Nedan följer en redovisning av det sammanställda resultatet från de olika metoder som 

utförts i studien. Resultatet presenteras genom att respektive frågeställning besvaras. 

1. Varför kan gemensamhetsanläggningar behöva avvecklas och bortföras? 

I granskade förrättningsakter framgår att ett behov av att avveckla gemensamhets-

anläggningar kan förekomma, och att anledningar till att delägare vill avveckla 

gemensamhetsanläggningar varierar. I de akter som granskats genomförs avvecklingar 

med anledning av att en befintlig anläggning behöver ersättas med en ny form av 

anläggning, eller för att gemensamhetsanläggningarna inte längre är väsentliga för de 

deltagande fastigheterna, och delägarna därför slutat att bruka anläggningarna. I en av 

akterna avvecklas gemensamhetsanläggningen med anledning av att en ny detaljplan 

fastställts, och marken är planerad att användas till annat ändamål. Vikten av att 

bortföra den fysiska anläggningen framhålls främst i en av akterna, där det framkommer 

att anläggningen utgör en miljöfara och behöver avlägsnas för att inte förorena marken. 

Alla de intervjuade anser att det är viktigt att avveckla och bortföra en gemensamhets-

anläggning som inte längre nyttjas. Som anledning hänvisas till att oriktig och irrelevant 

information annars finns kvar i fastighetsregistret, vilket kan medföra utökat 

utredningsarbete och ökade kostnader i en förrättningsprocess. Några informanter ger 

även exempel på när det är av särskild stor vikt att bortföra en anläggning fysiskt, och 

hänvisar till de fall där anläggningar kan utgöra en fara för allmänheten och miljön. 
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2. Hur har förrättningsprocessen sett ut vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? 

I de akter som granskats har förrättningsprocessen sett olika ut. I en av förrättningarna 

fattas beslut först efter att den fysiska anläggningen har bortförts och marken återställts. 

I en annan akt tas ett preliminärbeslut med krav på att anläggningen ska bortföras inom 

en viss tid. I två andra förrättningsakter framkommer att ett juridiskt beslut om 

avveckling tas innan det fysiska bortförandet utförts. I den ena förrättningen består 

gemensamhetsanläggningen av ett grönområde där en fysisk bortföring av anläggningen 

aldrig är aktuell, och i den andra av förrättningsakterna framkommer det vidare att det 

fysiska bortförandet och återställandet av marken inte diskuteras inom ramen för 

förrättningen. Vid kontakt med ansvarig kassör i den aktuella föreningen framhålls att 

delar av den fysiska anläggningen fortfarande finns kvar. 

En av de intervjuade framhåller att det i samband med en avveckling som genomfördes 

var svårt att veta i vilken ordning olika händelser skulle ske. Den intervjuade beskriver 

att denne inte visste om ett beslut om en avveckling kunde fattas innan den fysiska 

anläggningen var bortförd. Vidare visste den intervjuade inte heller vem som var 

ansvarig för att bortföra anläggningen och sanera och återställa marken. Det framhålls 

även att det var svårt att få svar på de frågor som uppkom, eftersom kollegor och andra 

tillfrågade saknade kunskap i frågan. 

3. Hur har kostnader och ansvar fördelats för bortförandet av den fysiska 

anläggningen vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar? 

Kostnader för bortförandet av den fysiska anläggningen har i tre av förrättningarna 

fördelats enligt fastigheternas andelstal i gemensamhetsanläggningen. I en av 

förrättningarna används andelstalet för utförande. I de andra akterna delas kostnaderna 

för anläggningens nedmontering lika mellan de deltagande fastigheterna. I 

anläggningsbesluten gällande inrättandet av gemensamhetsanläggningarna framgår att 

fastigheternas andelstal också är lika, men om det är ett andelstal för drift eller 

utförande framgår inte. I de två förrättningsakter där den fysiska anläggningen inte 

bortförs, diskuteras endast förrättningskostnader. 

Ansvaret för bortförandet av den fysiska anläggningen står de deltagande fastigheterna 

för i samtliga akter där en nedmontering av anläggningen utförts. En motvillighet från 
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delägare gällande ansvaret att bortföra en anläggning framstår endast i en av akterna, 

där en diskussion om ansvaret för nedmonteringen och kostnader för detta förs. I akten 

anför delägarna att kommunen, som markägare, borde stå för en del av kostnaderna för 

att återställa marken. 

I genomförda intervjuer framhåller en informant att denne använt sig av andelstal för 

utförande, i fråga om kostnadsfördelning för bortförandet av en fysisk anläggning. 

Informanten framhåller att det fungerade bra i just det specifika fallet, men att det 

saknas rättslig grund för det.  

Alla de intervjuade är eniga om att det skulle vara bra om beslut gällande kostnads-

fördelning och ansvar för bortförandet av en fysisk anläggning kan beslutas inom ramen 

för en förrättning. Två av informanterna anför vidare att det idag inte kan ta sådana 

beslut, då anläggningslagen inte utgör något lagstöd för det. Under intervjuerna 

framhåller flera av informanterna att andelstalet för utförande skulle vara representativt 

att använda vid en kostnadsfördelning, då andelstalet ska spegla en fastighets nytta av 

en anläggning och även är ett uttryck för äganderätten i en anläggning.  

4. Vilka brister finns i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar och vilka förändringar kan behöva göras? 

I de akter som granskats framkommer att ansvariga förrättningslantmätare agerar och 

genomför förrättningarna på olika sätt. Som tidigare beskrivits under frågeställning två, 

fattas beslut om att avveckla anläggningar både innan och efter att anläggningar fysiskt 

nedmonterats. Även i fråga om ansvar för kostnader för det fysiska bortförandet av en 

anläggning agerar förrättningslantmätarna på olika sätt. De flesta beslutar att 

kostnaderna ska fördelas i förhållande till delägarnas andelstal i 

gemensamhetsanläggningen, medan en förrättningslantmätare inte beaktar hur kostnader 

för anläggningens bortförande ska fördelas. I akterna framkommer därmed att en 

avveckling kan genomföras utan att kostnader och ansvar för den fysiska anläggningens 

bortförande diskuteras i samband med förrättningen. Detta kan vidare leda till att den 

fysiska anläggningen finns kvar efter att en anläggning avvecklats juridiskt. 

I intervjuerna anförs av samtliga förrättningslantmätare som genomfört en avveckling 

av en gemensamhetsanläggning, att det idag finns ett dåligt lagstöd i frågan. Vidare 

framkommer av flera informanter att anläggningslagen enbart syftar till inrättandet av 
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en anläggning, och att ytterligare regler kring praktiska frågor vid avvecklingar saknas. 

Samtliga informanter anför att de vill att beslut gällande kostnadsfördelning och ansvar 

för bortförande av en fysisk anläggning ska kunna fattas i samband med en förrättning. 

Som förslag på tillägg i anläggningslagen framkommer att de intervjuade 

förrättningslantmätarna vill ha tydligare regler kring den fysiska avvecklingen av en 

gemensamhetsanläggning. De framhåller att det saknas lagstöd för hur ansvaret och 

kostnaderna för det fysiska bortförandet ska fördelas. Konkreta förslag har lämnats 

gällande vilka förtydligande och förändringar som skulle kunna göras i lagstiftningen, 

vilka finns att läsa under kapitel 4.2. 

I den juridiska metoden granskades relevanta lagrum och doktrin gällande avvecklingar. 

I anläggningslagen används 35 § vid avvecklingar. Lagrummet fastslår att en 

omprövning kan genomföras, vilket även innefattar en avveckling, men ytterligare 

regler kring det fysiska bortförandet av en anläggning och kostnadsfördelning för detta 

saknas i lagrummet. I den handbok som finns till anläggningslagen (Lantmäteriet, 

2016b) uppges vidare att det är delägarna i en gemensamhetsanläggning som är 

ansvariga för att ta bort en anläggning. Anläggningen ska bortföras inom ett år efter att 

anläggningen avvecklats, med hänvisning till att en jämförelse med JB 14 kap. 13 § ska 

göras. En hänvisning vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar görs således till 

jordabalkens 14e kapitel, som vidare endast är tillämpligt på avtalsservitut enligt JB 14 

kap. 1 §.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Nedan redovisas en diskussion gällande de metoder som tillämpats i studien och det 

resultat som uppnåtts. Till sist presenteras egna slutsatser med en återkoppling till 

studiens syfte. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Granskning av förrättningsakter 

Att granska förrättningsakter var ett givet val av metod i studien. Metoden gav en insyn 

i hur förrättningslantmätare tidigare behandlat frågor gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar i förrättningar. Skulle en studie genomföras igen utan 

kännedom om de granskade förrättningsakter i det här arbetet, skulle en svårighet kunna 

uppstå vid insamling av data. Detta med anledning av att ett urval har skett där 21 

förrättningslantmätare kontaktats med en förfrågan efter akter där avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar genomförts. Vid en ny undersökning skulle eventuellt andra 

förrättningsakter som är av värde av studien kunna insamlas. Nya förrättningsakter där 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar har genomförts skulle vidare kunna 

innebära en utökad tillgång på material, vilket skulle kunna resultera i ett annat resultat.  

Skulle ett urval av förrättningsakter göras om idag skulle fler förrättningslantmätare ha 

kontaktas för att ge studien en högre reliabilitet. Även om fler förrättningslantmätare 

skulle ha kontaktas är det dock inte säkert att fler förrättningsakter skulle ha kunnat 

insamlas, då det idag är ovanligt att gemensamhetsanläggningar avvecklas. 

Förrättningsakten gällande Kumla ga:13 behandlar inte en avveckling av en 

gemensamhetsanläggning, utan en omprövning enligt AL 35 § gällande ett utträde. Till 

viss del anses akten ge ett svar på frågeställning ett, eftersom den visar på att det kan 

finnas ett behov av att avveckla gemensamhetsanläggningar, med hänvisning till att 

delägare kan vilja utträda ur en gemensamhetsanläggning. Vidare grundades en av våra 

intervjufrågor på förrättningsakten, för att ge ett svar på en möjlig situation härledd till 

frågeställning tre, gällande vilka som ansvarar för kostnader för den fysiska 

anläggningens avlägsnande efter utträden. Skulle en bearbetning av data göras om idag, 

hade förrättningsakten inte tagits med. Detta med hänvisning till att akten inte berör en 

avveckling, och att granska akten för att bevara några av studiens forskningsfrågor 

anses i efterhand vara för långsökt. 
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5.1.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes för att komplettera granskningen av förrättningsakter, samt för 

att samla in åsikter gällande frågor som uppkommit i samband med studien. De 

förrättningslantmätare som förekom i förrättningsakterna kontaktades med en förfrågan 

om att medverka i en intervju. Vid urval av informanter, intervjuades enbart ansvariga 

förrättningslantmätare i de förrättningsakter som granskats, och inte de sakägare som 

förekom i akterna. Att enbart intervjua ansvariga förrättningslantmätare var ett aktivt 

val, eftersom tiden inte hade räckt till för att undersöka hur sakägare upplevt tidigare 

förrättningsprocesser gällande avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. Skulle 

andra förrättningsakter ha förekommit i studien skulle troligtvis inte samma personer ha 

medverkat i intervjuerna och ett annat resultat hade kunnat uppnås. 

De intervjufrågor som ställdes under intervjuerna arbetades fram efter att 

förrättningsakterna granskats, med anledning av att bakgrundsinformation om tidigare 

förrättningar först behövde inhämtas. Intervjufrågorna som ställdes anses vara relevanta, 

men några av frågorna hade kunnat förtydligas för att ge tydligare svar. I sin helhet gav 

intervjuerna dock en bra bild av hur de intervjuade ser på processen vid avvecklingar. 

Förrättningsakten gällande Kungsbacka ga:9 inkom i slutet av studien, vilket innebar att 

akten inte var granskad när intervjufrågorna utformades. I förrättningsakten fattas ett 

beslut som en preliminärfråga. Hade denna förrättningsakt inkommit tidigare under 

studien hade troligtvis preliminärfrågor behandlats i en intervjufråga. 

Intervjusvaren presenteras under respektive intervjufråga, där informanternas svar 

sammanställts. Eftersom de intervjuade förrättningslantmätarna är anonyma och till stor 

del eniga, ansågs en sammanställning av alla förrättningslantmätares svar ge en tydlig 

redovisning utan upprepningar. Bilagor med transkriberade intervjuer anses inte vara 

relevant för studien, och därför har dessa utelämnats, men finns att tillgå.  

5.1.3 Juridisk metod 

I den juridiska metoden har lagar, rättsfall, doktrin och förarbeten granskats. Skulle 

studien utföras igen skulle sannolikt samma resultat uppnås genom metoden, om inte 

nya lagar inrättats, rättsfall tillkommit eller doktrin förändrats. Den juridiska metoden 

ger ett viktigt underlag till studien och säkerställer studiens relevans. Metoden ger 

vidare en betydande trovärdighet till studien eftersom lagrum är en primärkälla.  
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Med hänvisning till att det troligtvis finns fler förrättningar där avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar genomförts, ger resultatet i studien sannolikt endast en 

inblick och inte en representativ bild av hur avvecklingar av gemensamhetsanläggningar 

genomförts i förrättningar. I studien har triangulering tillämpats vilket anses ge studien 

ökad validitet. En alternativ metod för att få en bredare bild i studien, hade kunnat vara 

att skicka ut enkäter. Enkäter hade kunnat skickas i stor skala till slumpvis utvalda 

lantmäterimyndighetskontor över hela landet och till tidigare sakägare i genomförda 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. Enkäter skulle ha kunnat ge svar på hur 

vanligt det är med avvecklingar av gemensamhetsanläggningar och i vilken utsträckning 

dessa avvecklingar kan ha upplevts som ett problem. Enkäterna hade däremot inte 

kunnat ge några djupare svar på det sätt som intervjuer ger. Sammanfattningsvis anses 

de metoder som används i studien tillsammans ge en bra bild av de brister som finns i 

aktuell lagstiftning vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar och bortförandet av 

den fysiska anläggningen. 

5.2 Resultatdiskussion 

1. Varför kan gemensamhetsanläggningar behöva avvecklas och bortföras? 

Att gemensamhetsanläggningar kan behöva avvecklas framkommer både i de 

förrättningsakter som granskats och genom de intervjuer som utförts i studien. Den 

begränsade tillgången på material vid insamlingen av förrättningsakter tyder däremot på 

att det inte är så vanligt med avvecklingar i dagsläget. Tillström & Wiström (2012) 

framhåller dock i en promemoria gällande brister i anläggningslagen att det blir alltmer 

vanligt att olika gemensamhetsanläggningar har spelat ut sin roll. Författarna tror även 

själva att det kommer bli mer vanligt att gemensamhetsanläggningar avvecklas med 

hänvisning till att tekniken går framåt och många gemensamhetsanläggningar inrättades 

under 1960- och 1970-talet, utifrån den teknik som gällde då. 

Anledningar till varför gemensamhetsanläggningar som inte längre används kan behöva 

avvecklas har visat sig variera, men de intervjuade är eniga om att det är viktigt att 

gemensamhetsanläggningar juridiskt avvecklas och att fastighetsregistret är aktuellt. 

Samtliga informanter anser även att det är viktigt att bortföra en fysisk anläggning, och 

att beslut gällande bortförande av den fysiska anläggningen bör fattas inom ramen för 

en förrättning. En del av de intervjuade besvarar inte varför det kan vara viktigt att 

bortföra den fysiska anläggningen. För att avhjälpa bristen på informanters fullständiga 
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svar på frågan, borde författarna varit tydligare under intervjuerna och påpekat att ett 

svar önskats på hela intervjufrågan. De informanter som ger svar på varför det är viktigt 

att fysiskt bortföra anläggningar hänvisar till anläggningar som kan utgöra en fara för 

allmänheten eller för miljön. Författarna håller med de intervjuade om att det är viktigt 

att anläggningar som inte längre används juridiskt avvecklas och vidare fysiskt bortförs. 

Så länge en gemensamhetsanläggning består juridiskt har även delägarna en skyldighet 

att förvalta anläggningen enligt en av de intervjuade, och att den skyldigheten 

försvinner anser författarna är bra i de fall anläggningen inte längre används. Vidare 

anses även anläggningar som ligger kvar fysiskt kunna bli en belastning för den 

fastighetsägare som äger marken där anläggningen är belägen, om anläggningen utgör 

en olägenhet för markägaren. 

De förrättningslantmätare som har intervjuats tror att det finns ett stort mörkertal 

gällande gemensamhetsanläggningar som behöver avvecklas, medan Österberg inte tror 

att mörkertalet är särskilt stort. Troligtvis är anledningen till att förrättningslantmätarnas 

och Österbergs svar skiljer, att Österberg som skrivit en bok om samfälligheter, jämför 

mörkertalet gällande gemensamhetsanläggningar med mörkertalet gällande onyttiga 

samfälligheter, vilket författarna tror är betydligt högre. 

I den juridiska metoden framkommer i SFL 18 § att en samfällighetsförenings uppgift är 

att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildas, enligt bestämmelserna i 

det anläggningsbeslut som togs i samband med gemensamhetsanläggningens inrättande. 

Författarna tolkar lagrummet som att en samfällighetsförening inte får bortföra en 

anläggning eller sluta förvalta denna, utan att det anläggningsbeslut som fattades då 

anläggningen inrättades, först upphävs eller förändras. Lagrummet hänvisar enbart till 

en samfällighetsförenings befogenheter, och vad som gäller vid delägarförvaltning är 

vidare oklart. 

2. Hur har förrättningsprocessen sett ut vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? 

Förrättningsprocessen har sett olika ut i de förrättningsakter som granskats. En 

förrättningslantmätare använder sig av preliminärbeslut i frågan, för att säkerställa att 

den fysiska anläggningen bortförs. Att ta ett beslut om en anläggnings avveckling som 

preliminärfråga anser författarna vara ett bra alternativ, eftersom delägarna då är bundna 

till att ta bort den fysiska anläggningen inom viss tid för att beslutet inte ska förfalla. I 
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den juridiska metod som utförts har det lagrum som reglerar preliminärfrågor granskats, 

FBL 4 kap. 25 a §. I lagrummet framgår att ett fastighetsbildningsbeslut får meddelas 

även i de fall tekniska arbeten och värderingar inte har utförts. I Lantmäteriets handbok 

(2016c) gällande FBL 4 kap. 25 a § nämns exploateringsprocesser samt utstakning som 

exempel på tekniska arbeten. Författarna anser att även ett bortförande av en fysisk 

anläggning vid en avveckling är en form av tekniskt arbete, vilket innebär att lagrummet 

av den anledningen även borde vara tillämpligt vid avvecklingar av gemensamhets-

anläggningar. Lagrummet hänvisar emellertid till ett fastighetsbildningsbeslut och inte 

till ett anläggningsbeslut. Det kan därför ifrågasättas om lagrummet är tillämpligt vid 

anläggningsbeslut genom en analogitolkning, eller om ett liknande lagrum borde 

tilläggas i anläggningslagen för tillämpning på anläggningsförrättningar. 

I en annan av de granskade förrättningsakterna utreder ansvarig förrättningslantmätare 

om gemensamhetsanläggningen är av väsentlig betydelse för de deltagande 

fastigheterna, och kommer fram till att anläggningen kan avvecklas. I förrättningen 

fattas beslut om avveckling först efter att den fysiska anläggningen nedmonterats och 

bortförts, och marken återställts. Att förrättningslantmätare inväntar det fysiska 

bortförandet av en anläggning innan ett beslut om avveckling fattas anser författarna är 

bra, eftersom förrättningslantmätaren säkerställer att anläggningen försvinner. En 

nackdel med förfarandet är att det kan bli långa handläggningstider, vilket innebär dålig 

statistik, något Lantmäteriet arbetar aktivt med att förbättra. Författarna anser dock att 

det borde vara viktigare att processen vid avvecklingar är väl fungerande än att 

statistiken är bra, under förutsättningar att det går att förklara varför statistiken ser ut 

som den gör. 

I en av de granskade förrättningsakterna fattas ett beslut om avveckling av en 

gemensamhetsanläggning utan att den fysiska anläggningens bortförande behandlas i 

samband med förrättningen. Vid kontakt med ansvarig kassör i föreningen vid 

tidpunkten för avvecklingen, hänvisas vidare till att delar av anläggningen är kvar idag. 

Att inte besluta något om en anläggnings bortförande i samband med en avveckling kan 

följaktligen få utgången att anläggningen ligger kvar fysiskt, samtidigt som den inte 

finns kvar i fastighetsregistret. I de fall anläggningar inte tas bort kan det finnas en risk 

att anläggningarna ligger kvar år efter år, utan att någon agerar för att bortföra dem. 

Vidare tror författarna att det kan bli svårare att påvisa vems ansvar det är att avlägsna 

en anläggning, desto längre tid som går från att anläggningen juridiskt avvecklats. Det 
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kan till exempel ske överlåtelser av tidigare deltagande fastigheter och nya ägare kan 

vara motvilliga till att stå för kostnader för en anläggnings bortförande. 

Sammanfattningsvis anser författarna att tydligare regler för hur förrättningslantmätare 

ska behandla fysiska anläggningar i samband avvecklingar, måste till. I väntan på 

eventuella lagförändringar borde tydligare anvisningar över hur nuvarande lagstiftning 

ska tillämpas gällande avvecklingar av gemensamhetsanläggningar tilläggas i relevanta 

handböcker, för att processen vid avvecklingar ska ske på ett likartat sätt. 

3. Hur har kostnader och ansvar fördelats för bortförandet av den fysiska 

anläggningen vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar? 

I tre av de granskade förrättningsakterna fördelas kostnaderna för det fysiska 

bortförandet av en avvecklad anläggning, efter delägarnas andelstal. I en av 

förrättningsakterna framgår att andelstalet för utförande används. Att använda 

andelstalet för utförande bedöms vara ett bra sätt för att en rättvis kostnadsfördelning 

ska ske. Som exempel kan nämnas att en gemensamhetsanläggning kan vara till mycket 

liten nytta för en viss deltagande fastighet, vilket medfört att fastigheten fått ett lågt 

andelstal för utförande. Det torde i dessa fall vara rimligt att fastigheten får stå för en 

mindre del av kostnaderna även för anläggningens bortförande. 

I en av de granskade akterna förs en diskussion om vem som är ansvarig för att bortföra 

en miljöfarlig anläggning, och sanera och återställa marken, efter en avveckling av 

anläggningen. Delägare i gemensamhetsanläggningen anför att kommunen som 

markägare ska stå för en del av kostnaderna för återställandet av marken. För författarna 

framstår det som självklart att de som uppfört en anläggning även är ansvariga för att ta 

bort denna och återställa marken till ursprungligt skick. Även T. Österberg (personlig 

intervju, 3 maj 2016) framhåller att de som har rätt att ha en anläggning på någon 

annans fastighet, även har ansvar för att bortföra anläggningen, och att ett bortförande 

ska ske i samband med avvecklingen. Författarna tror att en motvillighet annars kan 

uppstå från fastighetsägare gällande att upplåta utrymmen för anläggningar, om de 

fastighetsägare som upplåter utrymmen riskerar att bli ansvariga för kostnader för en 

anläggnings bortförande. 

I en av de granskade förrättningsakterna ansöker kommunen om att en gemensamhets-

anläggning ska avvecklas, med anledning av att en ny detaljplan fastställts. Delägarna i 
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gemensamhetsanläggningen vill inte själva avveckla gemensamhetsanläggningen och 

anser vidare att de förlorar ett värdefullt grönområde genom avvecklingen. I samband 

med förrättningen påtalas lagrummet AL 40 a §, som tillkom 2015 och reglerar att 

ersättning kan utgå till delägare, i de fall en gemensamhetsanläggning begränsas eller 

upphävs och delägarna lider skada av förändringen. Författarna finner det intressant att 

dessa regler nyligen tillkommit i anläggningslagen, men att regler åt motsatt håll inte 

beaktats samtidigt. Det vill säga i de fall delägare i en gemensamhetsanläggning 

frivilligt vill avveckla en gemensamhetsanläggning och markägaren där anläggningen är 

belägen lider skada på grund av anläggningens upphävande. Som exempel kan nämnas 

att marken inte går att återställa i ursprungligt skick, eller att det vid nedmonteringen 

och bortförandet av anläggningen uppkommer skada för markägaren. 

Genom den juridiska metoden granskades lagrum gällande en samfällighetsförenings 

upplösning. I SFL 62 § stadgas att en samfällighetsförening inte får upplösas förrän alla 

dess skulder betalats. I SFL 65 § hänvisas vidare till att om ny skuld eller tillgång 

framkommer efter en samfällighetsförenings upplösning, kan länsstyrelsen förordna att 

en syssloman vidtar de åtgärder som krävs, och som styrelsen skulle varit ansvariga för 

om skulden varit känd tidigare. När lagrummen studerades uppkom frågan om en 

avvecklad gemensamhetsanläggning som inte bortförts är att likställas som en skuld 

eller tillgång, och om en anläggning som inte bortförts efter att en juridisk avveckling 

genomförts, skulle kunna föranleda att en samfällighetsförening inte får upplösas. Om 

en anläggning kan anses utgöra en skuld eller tillgång, vilket lagrummen hänvisar till, 

anser författarna att lagrummen är relevanta att tillämpa i samband med avvecklingar. 

Vad som vidare gäller i de fall en gemensamhetsanläggning förvaltas genom 

delägarförvaltning, bör i sådana fall förtydligas i lag om förvaltning av samfälligheter 

eller anläggningslagen. 

I en av de granskade förrättningsakterna behandlas ett utträde ur en 

gemensamhetsanläggning. Efter att akten granskats ifrågasattes om en delägare som 

utträtt ur en gemensamhetsanläggning kan komma att bli ansvarig för framtida 

kostnader för en avveckling och ett fysiskt bortförande, i och med att delägaren varit 

med vid inrättandet av anläggningen. Frågan ställdes under intervjuerna, och alla de 

tillfrågade var eniga om att det är delägarna vid tidpunkten för avvecklingen som är 

ansvariga för alla kostnader i samband med avvecklingen. Författarna håller med de 

intervjuade, men anser att en orättvisa skulle kunna uppstå i de fall ett flertal delägare 
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skulle utträda ur en gemensamhetsanläggning, och det endast blir ett fåtal delägare kvar, 

som vid en framtida avveckling av gemensamhetsanläggningen skulle få stå för 

samtliga kostnader. Troligtvis bör utträden dock inte kunna ske i den omfattningen utan 

att gemensamhetsanläggningens väsentlighet ifrågasätts och utreds. 

4. Vilka brister finns i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar och vilka förändringar kan behöva göras? 

Under intervjuer, granskning av förrättningsakter och den juridiska metoden har det 

framgått att det finns brister i anläggningslagen gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar. I granskade akter framgår att ansvariga förrättnings-

lantmätare agerat på olika sätt för att genomföra förrättningsprocesserna, och att frågor 

ibland uppstått som varit svåra att hitta svar på. 

Under genomförda intervjuer med förrättningslantmätare som arbetat med avvecklingar 

av gemensamhetsanläggningar, har brister i lagstiftningen gällande avvecklingar 

bekräftats och diskuterats. Förslag har vidare angetts över vilka tillägg som kan 

tillskrivas i anläggningslagen och lag om förvaltning av samfälligheter, för att få ett 

tydligare regelverk i frågan. De brister som främst framhålls av de intervjuade är att det 

saknas praktiska regler för hur den fysiska anläggningen ska behandlas i förrättningar 

och vilka skyldigheter förrättningslantmätare har att utreda och fatta beslut i frågan. 

Flera av de intervjuade har påtalat att en utförandetid för en anläggnings bortförande 

skulle kunna vara ett alternativ. Detta för att säkerställa att en anläggning bortförs inom 

viss tid, och att ett anläggningsbeslut annars kan upphöra att gälla.  

Författarna håller med de intervjuade om att de främsta bristerna berör det fysiska 

bortförandet av en anläggning i samband med en avveckling, och kostnadsansvaret för 

detta. Med stöd av AL 35 § kan en avveckling av en gemensamhetsanläggning 

genomföras, men det skulle kunna framgå tydligare i lagrummet att en omprövning 

även innefattar en avveckling. Att en omprövning även innefattar en avveckling skulle 

kunna vara svårt att utläsa för till exempel lekmän. Dessa lekmän känner troligtvis inte 

heller till Lantmäteriets handbok till anläggningslagen där utförligare förklaringar till 

lagrummet finns. Vidare anses en utförandetid för en anläggnings bortförande vara en 

bra idé. Då skulle lantmäterimyndigheter ha viss kontroll över att anläggningar som 

avvecklas juridiskt även fysiskt bortförs. Författarna anser att AL 24 § skulle kunna 

kompletteras med ytterligare en punkt, där det skulle kunna regleras inom vilken tid en 
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gemensamhetsanläggning skall vara bortförd efter en avveckling, på liknande sätt som 

att det idag finns en punkt som reglerar inom vilken tid en gemensamhetsanläggning 

skall vara utförd. Fler konkreta exempel på tillägg som kan göras i lagstiftningen 

presenteras under egna slutsatser i kapitel 5.3.  

En brist som upptäcktes i samband med den juridiska metoden är att det saknas regler 

för i vilken ordning en avveckling av en gemensamhetsanläggning ska genomföras. Av 

den anledningen behandlar en intervjufråga i vilken ordning de intervjuade anser att en 

förrättning skall genomföras, med hänsyn till den fysiska anläggningens bortförande 

och den juridiska avvecklingen. Alla de intervjuade är först lite fundersamma till frågan, 

men efter att de funderat och resonerat kring frågan kommer samtliga fram till att 

ordningen har betydelse och att en anläggning juridiskt måste avvecklas innan den 

fysiskt kan bortföras. Författarna håller med de intervjuade om att ett juridiskt beslut 

först bör fattas, men att det behöver till ett lagrum för hur den fysiska anläggningen 

sedan skall bortföras, eftersom det idag finns stor risk att delägarna inte gör någonting åt 

den fysiska anläggningen. 

I samband med den juridiska metoden framkom även att det den 1 april 2016 gjorts ett 

tillägg i den handbok som finns till anläggningslagen (Lantmäteriet, 2016b). I tillägget 

framhålls att det ankommer på delägarna i en gemensamhetsanläggning att bortföra en 

juridiskt avvecklad anläggning inom ett år efter att en avveckling genomförts, med en 

hänvisning till att en jämförelse med JB 14 kap.13 § ska göras. En hänvisning vid 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar görs således till jordabalkens 14e kapitel, 

som vidare endast är tillämpligt på avtalsservitut enligt JB 14 kap. 1 §. Att det finns en 

formell brist i anläggningslagen gällande avvecklingar av gemensamhetsanläggningar är 

därmed tydligt framträdande.  

Författarna anser att JB 14 kap. 13 § saknar regler gällande kostnadsfördelningen för ett 

fysiskt bortförande, vilket behöver fastställas. Vidare anses det vara olämpligt att 

anläggningen kan tillfalla markägaren om den inte bortförts inom ett år, eftersom 

gemensamhetsanläggningar i många fall utgörs av mer omfattande typer av 

anläggningar än vad servitut generellt gör. Enligt förarbeten till lagrummet fastslås att 

ersättning kan utgå i de fall en fastighetsägare får överta en anläggning som inte utgör 

något värde, utan enbart en kostnad och belastning för markägaren. I dessa fall tror 

författarna det kan vara svårt för en enskild markägare att erhålla ersättning om 
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gemensamhetsanläggningen utgjorts av ett stort antal deltagande fastigheter. I vissa fall 

kan en markägare självklart vilja överta en avvecklad gemensamhetsanläggning, och i 

dessa situationer anses det inte vara något problem att JB 14 kap. 13 § tillämpas. 

5.3 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att framställa ett underlag för hur relevant lagstiftning 

och tillämpningen av relevant lagstiftning vid avvecklingar av gemensamhets-

anläggningar kan förbättras, för att i framtiden underlätta handläggningen i förrättningar 

där avvecklingar av gemensamhetsanläggningar genomförs. Nedan presenteras våra 

slutsatser samt förslag på tillägg i tillämplig lagstiftning. 

1. Varför kan gemensamhetsanläggningar behöva avvecklas och bortföras? 

• Anläggningar behöver juridiskt avvecklas för att undvika att oriktig information 

finns i fastighetsregistret. Att bortföra anläggningar fysiskt är särskilt viktigt i de 

fall anläggningar utgör en olägenhet för markägaren, eller en fara för miljön eller 

människors hälsa och säkerhet. 
 

• När en samfällighetsförening vill sluta förvalta den gemensamhetsanläggning för 

vilken den bildats, behöver det anläggningsbeslut som fattades i samband med 

att gemensamhetsanläggningen inrättades upphävas. 

2. Hur har förrättningsprocessen sett ut vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? 

• I granskade förrättningsakter framkommer att förrättningsprocessen sett olika ut 

vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar, vilket kan härledas till 

bristfällig lagstiftning och bristfällig tillämpning av lagstiftning gällande 

avvecklingar. 
 

• En anläggning kan idag juridiskt avvecklas utan att anläggningen fysiskt 

bortförs. 
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3. Hur har kostnader och ansvar fördelats för bortförandet av den fysiska 

anläggningen vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar? 

• I samtliga förrättningsakter där en fysisk anläggning avlägsnats, fördelas 

ansvaret för det fysiska bortförandet och återställandet av marken på delägarna i 

gemensamhetsanläggningen. Kostnaderna för den fysiska anläggningens 

bortförande fördelas efter delägarnas andelstal i gemensamhetsanläggningen. 

4. Vilka brister finns i tillämplig lagstiftning gällande avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar och vilka förändringar kan behöva göras? 

• Regler för kostnadsfördelning för bortförandet av en fysisk anläggning borde 

fastställas i anläggningslagen. Vid kostnadsfördelningen borde andelstalet för 

utförande användas. 
 

• Ett anläggningsbeslut gällande en avveckling av en gemensamhetsanläggning 

skulle kunna fattas som preliminärfråga, med krav på att den fysiska 

anläggningen skall bortföras inom viss tid, för att beslutet inte ska förfalla. 

Regler om detta skulle i så fall behöva tilläggas i anläggningslagen eftersom 

preliminärfrågor idag regleras i FBL 4 kap. 25 a §, där lagrummet enbart 

hänvisar till fastighetsbildningsbeslut. 
 

• En utförandetid för en anläggnings fysiska bortförande skulle kunna fastställas i 

AL 24 §, på liknande sätt som utförandetiden när en anläggning inrättas.  
 

• En formell tillämpning av JB 14 kap. 13 § borde tilläggas om lagrummet ska 

tillämpas. Förslagsvis en hänvisning i anläggningslagen till lagrummet, eller ett 

helt nytt liknande lagrum i anläggningslagen, som är anpassat till 

gemensamhetsanläggningar och inte servitut, gällande ansvar och 

kostnadsfördelning för det fysiska bortförandet. 
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5.4 Förslag till vidare studier 

En fråga som uppkom under arbetet är hur delägare i befintliga i gemensamhets-

anläggningar ser på avvecklingar. En granskning skulle kunna genomföras för att 

undersöka om gemensamhetsanläggningar som inte längre används ändå finns kvar 

fysiskt och juridiskt, och varför åtgärder i dessa fall inte vidtagits. 

Ytterligare ett förslag till vidare studier är att undersöka hur delägare i en tidigare 

avvecklad gemensamhetsanläggning agerat gällande den fysiska anläggningens 

bortförande. Studien skulle också kunna undersöka vilka erfarenheter och åsikter de 

tidigare delägarna har gällande avvecklingen och förrättningsprocessen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide förrättningslantmätare 

Intervjufrågor gällande avveckling av gemensamhetsanläggningar 

1. Anser du det vara viktigt att avregistrera och bortföra 

gemensamhetsanläggningar som inte längre nyttjas och tror du att det finns ett 

mörkertal vad gäller behovet av att avveckla? Motivera gärna.  

2. Anser du att anläggningslagen utgör ett fullständigt lagstöd vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? Utveckla gärna. 

3. Vid en avstyckning där styckningslotten ska tilldelas ett andelstal i en befintlig 

gemensamhetsanläggning upptäcker du att den aktuella anläggningen är kraftigt 

eftersatt och förfallen. Hur agerar du? 

4. Har du vid förrättning enligt anläggningslagen 35 § avseende avveckling, 

beaktat hur den fysiska anläggningen ska nedmonteras och bortföras? Kan det 

innebära något problem om anläggningen inte bortföres? 

5. Har kostnadsfördelningen för bortförandet av den fysiska anläggningen 

diskuterats inom ramen för förrättningen där du genomfört en avveckling? Om 

inte, anser du att det bör göras? 

6. Har du några eventuella förslag på hur reglerna kring det fysiska bortförandet av 

en gemensamhetsanläggning som avvecklas kan förtydligas? 

7. Anser du att avveckling av gemensamhetsanläggningar skall genomföras i 

särskild ordning med hänsyn tagen till den fysiska avvecklingen, det vill säga 

bör en avveckling genom lantmäteriförrättning ske innan fysiska bortförandet av 

anläggningen, eller bör det vara omvänd ordning? Anser du att ordningen har 

någon betydelse eller är ordningen irrelevant?  
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I en av de akter som granskats gällande en centralantennanläggning, önskar en av 

ägarna till de deltagande fastigheterna att utträda ur gemensamhetsanläggningen 

eftersom denne skaffat en parabol och inte längre nyttjar anläggningen. Samfällighets-

föreningen motsätter sig utträdet med hänvisning till att om en deltagande fastighet 

utträder kan fallet få prejudicerande effekt, vilket kan leda till att fler deltagande 

fastigheter utträder och färre delägare därmed blir ansvariga för anläggningens framtida 

kostnader. Ansvarig förrättningslantmätare i det aktuella fallet godkänner utträdet. 

8. Vem anser du är ansvarig för kostnaderna för att avveckla och bortföra den 

fysiska anläggningen vid en avveckling; deltagande fastigheter vid tidpunkten 

för avvecklingen, oavsett eventuella inträden/utträden (som kan ha skett i stor 

skala eller inte alls), eller de deltagande fastigheterna som var deltagande vid 

anläggningens upprättande? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Österberg 
Intervjufrågor gällande avveckling av gemensamhetsanläggningar 

1. Anser du det vara viktigt att avregistrera och bortföra 

gemensamhetsanläggningar som inte längre nyttjas och tror du att det finns ett 

mörkertal vad gäller behovet av att avveckla? Motivera gärna. 

2. Anser du att anläggningslagen utgör ett fullständigt lagstöd vid avvecklingar av 

gemensamhetsanläggningar? Utveckla gärna. 

3. Hur anser du att en förrättningslantmätare ska agera vid en 

avvecklingsförrättning där en fysisk anläggning ska nedmonteras och bortföras? 

Kan det innebära något problem om anläggningen inte bortföres? 

4. Anser du att kostnadsfördelningen för bortförandet av den fysiska anläggningen 

borde diskuterats inom förrättningen vid en avveckling? Hur bör i så fall 

kostnadsfördelningen göras? 

5. Anser du att avveckling av gemensamhetsanläggningar skall genomföras i 

särskild ordning med hänsyn tagen till den fysiska avvecklingen, det vill säga 

bör en avveckling genom lantmäteriförrättning ske innan fysiska bortförandet av 

anläggningen, eller bör det vara omvänd ordning? Anser du att ordningen har 

någon betydelse eller är ordningen irrelevant? 

I en av de akter som granskats gällande en centralantennanläggning, önskar en av 

ägarna till de deltagande fastigheterna att utträda ur gemensamhetsanläggningen 

eftersom denne skaffat en parabol och inte längre nyttjar anläggningen. Samfällighets-

föreningen motsätter sig utträdet med hänvisning till att om en deltagande fastighet 

utträder kan fallet få prejudicerande effekt, vilket kan leda till att fler deltagande 

fastigheter utträder och färre delägare därmed blir ansvariga för anläggningens framtida 

kostnader. Ansvarig förrättningslantmätare i det aktuella fallet godkänner utträdet. 
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6.   Vem anser du är ansvarig för kostnaderna för att avveckla och bortföra den 

fysiska anläggningen vid en avveckling; deltagande fastigheter vid tidpunkten 

för avvecklingen, oavsett eventuella inträden/utträden (som kan ha skett i stor 

skala eller inte alls), eller de deltagande fastigheterna som var deltagande vid 

anläggningens upprättande? 

I din bok Samfälligheter från 2013 hänvisar du till att JB 14 kap. 13 §, gällande 

bortförande av servitut, ska användas vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar.  

Om en anläggningsförrättning upphävs upphör också rätten att ha kvar de 

befintliga anläggningarna på den fastighet som upplåtit utrymme för 

gemensamhetsanläggningen. Anläggningarna skall tas bort och utrymmet 

återställas i tjänligt skick. Om inte detta har skett inom ett år efter det att rätten 

att ha anläggningarna på platsen upphörde, tillfaller anläggningarna 

fastighetsägaren utan ersättning (14 kap. 13 § JB). (utdrag ur Samfälligheter, 

Österberg, 2013, s. 89) 

Vidare hänvisar även Lantmäteriet till din bok, i en promemoria gällande ändringar som 

behöver göras i anläggningslagen, som framställdes 2014. I förslaget hänvisar de till att 

JB 14 kap. 13 § praktiskt har kommit att tillämpas vid avvecklingar. Från den 1 april 

2016 står det även i Lantmäteriets handbok till anläggningslagen att JB 14 kap. 13 § kan 

användas vid avvecklingar av gemensamhetsanläggningar. 

7. Hur har du kommit fram till att en analog tolkning av JB 14 kap. 13 § är 

lämplig? Ser du några problem med att tillämpa JB 14 kap. 13 § vid 

avvecklingar, vilka i så fall? 

8.  Har du några eventuella förslag på hur reglerna kring det fysiska bortförandet av 

en gemensamhetsanläggning som avvecklas kan förtydligas? 

9.  Tror du att de förrättningslantmätare som arbetar med anläggningsförrättningar 

känner till att en analogi ska/kan göras med JB 14 kap. 13 §, och i vilken 

omfattning tror du att lagrummet har tillämpats vid förrättningar gällande 

avvecklingar av gemensamhetsanläggningar? 
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