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Förord 
 
 
Under mitt arbete som lärare inom mark- och fastighetsjuridik på Kungl. Tek-
niska Högskolan, hade jag under flera år saknat lämplig kurslitteratur om an-
läggningslagen samt lagen om förvaltning av samfälligheter. Då skrev jag först 
ett litet kompendium. 
 En kollega framförde sitt gillande, men ansåg att arbetet skulle vinna mycket 
på att få en mer genomarbetad teoriram avseende fastighetssamverkan i allmän-
het. Då skrev jag denna bok. Mellan föreläsningar och övningspass. 
 Jag vill givetvis rikta ett tack till den kollega – Martin Bucht – som inspire-
rade mig till detta projekt. 
 Boken vänder sig i första hand till studenter inom ämnesområdena lantmä-
teri, samhällsbyggnad och juridik. Samtidigt är min förhoppning att den även 
ska kunna vara till nytta för yrkesverksamma som hanterar frågor om fastighets-
samverkan, liksom andra intresserade som har behov av – eller redan deltar i – 
någon form av fastighetssamverkan. 
 
 
Stockholm i februari 2011 
 
Peter Ekbäck 
 
 
 
 
 
Kompletterande förord till tredje upplagan 
 
Flera lagreformer har under senare år genomförts vilka har betydelse för denna 
genomgång av lagstiftning om fastighetssamverkan. Framför allt har vissa änd-
ringar av anläggningslagen – förbättrad samordning mellan anläggningsförrätt-
ningar och tillståndsprövning för markanvändningar samt enhetligare ersätt-
ningsregler – föranlett denna tredje och uppdaterade upplaga. Framställningen 
har även kompletterats med nyare rättsfall. 
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1  Fastighetssamverkan – rättsekonomiska grunder 
 
 
Fastigheter används för många olika ändamål. Det vanligaste ändamålet torde 
vara bostäder – antingen för permanent- eller fritidsboende. Andra ändamål är 
jord- och skogsbruk, industriell eller annan näringsverksamhet, allmänna bygg-
nader såsom daghem, skolor eller sjukhus. Vissa fastigheter används för kom-
munikationsanläggningar, försvarsändamål eller täktverksamhet. 
 För att fungera på ett tillfredsställande sätt behöver fastigheterna tillgång till 
flera olika funktioner – s.k. infrastruktur. Vi kan ta en bostadsfastighet för små-
hus som exempel. Förutom själva bostadshuset behöver fastigheten försörjas 
med bl.a. vägar, parkeringsutrymme, vattenförsörjning, avlopp, elektricitet, 
ledningar eller andra anläggningar för kommunikationer (tele, data etc.). Möj-
lighet att utnyttja grönområden för rekreation och lek kan också vara betydelse-
fulla funktioner, liksom båt- och badplats. 
 För jordbruks- och skogsfastigheter brukar – utöver de ovan nämnda funk-
tionerna – tillgång till jakt och fiske utgöra viktiga komponenter. Anläggningar 
för dikning och annan markavvattning, hägnader, vägar för lantbrukstransporter, 
förråds- och maskinbyggnader är också av väsentlig betydelse. 
 Vissa av behoven kan fastigheterna lösa var för sig, genom individuella an-
läggningar inom eller utanför den egna fastighetens område. Men det är också 
vanligt att flera fastigheter går samman, och gemensamt anordnar och förvaltar 
olika infrastrukturanläggningar – exempelvis vägar, vattentäkter, avloppsinfilt-
ration eller bryggor. 
 Vilka faktorer har betydelse för valet mellan individuella respektive gemen-
samma lösningar? Med stor sannolikhet är flera faktorer av olika slag relevanta, 
men utgångspunkten för denna bok är att valet mellan individuella lösningar och 
samverkan bör göras med målsättningen att minimera de totala kostnaderna för 
infrastrukturen – kostnader för mark, anläggningskostnader, kostnader för drift 
och underhåll, men även sådana kostnader som uppstår till följd av osämja och 
konflikter. 
 Perspektivet är alltså ekonomisk effektivitet. Och det är just vad detta kapitel 
handlar om. 
 
 
1.1 Effektivitet som motiv för fastighetssamverkan 
 
Om vi ska använda ekonomisk effektivitet som ett grundläggande skäl för fas-
tigheter att samverka, måste en första uppgift bli att klargöra vad som menas 
med effektivitet. 
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 Alla ekonomiska system består å den ena sidan av produktion av varor och 
tjänster – exempelvis att borra brunnar eller bygga bryggor – och å den andra 
sidan av konsumtion av dessa – exempelvis används vatten för tvätt och matlag-
ning, bryggor används för båtplatser, fiske eller bad. Det sätt som produktion 
och konsumtion är organiserade på – exempelvis individuellt eller gemensamt – 
utgör den ekonomiska allokeringen. 
 En ekonomiskt effektiv allokering brukar definieras som en situation där 
ingen förändring kan göras så att åtminstone någon individ får det bättre, utan att 
någon annan individ får det sämre. Vad som är bättre eller sämre bestäms av 
varje individs egna preferenser (värderingar). En sådan allokering benämns 
Pareto-effektiv. 
 Man skulle därvid kunna tänka sig att de fastighetsägare som t.ex. behövde 
ordna en ny eller förbättrad vattenförsörjning träffades och förhandlade fram ett 
avtal om hur en samverkan kring en gemensam vattentäkt skulle organiseras. 
När inga förbättringar kan göras av ett visst avtalsförslag – utan att någon anser 
sig få det sämre – är situationen effektiv. Om det fanns andra ömsesidigt fördel-
aktiga lösningar skulle ju dessa genomföras istället!1 
 Man kan notera att själva avtalsbildandet i sig blir ett mått på effektivitet. 
Kan de berörda fastighetsägarna nå ett avtal om samverkan, så är detta effekti-
vare än individuella lösningar. Och omvänt – träffas inget avtal om samverkan 
måste detta innebära att det är effektivare med individuella vattentäkter. 
 Detta effektivitetskriterium ger emellertid ingen fingervisning om vad resul-
tatet av förhandlingarna blir i termer av individuellt och gemensamt. Bara att det 
slutliga förhandlingsutfallet kommer att vara effektivt. 
 Ser vi istället till produktionsteknologin för olika infrastruktur – dvs. vilka 
produktionskostnader som uppstår beroende på hur utförande, underhåll och 
drift organiseras – uppvisar vissa markanvändningar egenskaper som kan indi-
kera typiska situationer där samverkan medför en högre effektivitet. Sådana 
förutsättningar föreligger i situationer med: 
 

 Skalfördelar 

 Samproduktionsfördelar 

 Externa effekter 
 
Dessa tre förhållanden behandlas i avsnitt 1.1.1-1.1.2. 
 
 

                                                      
1 Resonemanget förutsätter vissa egenskaper hos individernas värderingar, som exempelvis att 
man hellre vill ha mer än mindre av något som förbättrar ens välfärd. För en utmärkt intro-
duktion till den mikroekonomiska teorin och antagandet om rationalitet vid beslutsfattande 
kan jag rekommendera Hultkrantz & Nilsson (2008). 
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1.1.1 Produktionskostnader vid naturliga monopol 
 
Kostnaderna för att producera varor och tjänster ser i allmänhet ut på samma 
sätt, oavsett om det är leksaker, vattenförsörjning, båtplatser eller konsultverk-
samhet som produceras. Detta generella samband mellan genomsnitts- och mar-
ginalkostnad illustreras grafiskt i figur 1.1. 
 
 

Optimal produktionsskala

Marginalkostnad Genomsnittskostnad

Kvantitet

Kostnader

 
 
Figur 1.1: Genomsnitts- och marginalkostnadsfunktionernas utseende vid föränd-
ring av produktionsvolymen. 
 
 
Det kan vara lämpligt att låta kostnadssambanden exemplifieras med småskalig 
vattenförsörjning (för ett fåtal fastigheter). I anläggningsskedet uppstår kostna-
der för att undersöka jord- och berggrundsförhållanden, borra en brunn, instal-
lera pump, hydrofor, eventuell reningsanläggning samt att dra ledningar till de 
anslutna fastigheterna. 
 Vid låga produktionsvolymer – när få fastigheter är anslutna – sjunker ge-
nomsnittskostnaden då fler fastigheter ansluts. Framför allt beror detta på att den 
initiala investeringskostnaden för anläggningen slås ut på flera fastigheter – eller 
mer riktigt på flera kubikmeter renvatten. 
 Förr eller senare når man emellertid en punkt där de båda kurvorna börjar 
stiga igen. Det finns då inte längre kapacitet att med den anläggning som byggts 
ansluta ytterligare fastigheter till samma kostnad som tidigare – dvs. endast dra 
nya ledningar. Kostnader för underhåll och driftstörningar ökar. Vissa installa-
tioner – t.ex. pump och hydrofor – måste kanske bytas ut för att öka kapaciteten. 
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Till sist slår man dock i kapacitetstaket. Det går inte att öka vattenuttaget utan 
att anlägga en ny brunn. Marginalkostnaderna stiger till slut vertikalt.2 
 Vi bör notera att produktionskostnaden först sjunker i ett intervall innan den 
börjas stiga. För vissa varor sjunker kostnaderna i ett ganska stort produktionsin-
tervall. Skälet för detta är att produktionen är förenad med fasta kostnader som 
inte är beroende av produktionsvolymen. Höga fasta kostnader är en egenskap 
som kännetecknar flera typer av infrastruktur. Kostnaden för att bygga en väg är 
i princip densamma – oavsett om den används av en bostadsfastighet eller fem. 
Liknande resonemang kan föras vid vatten- och avloppsanläggningar, bryggor, 
badstränder eller lekplatser. 
 För att återknyta till figuren har jag markerat vilken produktionsvolym som 
är den optimala – dvs. som ger lägst kostnader per producerad enhet. Men vid 
sidan av produktionskostnaderna, bestäms även den mängd som produceras av 
hur mycket av den aktuella nyttigheten som efterfrågas. 
 Om den kapacitet som efterfrågas hamnar till vänster om den optimala pro-
duktionsskalan, säger man att produktionen uppvisar stordrifts- eller skalför-
delar (eng. economies of scale). Ju fler fastigheter som ansluts, desto lägre ge-
nomsnittskostnader för vattenförsörjning – en situation där gemensamma lös-
ningar är produktionstekniskt effektivare än individuella brunnar. 

 
Ett exempel för vattentäkter: I områden med såväl dålig tillgång som bristande 
kvalitet på vatten kan de fasta kostnaderna för markundersökningar, provborr-
ningar, reningsanläggning m.m. vara mycket höga. Med en djup bergborrad 
brunn kan emellertid kraftigt vattenförande sprickor påträffas, som kan försörja 
flera fastigheter. Att efterfrågan hamnar till vänster i figuren beror då inte i första 
hand på efterfrågans storlek, utan på de fasta kostnadernas storlek i kombination 
med hög vattenförande kapacitet. 
 

Om den kapacitet som efterfrågas istället hamnar till höger i figuren föreligger 
inga skalfördelar. I dessa situationer är fastighetssamverkan för vattenförsörj-
ning inte motiverad av produktionstekniska skäl. 

 
Ytterligare ett exempel för vattentäkter: I områden med bra tillgång och god kva-
litet på vatten – t.ex. i sorterade grövre jordarter – kan de fasta kostnaderna för 
en grävd brunn vara betydligt lägre än i det tidigare fallet. Även s.k. rörspets-
brunnar kanske kan användas. Att efterfrågan hamnar till höger i detta fall beror 
på låga fasta kostnader i kombination med den begränsade kapacitet som grävda 
brunnar/rörspetsbrunnar har. I de fall individuella vattentäkter utförs kan de fasta 
kostnaderna dessutom minskas ytterligare genom att lokalisera brunnen nära re-
spektive huvudbyggnad, så att kostnaderna för vatten- och elledningar hålls låga. 
 

Stordriftsfördelar uppkommer inte bara därför att kostnaderna för att producera 
en enstaka nyttighet slås ut på flera enheter. Även olika nyttigheter kan produce-
                                                      
2 En mer fullständig redogörelse för utseendet hos olika kostnadsfunktioner – och förklaringar 
till varför de ser ut som de gör – ges i Nicholson & Snyder (2011). 
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ras på ett sådant sätt att de ”delar” på vissa av de fasta kostnaderna. Man talar då 
om samproduktionsfördelar (eng. economies of scope). 

 
Att fastigheter går samman och anlägger både badplats och någon brygga för 
småbåtar är vanligt i områden med fritidsbebyggelse. Mark- och anläggnings-
kostnaderna kommer då att delas av de båda nyttigheterna badplats och brygga, 
varvid totalkostnaderna minskar. Vidare kan en klubbstuga för bryggföreningen 
kombineras med omklädningshytter för badet eller en bastu m.m. Vägar och tra-
fikbelysning är ytterligare ett exempel på verksamheter med samproduktionsför-
delar. 
 

Både skalfördelar och samproduktionsfördelar kan skapa vad som brukar kallas 
för naturliga monopol. Med detta menas att en enstaka producent eller produk-
tionsanläggning kan producera nyttigheten till lägsta möjliga kostnad. I dessa 
fall är det således effektivt att fastigheter går samman i gemensamma lösningar 
och samverkar för att tillgodose sina infrastrukturbehov. 

 
Anmärkning. Jag har i mina exempel valt sådana situationer som främst repre-
senterar landsbygdsförhållanden. Inom tätorter råder delvis andra förutsättningar 
än på landsbygden – något förenklat kan man säga att skalan på de naturliga mo-
nopolen är betydligt större. Kommunen har därför som regel i detaljplaner till-
delats ansvaret för utförande och drift av allmänna platser, såsom gator, torg och 
parker. Vatten- och avloppsförsörjning är normalt också ett kommunalt ansvar. 
 För många ändamål på kvartersmark finns dock behov av att samverka mel-
lan fastigheter. Exempelvis för att ordna gemensamma utfarter, parkeringsplat-
ser, garage, lekplatser, grönytor och gårdsmiljöer. 

 
 
1.1.2 Externa effekter 
 
I de fall en viss verksamhet påverkar omgivningen – utanför själva verksam-
hetsområdet – talar man om externa effekter. Dessa kan vara såväl negativa som 
positiva. 
 Lokalisering av en anläggning för avloppsinfiltration kan t.ex. generera ne-
gativa externa effekter i form av föroreningar för en vattentäkt som är belägen 
nedströms. Eller så kan dålig lukt från anläggningen minska värdet av den lokala 
badstranden, när vinden blåser år det hållet. Vägar genererar störande trafik, 
damm och buller. 
 Åtgärder för att främja viltvård eller fiskevård är istället typiska verksamhet-
er som genererar positiva externa effekter över större områden. Markavvattning 
– som dikning eller invallning – kan också ha positiva effekter för områden 
belägna utanför själva företaget. 
 Ett plank som en fastighetsägare uppför till insynsskydd mellan angränsande 
bostadstomter är ytterligare ett exempel. Om grannen också plågades av insynen 
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medför planket en positiv extern effekt, men om grannen istället får sin begrän-
sade havsutsikt ödelagd är de externa effekterna av negativt slag. 
 Som bör ha framgått, uppstår omgivningspåverkan vid många olika markan-
vändningar. Det ekonomiska problem som föreligger vid närvaro av externa 
effekter, är att den som ska vidta en viss åtgärd eller verksamhet inte fattar be-
slutet på grundval av de totala kostnaderna eller de totala nyttorna som mark-
användningen medför. Detta kan leda till inoptimala beslut. 
 Om alla som berörs av en viss åtgärd istället samlades och träffade ett avtal 
om exempelvis utformning och lokalisering av avloppsinfiltrationen, vattentäk-
ten och badplatsen, skulle vi återigen erhålla en Pareto-effektiv allokering. 
 Genom att de som påverkas av markanvändningen samordnar sig i ett avtal, 
försvinner de externa effekterna – man säger att de internaliseras genom avtalet. 
Förekomsten av externa effekter kan alltså vara ytterligare en situation där sam-
verkan kan leda till en högre effektivitet. 

 
Nobelpristagaren Ronald Coase (1960) visade – i det numera klassiska Coase-
teoremet – att om det inte förekommer några kostnader för att förhandla och 
träffa avtal (s.k. transaktionskostnader) kommer alltid alla som berörs av en viss 
markanvändning att träffa avtal som uppfyller kraven på Pareto-effektivitet. 
 Som vi kommer att se i följande avsnitt, är avsaknad av transaktionskostnader 
ett ganska orealistiskt antagande – särskilt när det gäller frågor om markanvänd-
ningar. 

 
 
1.2 Omständigheter som kan förhindra effektiva avtal 
 
Om de antaganden jag formulerat i avsnitt 1.1 stämmer, borde man kunna över-
låta den ekonomiska organiseringen av olika slags infrastruktur till markägarna 
själva – och dessutom förvänta sig effektiva lösningar. 
 I vissa situationer skulle säkert detta ske, men i åtskilliga fall skulle potenti-
ellt effektiva avtal inte kunna åstadkommas eller genomföras. Det finns flera 
förklaringar till sådana misslyckanden, och i detta avsnitt ska jag ta upp de två 
viktigaste faktorerna: 
 

 Förekomsten av transaktionskostnader 

 Brister i tillgänglig information 
 
Dessa två omständigheter skapar dessutom möjligheter till strategiskt eller till 
och med bedrägligt beteende från dem som ska förhandla. I avsnitt 1.2.3 be-
handlar jag konsekvenserna av detta senare förhållande. 
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1.2.1 Transaktionskostnader 
 
När flera individer ska träffas och förhandla fram ett avtal går det givetvis åt tid 
och andra resurser för att organisera själva mötet, ta fram information och kost-
nadsunderlag, formulera beslutsförslag, förhandla, träffa avtal och därefter sä-
kerställa att avtalen verkligen genomförs. Alla dessa kostnader utgör transak-
tionskostnader. 
 Generellt kan man säga att transaktionskostnader är processrelaterade kost-
nader för att förvärva, byta, upplåta eller på annat sätt förändra rättigheterna till 
ett visst objekt – s.k. transaktioner.3 
 I vissa situationer är transaktionskostnaderna låga. Särskilt marknadstrans-
aktioner med få parter och standardiserade produkter – t.ex. inköp av en liter 
mjölk – kännetecknas av mycket låga transaktionskostnader. Det finns endast ett 
fåtal standardiserade mjölksorter. Konkurrensen på livsmedelsmarknaden gör att 
priset är i stort detsamma i alla butiker. Om man av något skäl inte vill köpa den 
mjölk som säljs i en viss butik, är det lätt att gå till en annan handlare. Detta 
ökar förvisso transaktionskostnaderna något, men ingen torde hamna i en situa-
tion där man anser att kostnaderna blir så höga att man hellre är utan mjölk.4 
 I andra situationer är transaktionskostnaderna istället höga – t.ex. i förhand-
lingssituationer med många parter och där fler kombinerade frågor måste sam-
ordnas. Vägfrågor berör typiskt sett ganska många fastigheter, och består dess-
utom av flera dimensioner. Markägarna måste komma överens om lokalisering 
av vägen, val av standard, vilka fastigheter som ska anslutas, hur kostnaderna 
ska fördelas etc. Ju fler fastighetsägare som berörs av vägen, desto högre blir 
transaktionskostnaderna. 
 I markanvändningsfrågor kan transaktionskostnaderna även bli höga i situa-
tioner med få parter. Detta beror på att markens lägesbundenhet gör att man inte 
kan söka alternativa avtalsparter. Varje markägare har ju ett slags monopol över 
sin egen mark och sitt eget eventuella deltagande i samverkansprojektet. För-
handlingssituationen brukar i dessa sammanhang kallas för bilaterala monopol 
(två specifika parter) eller multilaterala monopol (fler än två specifika parter). 
Effekterna av detta återkommer jag till i avsnitt 1.2.3. 
 I vissa situationer kan transaktionskostnaderna bli så höga att inget avtal 
träffas – eller att inte ens förhandlingar inleds – trots att det rent teoretiskt (dvs. i 
en värld utan transaktionskostnader) skulle vara effektivt. De potentiella vinster-
na från samverkan omintetgörs i dessa fall av transaktionskostnadernas storlek. 
 
 

                                                      
3 Se Williamson (1979) för klassisk artikel om transaktioner och transaktionskostnader. 
4 Förekomsten av livsmedelsbutiker medför att transaktionskostnaderna för inköp av mat i 
allmänhet minskar. Att företag över huvud taget existerar kan förklaras som ett sätt att minska 
transaktionskostnaderna (Coase, 1937). 
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1.2.2 Ofullständig information 
 
En förutsättning för att kunna träffa effektiva avtal är givetvis att de förhand-
lande parterna har tillgång till fullständig information om markförhållanden, 
anläggningskostnader, framtida drifts- och underhållskostnader, tillgänglig tek-
nik, samt att man känner till de övriga förhandlingsparternas behov och önske-
mål. 
 Normalt sett är detta inte fallet. Information är istället en begränsad resurs, 
som det kostar tid och pengar att ta fram. I praktiken blir det därför en avväg-
ning mellan värdet av den nya kunskap som mer information kan tillföra, och 
kostnaden för att producera denna. Även brister i beslutsunderlaget kan därmed 
leda till att potentiella vinster från samverkan inte tillgodogörs. 
 En annan viktig aspekt är att informationen – förutom att vara ofullständig – 
samtidigt ofta är ojämnt fördelad, s.k. asymmetrisk information. Med detta me-
nas att vissa parter besitter kunskaper som inte delas av alla. Dessa individer kan 
dessutom försöka utnyttja sina informationsövertag för att vinna personliga för-
delar, något som utvecklas i följande avsnitt. 
 
 
1.2.3 Opportunism 
 
Termen opportunism innebär i ekonomiska sammanhang ett beteende där man 
tar till oärliga eller bedrägliga strategier för att uppnå sina mål. 
 De faktorer som skapar förutsättningar för opportunism framgår av de två 
föregående avsnitten. Förekomsten av transaktionskostnader medför att tillsyn 
och kontroll av avtalens efterlevnad, vilka som använder infrastrukturen och i 
vilken omfattning etc., aldrig kan vara fullständig. Att information är en begrän-
sad och kostsam resurs möjliggör även undanhållande av betydelsefull kunskap, 
t.ex. om ens egna värderingar. 
 Även om det finns förutsättningar, måste dessutom individerna ha motiv att 
bete sig opportunt. Incitamenten skapas genom att en vinst kan uppstå vid sam-
verkan. När flera individer gemensamt skapar en vinst, är det inte på förhand 
givet hur denna vinst ska fördelas mellan deltagarna. De rationella individerna 
önskar givetvis så stor andel av vinsten som möjligt. En deltagare kan öka sin 
vinstandel antingen genom att sänka sina kostnader, eller genom att öka sin 
användning av den aktuella infrastrukturen (ökad nytta). 
 Jag ska i det följande redovisa två typsituationer där ett opportunt beteende 
kan gynna den individ som använder sådana strategier. 
 

 Förhandlingen – Utpressning 

 Kollektiva nyttigheter – Snålskjutsåkande 
 
Vi ska också se vad konsekvenserna kan bli av dessa strategier. Deltagarnas 
egenintresse av att maximera sitt individuella utfall står nämligen delvis i kon-
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flikt med gruppens intresse av att åstadkomma och maximera det gemensamma 
överskottet från samverkan. 
 
 
Förhandlingar i bilaterala eller multilaterala monopol 
 
Som tidigare nämnts medför markens lägesbundenhet att de fastighetsägare som 
kan förhandla och träffa avtal om samverkan är i stort givna på förhand. När 
alternativa avtalsparter saknas talar man om bilaterala eller multilaterala mono-
polsituationer. 
 Varje markägare som ska delta i förhandlingen har en monopolställning i två 
avseenden. För det första så fordrar alla typer av infrastruktur att markområden 
upplåts eller förvärvas för själva anläggningarna. För detta fordras markägarens 
medgivande. För det andra kan en markägare välja att inte delta i samverkan – 
vilket normalt innebär att ett färre antal fastigheter får dela på de fasta kostna-
derna.5 
 Vad gäller markupplåtelsen är det normalt så att ingen deltagare vill ha an-
läggningen på den egna marken.6 En strategi för att slippa upplåta mark kan ju 
vara att helt enkelt vägra – utnyttja sin vetorätt. Alternativt kan monopolställ-
ningen användas för att få en så hög ersättning som möjligt – som kanske vida 
överstiger markägarens egen värdering av marken (jfr Werin, 1978). I detta 
senare fall innebär den höga ersättningen att en större andel av vinsten tillfaller 
den upplåtande fastigheten. 
 Ser vi till varje markägares rätt att ställa sig utanför samverkan, kan även 
denna monopolställning läggas till grund för opportuna strategier. Som framgått 
i avsnitt 1.1.1 är det vanligt med olika slags stordriftsfördelar vid infrastruktur-
försörjning. Det blir då ett gemensamt intresse för samverkansföretaget att så 
många fastigheter som möjligt deltar – och därmed delar på de fasta kostnader-
na. 
 Samtidigt uppstår en potentiell utpressningssituation, där en deltagare kan 
hota med att dra sig ur samverkan om inte vissa individuella eftergifter erhålls 
(jfr Klein, Crawford & Alchian, 1978). Det kan t.ex. röra sig om hur kostnader-
na för markupplåtelse, utförande, underhåll och drift ska fördelas mellan delta-
garna. Vinsten eller överskottet från samverkan kommer ju att fördelas olika 
beroende på vilken grund som används för att fördela kostnaderna. En alternativ 
strategi kan vara att försvåra och förhala förhandlingsprocessen, för att däri-
genom åsamka övriga deltagare högre transaktionskostnader.7 

                                                      
5 Jag kanske bör understryka att i den tänkta miljö jag beskriver är det frivilliga förhandlingar 
och avtal som kan leda till Pareto-effektiva allokeringar. Tvingande lagstiftning – och de 
ekonomiska effekterna av sådana regler – kommer att fogas till resonemanget i avsnitt 1.3. 
6 I den engelskspråkiga litteraturen går fenomenet under beteckningen NIMBY – Not In My 
Back Yard. 
7 Den engelskspråkiga benämningen på strategin är “hold out”. 
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 Opportunism är emellertid inte riskfritt i förhandlingar. Om den som ägnar 
sig åt de ovan beskriva strategierna är alltför ”hårdnackad”, finns alltid faran att 
ingen samverkan kommer till stånd, eller att markägaren utesluts från samver-
kan. I dessa avseenden sammanfaller de individuella och gemensamma målsätt-
ningarna – utan samverkan uppstår ingen vinst att fördela!8 
 Om alla deltagare agerar på dessa sätt, förstår man att samverkan troligen 
inte kommer till stånd. I vissa fall kan det dock räcka med att en enstaka individ 
utnyttjar sin monopolställning på kollektivets bekostnad för att hela projektet 
ska utebli. Beteendet har nämligen en tendens att smitta av sig – de som känner 
sig utnyttjade återgäldar med samma strategi.9 
 Ett något mindre dystert scenario kan vara att en samverkan visserligen 
kommer till stånd – men inte under optimala former. Anläggningen kanske loka-
liseras till ett sämre område på grund av veto eller utpressning. Potentiella stor-
driftsfördelar kanske inte kan förverkligas till fullo. 
 
 
Kollektiva nyttigheter, snålskjutsåkande och fritt tillträde 
 
Vissa av de nyttigheter som ofta organiseras genom samverkan mellan flera 
fastigheter har speciella ekonomiska egenskaper i två avseenden: 
 

 Ingen rivalitet i konsumtion 
 Går ej att exkludera användare 

 
Dessa två egenskaper tillsammans kännetecknar vad som kallas för kollektiva 
nyttigheter – i motsatts i privata nyttigheter. 
 Konsumtion av en kollektiv nyttighet är inte förbrukande, det finns ingen 
rivalitet mellan olika individers konsumtion. Om en bil kör på en väg, minskar 
inte möjligheterna för andra bilar att köra på samma väg. Om en person solbadar 
vid en badstrand, minskar inte möjligheterna för andra badgäster att göra det-
samma. Om jag däremot konsumerar en privat vara – exempelvis en glass – är 
det inte möjligt för någon annan att äta samma glass. 
 Kollektiva nyttigheter utmärks också av att det är svårt att exkludera eller 
utestänga användare när nyttigheten väl finns tillgänglig – som exempel kan 
nämnas fyrar, gatubelysning eller fiske. Svårigheten att exkludera har egentligen 
två komponenter; dels är det svårt att begränsa varje individs utnyttjande, dels är 
det svårt att begränsa brukargruppens storlek. 

                                                      
8 Inom spelteorin kallas situationen för “the toughness dilemma”. Spelteorin är en gren av den 
ekonomiska mikroteorin som studerar situationer där aktörer fattar beslut som bygger på 
beaktande av andra aktörers åtgärder och reaktioner på det egna beslutet. Se Baird, Gertner 
och Picker (1994) för en introduktion till spelteorin, med tyngdpunkt på rättsliga tillämpning-
ar. 
9 Denna spelstrategi kallas “tit-for-tat” och har sitt upphov i Axelrod (1984). 
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 I praktiken är det svårt att finna renodlade kollektiva nyttigheter som sam-
tidigt uppfyller båda dessa egenskaper. Ser vi till fastighetsutnyttjande och infra-
struktur finner vi istället olika mellanformer mellan kollektiva och privata nyt-
tigheter – s.k. semikollektiva nyttigheter. 
 För vissa anläggningar saknas normalt rivalitet vid konsumtion, men det är 
ändå lätt att utestänga obehöriga användare. Det gäller exempelvis för vägar 
(med vägbom), brunnar, avloppsanläggningar eller gemensamhetslokaler. Denna 
mellanform brukar kallas för klubbvaror. 
 För andra nyttigheter är det tvärtom – det är svårt att utestänga andra från 
nyttjande samtidigt som en rivalitet kan uppstå i form av trängsel och förslit-
ningsskador. Tydligast ser vi detta vid utnyttjandet av olika typer av begränsade 
naturtillgångar – jakt, fiske, vattenvård, skogsvård, svampplockning etc. Denna 
mellanform brukar benämnas gemensamma resurser.10 
 Vari består då det ekonomiska problem som sammanhänger med kollektiva 
nyttigheter? Svaret kan delas upp i två olika komponenter – dels underproduk-
tion, dels överkonsumtion. 
 Om vi börjar med produktionssidan: Icke-rivalitet i konsumtion betyder i 
andra termer att marginalkostnaden är noll. Det kostar inget med ytterligare en 
badgäst på badstranden, eller ytterligare en bil på vägen. För att erhålla effektivi-
tet i resursanvändningen bör då även priset eller avgiften för konsumtionen sät-
tas till noll eller mycket lågt (Werin, 1990). Någon måste ändå finansiera anläg-
gande, underhåll och drift. Vem ska göra det när den effektiva avgiften för an-
vändande är noll? 
 Lägg därtill svårigheten att exkludera användare. Eftersom alla kan konsu-
mera nyttigheten utan att betala, är det rationellt att åka snålskjuts (eng. free 
riding) och hoppas att någon annan tar på sig kostnaderna. 
 Det är alltså svårt att genom avgifter få kostnadstäckning för produktion av 
kollektiva nyttigheter – resultatet kan bli en för låg produktionsnivå.11 
 Så till konsumtionssidan: När det uppstår förslitnings- och trängseleffekter 
vid utnyttjandet av gemensamma resurser, är användandet inte längre kostnads-
fritt. De kostnader som varje nyttjare genererar kommer dock att fördelas på 
samtliga användare. Minskar tillgången på fisk, svamp eller hjortron drabbar ju 
detta alla som ägnar sig åt sådana verksamheter. Däremot tillfaller nyttan av den 
fångade fisken, den plockade svampen/hjortronen den enskilde nyttjaren. Resul-
tatet blir ofta en konsumtion på en nivå som på sikt utarmar resursen ifråga.12 
 

Har ni själva stått och tittat på de små trattkantarellerna som egentligen borde få 
en vecka till för att bli riktigt fina? Denna situation illustrerar tydligt dilemmat: 

                                                      
10 Se Bucht (2006) för en uttömmande genomgång av olika varianter av kollektiva nyttigheter. 
11 Pionjärarbetet inom området är Mancur Olsons (1965) The Logic of Collective Action. 
12 Klassikern på detta område är Hardin’s (1968) artikel om hur en kollektiv betesmark med 
fritt tillträde kommer att ödeläggas av ett för hårt betestryck. 
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Om jag väntar tills det är optimalt att plocka kantarellerna, kanske någon annan 
hinner före. Alltså plockar jag svampen för tidigt.13 

 
Även vid produktion och konsumtion av kollektiva nyttigheter kan alltså egen-
intresset delvis komma i konflikt med det gemensamma intresset. Trots att alla 
egentligen skulle vinna på att betala för produktion och begränsa sin konsum-
tion, är detta inte ekonomiskt rationellt för varje enskild individ. 
 

*        *        * 
 
De situationer som beskrivits i detta avsnitt – utnyttjande av monopolställning i 
förhandlingar, snålskjutsåkande och överutnyttjande av resurser med fritt till-
träde – är exempel på vad som kallas för sociala dilemman.  
 I dessa lägen måste de enskilda markägarna göra en uppoffring eller visa 
återhållsamhet – dvs. inte maximera sin egen individuella nytta – till förmån för 
ett gemensamt intresse – lösningar som bygger på samverkan – vilket totalt sett 
kan öka effektiviteten. 
 Hur får man då individer att inte hamna i dessa sociala fällor? Det är vad 
nästa avsnitt handlar om. 
 
 
1.3 Betydelsen av institutioner 
 
Med institutioner menar man i dessa sammanhang de regler som strukturerar 
samhället och våra mänskliga relationer. De kan beskrivas som spelregler med 
flera olika funktioner. När det gäller individernas ekonomiska och sociala val 
fungerar institutionerna så att de organiserar, begränsar, belönar eller bestraffar 
olika handlingsalternativ. 
 Institutionerna utgörs dels av sociala och kulturella normer, men även for-
mella regler – exempelvis lagstiftning. Det är främst betydelsen av lagstiftning 
som är av intresse i detta avsnitt. 
 I det följande ska några viktiga funktioner hos den lagstiftning som rör mark-
användning och markanknutna rättigheter presenteras. Jag ska särskilt belysa 
betydelsen av nedanstående aspekter, vad avser möjligheterna att åstadkomma 
effektiva samverkanslösningar: 
 

                                                      
13 För att återknyta till spelteorin utgör dessa omständigheter vad som kallas för ett ”fångarnas 
dilemma”. Alla svampplockare skulle få det bättre om de kunde komma överens om att inte 
plocka för små svampar. Förutom det ogörliga i att kontakta alla andra svampplockare, har 
var och en av dessa emellertid anledning att bryta ett eventuellt avtal av sådant slag. Då kan 
de ju få mer av nyttigheten för egen del genom att åka snålskjuts på de övriga svampplockar-
nas återhållsamhet. Risken för upptäckt torde vara försvinnande liten. 
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 Tillskapandet av legala rättigheter 

 Alternativa beslutsformer när avtal inte kan träffas 

 Spelregler vid förhandlingar 

 Organisering av förvaltningsskedet 
 
 
1.3.1 Etablera och säkerställa markanknutna rättigheter 
 
Genom lagstiftningen definieras, skapas och tryggas olika slags markanknutna 
rättigheter – äganderätt, servitut, arrende, ledningsrätt, bostadsrätt etc. Förutsätt-
ningarna läggs fast för nybildning av rättigheter, liksom för överlåtelser av be-
fintliga. Lagreglerna anger även vilka befogenheter och skyldigheter som följer 
av en viss rättighetstyp, samt hur överträdelser eller kränkningar av någons rät-
tigheter ska hanteras. 
 Att etablera och säkerställa rättigheter framhålls ofta som en av de viktigaste 
funktionerna hos de formella institutionerna. I många vetenskapliga arbeten har 
historiska utvecklingsförlopp i olika samhällen studerats, där institutionerna 
förändrats från ett ursprungstillstånd med fritt tillträde eller samfällda rättigheter 
i riktning mot individuella äganderätter.14 Just privat äganderätt anses av många 
ekonomer vara den mest betydelsefulla faktorn för ekonomisk tillväxt, främst på 
grund av de incitament som därigenom skapas (se t.ex. North & Thomas, 1976). 
 Ta som exempel en bonde som ska bruka och förvalta sin mark. Om ägandet 
av marken är säkrat och rättsligt sanktionerat, uppstår en direkt relation mellan 
bondens investeringar/brukningsinsatser och de intäkter som erhålls. Under 
andra förhållanden – t.ex. fritt tillträde eller samfällt ägande – minskar kopp-
lingen mellan individens insatser och utfall. Risken finns att andra åker snål-
skjuts på bondens arbete, vilket då gör det rationellt även för bonden att an-
stränga sig mindre. 
 Det omvända gäller vid utnyttjande av befintliga resurser, exempelvis vilt-
vård och jakt (Demsetz, 1967). Om privata rättigheter till viltet saknas, har ingen 
enskild jägare incitament att begränsa sin egen jakt. Nyttan av sådana uppoff-
ringar tillfaller ju i stora delar de andra jägarna inom samma område. Situation-
en kan beskrivas som ”först till kvarn…” Resultatet kan bli att resursbasen ut-
armas och försvinner. Om varje jägare istället ges en exklusiv rätt till viltet inom 
ett visst område, kommer kostnaden för varje fångst eller byte – liksom nyttan 
av varje viltvårdsinsats – att tillfalla jägaren själv. 
 I båda dessa exempel medför den individuella äganderätten en internali-
sering av sådana negativa externa effekter som genereras vid avsaknad av defi-
nierade och säkerställda rättigheter. 
 Vilken betydelse har då legala rättigheter till mark för möjligheterna att 
åstadkomma effektiva lösningar vid fastighetssamverkan? Vid närvaro av t.ex. 

                                                      
14 Denna gren inom ekonomin brukar kallas för property rights-skolan. 
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stordriftsfördelar kan ju gemensamma anläggningar vara effektivare än indivi-
duella. Kan tillskapandet av rättigheter underlätta sådan samverkan? 
 För det första så innebär tydligt avgränsade och överlåtbara rättigheter att 
transaktionskostnaderna för att träffa avtal minskar. Man kan formulera det som 
att offentligt sanktionerade rättigheter är en förutsättning för att transaktioner 
(överlåtelser, upplåtelser etc.) överhuvudtaget ska kunna genomföras. Tänk er 
själva att ingå ett avtal där det inte finns några påföljder om man bryter avtalet! 
 För det andra – och kanske viktigare – så behöver det inte nödvändigtvis vara 
enbart individuella rättigheter som lagstiftningen etablerar. För vissa funktioner 
kan samfällda eller andra rättighetstyper skapas (jfr Stevenson, 1991) – exem-
pelvis mark-, anläggnings- eller vattenrättsliga samfälligheter. Eller allemansrät-
ten som etablerar fritt tillträde till vissa resurser! 
 Genom offentligt sanktionerade samfälligheter för olika ändamål minskar 
således transaktionskostnaderna också vid samverkan. 
 
 
1.3.2 Möjligheter att fatta tvingande beslut 
 
Som framgick i avsnitt 1.2.3 kunde markägarnas monopolställning utnyttjas för 
olika slags utpressningsstrategier. Detta medförde högre transaktionskostnader, 
och i värsta fall utebliven samverkan. När det gällde kollektiva nyttigheter fanns 
istället en tendens att undvika betalning genom snålskjutsåkande. 
 En institutionell lösning på dessa problem är att i lagstiftningen ange under 
vilka förutsättningar som en markägare mot sin vilja kan tvingas: 
 

 Delta i fastighetssamverkan 

 Svara för en viss andel av kostnaderna 

 Upplåta mark för gemensamma anläggningar 
 
Om fastighetsägarna inte kan nå en överenskommelse – på grund av opportu-
nism eller andra skäl – kan frågan om fastighetssamverkan, kostnadsfördelning 
och markupplåtelse istället prövas och avgöras av en myndighet. 
 För att sådana lagregler ska leda till effektiva avgöranden, är det av yttersta 
vikt att vissa villkor är uppfyllda för att myndigheten ska få fatta beslut om sam-
verkan. Varför det? – jo, vid offentliga beslut ligger inte längre markägarnas 
individuella värderingar till grund för avgörandet. Det var ju dessa värderingar 
som utgjorde fundamentet i Pareto-effektiva allokeringar! 
 Målsättningen bör följaktligen vara att formulera de legala villkoren så att 
det offentliga avgörandet efterliknar ett tänkt avtal. Ett första villkor bör då vara 
att endast sådan samverkan som skapar en vinst eller överskott bör inrättas 
tvångsvis. Kan samverkan utformas eller organiseras på olika sätt, bör vidare det 
alternativ som skapar det största överskottet väljas. Därutöver får kostnadsför-
delning, markupplåtelse och ersättning m.m. inte leda till att någon deltagare 
drabbas av en förlust. 
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 Den institutionella lösningen med tvingande lagstiftning och myndighets-
avgörande kan således vara ett sätt att hantera situationer med höga transak-
tionskostnader. Förutom lägre transaktionskostnader kan även effekten bli mer 
optimala allokeringar, när markägarnas monopolställning försvagas och finan-
sieringen tryggas. 
 
 
1.3.3 Spelregler för förhandlingar 
 
Om det finns möjligheter att utan överenskommelser anordna fastighetssamver-
kan genom offentlig prövning, kan man fråga sig varför deltagarna överhuvud-
taget ska ägna sig åt förhandlingar? 
 Det finns två skäl för parterna att inledningsvis försöka träffa frivilliga avtal. 
För det första kan kostnaderna för officialprövningen inbesparas, vilka i enklare 
fall kan överstiga transaktionskostnaderna för förhandlingar och avtal. För det 
andra har parterna möjlighet att ”fintrimma” utformningen av samverkan på ett 
annat sätt än vad som blir följden av ett mer ”trubbigt” offentligt beslut. 
 Under förhandlingen vet parterna att – om inget avtal nås – frågan kan 
komma att prövas utifrån lagreglerna, vilka då definierar parternas alternativa 
utfall. Lagstiftningen fungerar därvid som spelregler och referenspunkter för 
förhandlingen (se Roth, 1985) – deltagarnas förväntningar om förhandlingsutfal-
let samordnas och koordineras. 
 Det blir t.ex. svårt att på ett övertygande sätt motivera varför kostnaderna för 
anläggande, underhåll och drift ska fördelas på ett sätt som innebär att någon får 
en högre kostnadsandel än vad som blir utfallet vid en officialprövning. På lik-
nande sätt är det inte trovärdigt att kräva en ersättning för markupplåtelse som 
vida överstiger den lagreglerade nivån vid tvångsförvärv – eller från den andra 
sidan erbjuda en alldeles för låg kompensation. Liknande referenspunkter kan 
etableras genom lagregler om utformning och standard, anslutningstvång etc. 
 Tvångsmöjligheter i lagstiftningen kommer således att definiera parternas 
alternativa utfall i förhandlingarna om samverkan. Detta förenklar förhandling-
arna – med lägre transaktionskostnader som följd. 
 I de fall inget avtal kan träffas, kommer frågan om samverkan istället att 
avgöras i en officialprövning. Förhandlingsmomentet har då fungerat som en 
urvalsmekanism för att särskilja situationer med låga transaktionskostnader från 
de med höga. 
 
 
1.3.4 Förvaltningsskedet – beslut om drift och underhåll  
 
Om en initial fastighetssamverkan väl etablerats och en eller flera anläggningar 
utförts, kan givetvis inte den gemensamma infrastrukturen därefter lämnas åt sitt 
öde. Med återkommande intervall krävs att deltagarna tar ställning till drifts-
åtgärder, underhåll, begränsningar eller omfördelning av nyttjandet, hantering av 
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konflikter etc. – kort sagt ställer förvaltningen av gemensamma anläggningar 
krav på organisering av det kollektiva beslutsfattandet. 

 
Även förändringar i omgivningen kan ställa liknande krav. Exempelvis medför 
överlåtelser av mark eller rättigheter att nya individer inträder i gemenskapen. 
Detta kan fordra nya förhandlingar och avtal (om deltagandet är personligt) eller 
så kan inträdet ske automatiskt (om deltagandet istället knyts till själva fastighet-
en eller rättigheten). 
 Ändrad markanvändning – t.ex. uppförande av ny bebyggelse – skapar lik-
nande situationer. Nya förhandlingar avseende kostnadsfördelning genererar 
högre transaktionskostnader i jämförelse med automatiskt verkande regler. 
 

Problemet att organisera förvaltningen blir lite tydligare om vi försöker sam-
manfatta vilka nyttor och kostnader som uppstår när flera individer gemensamt 
ska fatta beslut. 
 Nyttorna består i att effektiva drifts- och underhållsåtgärder kommer till 
stånd, som därmed vidmakthåller eller förbättrar värdet av den gemensamma 
infrastrukturen. Om besluten till följd av opportunism, informationsbrister eller 
andra skäl blir dåliga – i betydelsen ineffektiva – eller att något beslut inte ens 
kan fattas, uppstår en materiell kostnad (i form av värdeminskning eller utebli-
ven värdeökning). 
 Själva beslutsfattandet fordrar också processuella kostnader i form av in-
formationsinhämtning, förhandlingar, ev. omröstning och liknande. Dessa pro-
cessuella kostnader motsvarar i stort de transaktionskostnader som tidigare be-
handlats. 
 En effektiv förvaltning innebär att det framtida beslutsfattandet utformas på 
ett sätt så att summan av de materiella och processuella kostnaderna minimeras 
(jfr Ekbäck, 2000). 
 Om deltagarna inte organiserar sig, utan fattar de gemensamma förvaltnings-
besluten genom nya förhandlingar och avtal, fordras att alla är eniga om åtgär-
derna. Vi är då i en situation som påminner om när samverkan initialt skulle 
etableras. Kravet på full enighet öppnar möjligheter till strategiskt beteende, 
vilket kan resultera i såväl höga materiella som processuella kostnader. I situa-
tioner med få deltagare och där man har förtroende för varandra inom gruppen, 
kan emellertid denna lösning fungera bra. 
 En institutionell lösning kan vara om lagstiftningen sanktionerar etablerandet 
av en fastare organisation som deltagarna ingår i. I samband med att deltagarna 
bildar organisationen kan man även upprätta interna regler för framtida besluts-
fattande, exempelvis att beslut ska fattas genom omröstning. 
 När beslutsfattande sker genom omröstning undviks flera av de kostnader 
som uppstår vid krav på full enighet. En viktig fråga är dock hur reglerna för 
omröstningen ska utformas.15 

                                                      
15 Se Buchanan och Tullock (1962) för ett banbrytande arbete inom denna ekonomiska disci-
plin, som går under namnet public choice. 
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 Generellt kan man säga att för beslut i ”viktiga” frågor – dvs. där de materi-
ella kostnaderna är höga – kan det vara effektivt att bära de ytterligare processu-
ella kostnader som tillkommer för att erhålla en kvalificerad majoritet. För be-
slut i ”enklare” frågor av löpande karaktär kan det istället vara effektivt med 
krav på endast enkel majoritet. Därigenom hålls de processuella kostnaderna 
låga samtidigt som strategiska beteenden från ett fåtal deltagare undviks. Likaså 
minskar kostnaden för att vissa beslut inte uppnår erforderlig majoritet. 
 En annan betydelsefull fråga gäller vilket röstetal varje deltagare ska ha. Ett 
motiv för att basera röstetalet på deltagarnas andelsvärden i den gemensamma 
nyttigheten – i motsatts till en röst per deltagare – kan vara att ett sådant röstetal 
sannolikt bättre motsvarar intensiteten i deltagarnas preferenser (värderingar). 
 Att allokera röstmakt i förhållande till andelsvärdet kan även förbättra inci-
tamenten att ta fram bra beslutsunderlag. Kostnaderna för att informera sig inför 
beslut bärs ju till vissa delar av respektive individ, medan nyttan av sådan kun-
skap tillfaller hela gruppen. Informationen har således egenskaper som liknar en 
kollektiv nyttighet, och kan på motsvarande sätt drabbas av problemen med 
snålskjutsåkande och underproduktion. 
 Kostnaden för att producera information är inte relaterad till deltagarnas 
andelsvärden. Detta medför att nyttan av mer information – som leder till bättre 
beslut – kommer att öka proportionellt mot andelsvärdet, dvs. deltagare med 
större andelsvärden kommer att investera mer för att få ett bra beslutsunderlag. 
Att grunda röstetalet på andelsvärdet kommer att förstärka detta incitament 
(Tracht, 1999). 
 
 
1.4 Resulterar institutionerna i effektiva allokeringar? 
 
När det gäller varuproduktion påverkar valet av produktionsteknologi resultatet 
samt vilka produktionskostnader som uppstår. Vissa teknologier fungerar bra, 
medan andra är sämre. 
 På liknande sätt kan man se institutionernas roll vid beslutsfattande. Olika 
institutionella utformningar skapar varierande förutsättningar för effektiva allo-
keringar till låga transaktionskostnader. Som svar på frågeställningen i avsnitts-
rubriken går det således inte att ge något precist besked. En dåligt utformad 
institution kan till och med försämra den ekonomiska allokeringen. 
 De institutionella egenskaper jag redogjort för i föregående avsnitt, torde 
verka i en effektivitetsbefrämjande riktning. Men innebär detta att vi kan erhålla 
Pareto-effektiva allokeringar med institutionernas hjälp? På den frågan blir sva-
ret ett direkt nej. Som vi sett så är alla transaktioner förenade med olika typer av 
kostnader. Institutionerna kan medverka till att minska transaktionskostnaderna, 
men aldrig eliminera dem helt. Faktum är att Pareto-effektivitet är ett tänkt ide-
altillstånd som aldrig kan uppnås i praktiken. 
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 Med ett mer pragmatiskt synsätt kan man emellertid hävda att en viss in-
stitution är effektiv om det inte går att åstadkomma en viss allokering till lägre 
transaktionskostnader med någon annan institutionell utformning. 

 
Detta synsätt ansluter till måttet på produktionsteknisk effektivitet: En produk-
tionsteknologi är effektiv om det inte på annat sätt går att producera mer till 
samma kostnad eller producera lika mycket till lägre kostnader. 
 

Man får således jämföra en viss institution med de praktiskt genomförbara in-
stitutionella alternativen, och därefter värdera vilka nyttor/intäkter respektive 
kostnader som uppstår i de olika fallen. 
 Vi kan i detta sammanhang – som en avslutning på avsnittet – notera att vid 
samverkan mellan fastigheter uppstår dels nyttor, dels kostnader. Vid valet mel-
lan individuell respektive gemensam infrastruktur måste både nyttosidan och 
kostnadssidan uppmärksammas. 
 Nyttan av fastighetssamverkan består främst i skalfördelar, samproduktions-
fördelar, internalisering av externa effekter samt produktion av kollektiva nyt-
tigheter. Dessa är svårare att tillgodogöra sig vid individuella lösningar. 
 Men det följer också kostnader med samverkan, gemensamt ägande och 
kollektivt beslutsfattande. Försämrade incitament och tendenser till snålskjuts-
åkande uppstår i alla grupper (Buchanan, Tollison & Tullock, 1980). Jämfört 
med individuella lösningar blir kostnaderna också högre för koordination, be-
slutsfattande, kontroll och övervakning. Hur mycket större dessa kostnader blir 
beror på den institutionella utformningen.16 
 I slutänden blir det en fråga om att väga samman de positiva effekterna från 
samverkan med de kostnader som gemensamma lösningar genererar. 
 
 
1.5 Några ord om bokens uppläggning 
 
I detta kapitel har vi lagt fast några ekonomiska hållpunkter rörande förutsätt-
ningarna för fastighetssamverkan, de begränsningar som följer av gemensamma 
lösningar, samt institutionernas roll i sammanhanget. 
 I kapitel 2 går jag igenom olika lagtekniska eller institutionella lösningar för 
skilda typer av samverkansbehov. Av utrymmesskäl blir det endast en översikt-
lig redovisning. 
 En mer grundlig genomgång sker av innehållet i anläggningslagen i kapi-
tel 3, samt lagen om förvaltning av samfälligheter i kapitel 4. 
 I kapitel 5 gör jag en avslutande återkoppling till de teoretiska grunderna från 
förevarande kapitel, för att se om och på vilka sätt som utformningen av anlägg-
ningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter – i egenskap av legala 

                                                      
16 Yttre faktorer spelar givetvis också en viktig roll – exempelvis tenderar dessa kostnader att 
vara lägre i grupper med få och homogena deltagare, eller när samverkansrelationen uppfattas 
som långsiktig (Ostrom, 1990). 
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institutioner – kan underlätta tillskapandet av effektiva lösningar för fastighets-
samverkan. 
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2  Rättsliga lösningar på samverkansbehov 
 
 
I de fall en samverkan mellan två eller flera fastigheter kan vara effektiv, är 
frågan vilka institutionella lösningar som lagstiftningen erbjuder? Vid en ge-
nomgång av lagstiftningen visar sig ofta flera olika lagtekniska metoder stå till 
buds. För vissa åtgärder har de berörda en frihet att välja mellan skilda rättsliga 
lösningar, medan det för andra verksamheter finns lagregler som begränsar val-
möjligheterna. 
 I följande avsnitt ska jag i korta ordalag redovisa vilka lagtekniska – dvs. 
institutionella – alternativ som kan användas för att lösa olika typer av gemen-
samma behov. 
 
 
2.1 ”Oreglerad” fastighetssamverkan 
 
Om alla berörda är överens kan samverkan ske genom frivilliga avtal – muntliga 
eller skriftliga. Benämningen ”oreglerad” samverkan är något oriktig eftersom 
dessa lösningar vilar på allmänna avtalsrättsliga grunder. Det är således avtals-
lagens regler om förutsättningarna för och rättsverkningarna av bindande avtal 
som är tillämpliga.  
 Sådana samverkansavtal kan inte göras gällande mot tredje man. Det kan 
därför uppstå problem vid överlåtelser av fastigheter eller rättigheter – den nye 
ägaren/innehavaren blir inte automatiskt bunden av avtalet, och kan inte heller 
tvingas att delta i samverkan. 
 Likaså kan oenighet eller strategiska beteenden inom gruppen sätta stopp för 
vidare samverkan. Tvångsmöjligheter saknas avseende deltagande, upplåtelse av 
utrymme eller fördelning av kostnader. Istället fordras frivilliga avtal i dessa 
frågor. Själva markupplåtelsen kommer att utgöra nyttjanderätt enligt jordabal-
kens regler. 
 Även under förvaltningsskedet fordras full enighet mellan deltagarna om 
samtliga åtgärder som ska vidtas. 
 Denna typ av mer eller mindre informell samverkan drabbas lätt av de pro-
blem som redovisades i avsnitt 1.2.3, med utnyttjande av monopolställning un-
der förhandlingar och snålskjutsåkande. Ändå torde den ”oreglerade” samverkan 
inte vara ovanlig, särskilt när det gäller mindre vägar på landsbygden. Är antalet 
deltagare få och har en förtroendefull relation, kan detta vara en lösning som 
fungerar väl till låga kostnader. Några konkreta uppgifter om den faktiska före-
komsten av denna lösning är svårt att ta fram. 
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2.2 Tomtägarföreningar1 
 
Tomtägarföreningar är juridiskt sett ekonomiska föreningar, vars organisation 
regleras i lagen om ekonomiska föreningar. En tomtägarförening är – efter regi-
strering – en juridisk person, och kan alltså rättsligt företräda medlemmarna. 
 Tomtägarföreningar är vanligt förekommande. Typiskt sett ansvarar de för 
gemensamma områden och anläggningar i äldre fritidshusområden (främst bil-
dade runt mitten av 1900-talet). Normalt äger föreningen de för området gemen-
samma fastigheterna med tillhörande anläggningar (grönområden, vatten och 
fiske, badplats, småbåtshamn, vattentäkt, vägar etc.). 

 
Det exakta antalet tomtägarföreningar av detta slag är svårt att uppskatta utifrån 
informationen i Näringslivsregistret, eftersom det inte går att entydigt särskilja 
dessa från andra typer av ekonomiska föreningar. En enkel sökning på internet 
ger dock vid handen att antalet sannolikt överstiger 10 000 stycken. 
 

Tomtägarföreningarna har oftast bildats i samband med exploatering av områ-
dena och försäljning av tomterna. Föreningarna har då övertagit ägandet av all-
männa områden och befintliga anläggningar. Nyare anläggningar har utförts 
inom ramen för föreningens verksamhet. 
 Föreningsstämman är tomtägarföreningens högsta beslutande organ. I lagen 
om ekonomiska föreningar (7 kap.) finns bestämmelser om omröstning såsom 
medlemmarnas röstetal och majoritetskrav i olika frågor. Av 6 kap. framgår att 
en styrelse ska finnas för att ansvara för den löpande förvaltningen. Styrelsen 
väljs av föreningsstämman, samt kan företräda föreningen och träffa avtal med 
entreprenörer eller andra utomstående. 
 Ett krav för medlemskap brukar vara att man äger en fastighet inom före-
ningens område. Medlemskapet är frivilligt men också en förutsättning för att få 
utnyttja anläggningarna. Den sakrättsliga anknytningen är personlig, det är alltså 
inte fastigheten som är ansluten. 
 Den institutionella lösningen med tomtägarförening bygger således på frivil-
lighet. Tvångsmöjligheter saknas när det gäller deltagande (medlemskap) och 
därmed även bidragande till kostnader. Markupplåtelser måste ske genom frivil-
liga avtal mellan föreningen och den eller de upplåtande markägarna. 

 
Inte heller inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap torde tomtägar-
föreningar kunna använda sig av tvångsmöjligheterna avseende allmän platsmark 
i plan- och bygglagen. Deltagandet i föreningen är – som nämnts – inte kopplat 
till fastigheterna utan personligt. 

 
 

                                                      
1 Beteckningen ”tomtägarförening” används här som ett samlande begrepp för denna organi-
sationstyp, vilken i praktiken även benämns t.ex. villaägarföreningar, villaföreningar, egna-
hemsföreningar och fastighetsägarföreningar. 
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2.3 Servitut 
 
Olika konstruktioner med ett eller flera servitut förekommer ofta som lösningar 
vid fastighetssamverkan. Exempelvis används många vägar och vattentäkter av 
både härskande och tjänande fastighet i servitutsförhållandet. Det är också van-
ligt med flera härskande fastigheter som jämsides utnyttjar en väg, en brygga, en 
vattentäkt eller någon annan nyttighet på den tjänande fastigheten – s.k. gemen-
samma servitut. 
 Servitut kan bildas genom avtal (JB 14 kap.) eller beslut vid fastighetsbild-
ningsförrättning (FBL 7 kap.). Officialservitut kan bildas tvångsvis om villkoren 
i FBL till skydd för allmänna och enskilda intressen är uppfyllda. Officialservi-
tuten har också bättre sakrättsligt skydd än avtalsservituten. 

 
I dagsläget finns ca 650 000 officialservitut och ca 700 000 avtalsservitut regi-
strerade/inskrivna i fastighetsregistret. Därutöver finns oinskrivna avtalsservitut 
samt äldre, oregistrerade officialservitut. Årligen skrivs ca 10 000 nya avtalsser-
vitut in, och registreras ca 10 000 nya officialservitut.2 
 

Fördelen med servitut är den rättsliga fastighetsanknytningen. Servitutsförhål-
landen gäller mellan fastigheterna, oberoende av ägare. Anläggningar och bygg-
nader som uppförs med stöd av servitut blir fastighetstillbehör till den eller de 
härskande fastigheterna. 
 En svaghet med servitutslösningen vid fastighetssamverkan är att ansvaret 
för utförande, underhåll och drift inte kan regleras fullständigt. Underhålls-
ansvaret kan antingen läggas på tjänande eller härskande fastighet, men inte 
fördelas på båda. Vad gäller utförande och drift måste ansvaret fördelas i ett 
separat avtal, vilket motsvarar lösningen som beskrevs under avsnitt 2.1. 

 
I ett avgörande från Högsta domstolen – NJA 2007 s. 120 – nekades inskrivning 
av ett servitutsavtal som innehöll åtaganden från den upplåtande fastighetens 
sida att bl.a. sörja för städning, snöröjning och halkbekämpning. HD ansåg att 
avtalet innehöll överenskommelser om sådana positiva prestationer som inte är 
förenliga med servitutsrekvisiten i JB 14 kap. 1 §. 
 

För förvaltningen av gemensamma servitut är dock lagen om förvaltning av 
samfälligheter tillämplig, se kapitel 4. 
 
 
2.4 Marksamfälligheter 
 
En marksamfällighet är ett område eller utrymme som hör till flera fastigheter 
gemensamt, med bestämda andelar. Det finns i storleksordningen 110 000 mark-
samfälligheter i Sverige, varav de flesta har bildats under laga skiftes-epoken. 
                                                      
2 Uppgifterna avser år 2015 och kommer från Lantmäteriets (2016) informationsförsörjning. 
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Bland de vanligare ändamålen kan nämnas vägar, diken, vatten, fiske och upp-
lagsplatser. 

 
Nybildande av marksamfälligheter får – i relation till äldre tider – anses vara 
mindre vanligt i dagsläget. Årligen bildas ca 2 000 stycken, och då ofta i kombi-
nation med inrättande av gemensamhetsanläggning (Lantmäteriet, 2016). 
 

Marksamfälligheter kan idag bildas genom fastighetsreglering. Ett villkor är att 
ändamålet är av stadigvarande betydelse för de deltagande fastigheterna (FBL 
6:1). Är det av väsentlig betydelse för en viss fastighet att delta i marksamfällig-
heten, kan tvångsvis anslutning ske. Särskilda bestämmelser gäller vid bildande 
av samfälligheter för skogsbruksändamål – s.k. gemensamhetsskog (FBL 6:2). 
 Anläggningar och byggnader som av de deltagande fastigheterna gemensamt 
uppförs på en marksamfällighet blir sakrättligt knutna till deltagarkretsen – an-
läggningarna kommer att utgöra fastighetstillbehör (samfällda). 
 En utmärkande egenskap hos denna lösning är att formuleringen av ändamål 
för samfälligheter ofta kan vara summarisk och diffus. Det går inte heller att vid 
bildandet reglera vilka anläggningar som ska utföras, vilka åtgärder som ska 
vidtas osv. Detta medför en stor frihet för de deltagande fastigheterna att själva 
styra inriktningen av den gemensamma verksamheten, samtidigt som denna 
obundenhet givetvis kan försvåra förhandlingslösningar under förvaltnings-
skedet. 
 För förvaltningen av marksamfälligheter är lagen om förvaltning av samfäl-
ligheter tillämplig, se kapitel 4. 
 
 
2.4.1 Gemensamt arbete 
 
Det bör i sammanhanget nämnas att gemensamma anläggningar även kan utfö-
ras som gemensamt arbete enligt FBL 9 kap. En förutsättning är att dessa ska 
utföras som ett led i genomförandet av en fastighetsreglering. Marköverföringar 
m.m. kan ju medföra att exempelvis nya vägar och diken måste anläggas inom 
regleringsområdet. En anläggning som utförts som gemensamt arbete anses 
inrättad enligt anläggningslagen (FBL 9:7), se om gemensamhetsanläggningar 
nedan. 
 
 
2.5 Gemensamhetsanläggningar 
 
Enligt anläggningslagen kan en befintlig eller planerad anläggning som är ge-
mensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande be-
tydelse för dem inrättas – s.k. gemensamhetsanläggning. 
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Det finns idag över 90 000 gemensamhetsanläggningar i Sverige, och årligen 
nybildas ca 3 000 stycken (Lantmäteriet, 2016). Detta får – allmänt sett – sägas 
vara den dominerande formen för att idag lösa frågor om fastighetssamverkan. 
 

Gemensamhetsanläggningar bildas vid anläggningsförrättning, där också frågor 
om deltagande, markupplåtelse och ersättning, samt fördelning av kostnader för 
utförande och drift beslutas. 
 Gemensamhetsanläggningen och markupplåtelsen är samfällda för de fastig-
heter som deltar. Anläggningar och rättigheter är alltså sakrättsligt knutna till de 
deltagande fastigheterna och inte till de enskilda fastighetsägarna. 
 Anläggningslagen behandlas närmare i kapitel 3. 
 
 
2.6 Vattenrättsliga samfälligheter 
 
Många gånger är en vattenverksamhet till nytta för flera intressenter. För verk-
samheter som avser markavvattning, bevattning och vattenreglering finns be-
stämmelser om samverkan mellan flera fastigheter – och andra deltagare – i 
olika associationer av samfällighetstyp. 
 Huvuddelen av reglerna är samlade i lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (LVV). Lagen innehåller vissa särbestämmelser om pröv-
ningsförfaranden, men i övrigt gäller reglerna om ansökningsmål i miljöbalken 
(21-22 kap.). Förutsättningarna för omprövning av vattenrättsliga samfälligheter 
finns i LVV 7:17-18, t.ex. beträffande ändrade förhållanden eller rätten att träffa 
överenskommelser om inträde/utträde samt ändring av andelstal. 
 Förvaltningen av samtliga vattenrättsliga samfälligheter sker utifrån reglerna 
i lagen om förvaltning av samfälligheter, se kapitel 4. 
 
 
2.6.1 Markavvattningssamfälligheter 
 
Vid markavvattning (LVV 3 kap.) gäller att om någon t.ex. vill genomföra en 
dikning och denna medför nytta också för en annan fastighet, så kan ägaren av 
den andra fastigheten tvingas delta i verksamheten. Även väghållare kan delta i 
markavvattning. För utförande och drift av markavvattningen utgör deltagarna 
en samfällighet, och tillståndet till verksamheten samt anläggningar och rättig-
heter är samfällda för deltagarna. 

 
Det saknas exakta uppgifter om antalet markavvattningssamfälligheter, eftersom 
det inte finns något samlat register avseende tillståndsprövade markavvattnings-
verksamheter. Enligt uppgifter inhämtade från samtliga länsstyrelsen kan det 
röra sig om närmare 60 000 befintliga samfälligheter (SOU 2014:35). Endast ett 
fåtal samfälligheter nybildas per år. 
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Enligt huvudregeln prövas markavvattning av länsstyrelsen (MB 11:9b). I ären-
den som innehåller frågor om tvångsvis anslutning av deltagare eller tvångsvis 
markupplåtelse ska dock tillstånd till verksamheten och bildandet av samfällig-
heten prövas av mark- och miljödomstolen. Prövningen sker som ansöknings-
mål, enligt reglerna i MB 22 kap. Normalt prövas tillståndet till själva vatten-
verksamheten och samfällighetsbildningen i ett sammanhang. 
 För markavvattningsföretag är bestämmelserna om tvångsvis markupplåtelse 
eller inlösen i MB 28:10 tillämpliga. Inlöst mark kommer att utgöra marksamfäl-
lighet, och blir alltså samfälld för de deltagande fastigheterna. 
 Kostnaderna för utförande och drift av markavvattningsföretaget ska fördelas 
mellan deltagarna efter andelstal, som bestäms efter vad som är skäligt främst 
med hänsyn till den nytta var och en har av företaget. 
 
 
2.6.2 Bevattningssamfälligheter 
 
Främst i södra Sverige råder ibland konkurrens inom jordbruket när det gäller 
frågor om bevattning. Därför finns särskilda regler om bevattningssamfälligheter 
(LVV 4 kap.) för fördelning av vattenresurserna. 
 De som kan delta i en bevattningssamfällighet är endast sådana som har till-
stånd till vattentäkt för bevattning ur samma vattentillgång. Notera att tillstånden 
inte behöver vara fastighetsanknutna, utan även andra deltagare kan finnas – 
t.ex. arrendatorer. 

 
Även vad gäller förekomsten av bevattningssamfälligheter saknas exakta uppgif-
ter. Jordbruksverkets vattenenhet uppskattar dock att antalet befintliga samfällig-
heter inte överstiger 200 stycken. Den årliga nybildningstakten ligger i storleks-
ordningen en samfällighet. 
 

Frågor om tillstånd till vattentäkt samt bildande av bevattningssamfällighet prö-
vas av mark- och miljödomstolen som ansökningsmål. I tillståndsdomen anges 
den vattenmängd som varje tillståndshavare får ta ut och under vilka tider detta 
får ske. Inom ramen för mark- och miljödomstolens villkor får deltagarna även 
själva fördela tillgängligt vatten mellan sig. 
 För bevattningsföretag är bestämmelserna om tvångsvis upplåtelse eller inlö-
sen av mark i MB 28:10 tillämpliga. Mark- och miljödomstolen kan även be-
stämma att gemensamma anläggningar för bevattning ska utföras – exempelvis 
brunnar, ledningar, reningsanläggningar, dammar etc. Inlöst mark och anlägg-
ningar blir samfällda för deltagarna. 
 Kostnaderna fördelas mellan deltagarna främst med utgångspunkt i hur 
mycket vatten var och en får ta ut enligt sitt tillstånd, vilket ligger till grund för 
åsättandet av särskilda andelstal. 
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2.6.3 Vattenregleringssamfälligheter 
 
Med vattenreglering avses ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån 
för en annan vattenverksamhet, exempelvis dammar för kraftproduktion. Be-
greppet vattenreglering innefattar också vattenöverledning, genom vilken ytvat-
ten överförs från ett vattenområde till ett annat. 
 I fråga om samfälligheter för vattenreglering (LVV 5 kap.) för kraftändamål 
eller bevattning, kan det – på samma sätt som gäller för markavvattning och 
bevattning – bli fråga om tvångsdelaktighet. Om det t.ex. finns flera kraftverks-
företag i en och samma älv, behöver vattenregleringsverksamheten samordnas 
bl.a. med avseende på vattenhushållning, skadereglering, anläggningarnas un-
derhåll etc. I övrigt är samfällighetsbildning vid vattenreglering frivillig. 

 
När det gäller förekomsten av vattenregleringssamfälligheter blir uppgifterna 
ännu mer osäkra, då mark- och miljödomstolarnas register inte medger denna typ 
av sökning. Om man utgår ifrån hur många reglerade vattendrag som finns (för 
kraftproduktion, vattenförsörjning, bevattning och sjöfart), torde antalet ”le-
vande” samfälligheter uppgå till mellan 40 och 60 stycken.3 Med tanke på före-
komsten förstår man att antalet nybildade vattenregleringssamfälligheter är för-
sumbart. 
 

Tillstånd till vattenreglering och bildandet av samfällighet prövas av mark- och 
miljödomstolen som ansökningsmål. För vattenregleringsföretag är bestämmel-
serna om tvångsvis upplåtelse eller inlösen av mark i MB 28:10 tillämpliga. 
Tillståndet till verksamheten, anläggningar och rättigheter blir samfällda för 
deltagarna. 
 Kostnaderna för utförande och drift av verksamheten fördelas mellan delta-
garna efter andelstal, som bestäms med hänsyn främst till den nytta var och en 
har av verksamheten. 
 
 
2.7 Fiskevårdsområden 
 
Fiskelagen bygger på principen att fisket på enskilt vatten som huvudregel till-
kommer fastighetsägaren, medan det är i stort sett fritt för envar på allmänt vat-
ten. Från dessa principer finns flera undantag. Kustfiske med fasta redskap krä-
ver t.ex. länsstyrelsens tillstånd, och på enskilt vatten är fiske under vissa förut-
sättningar tillåtet för var och en, framför allt i havet. 
 Vanligtvis tillkommer rätten till fiske i ett visst vattenområde så många att 
fisket inte kan nyttjas rationellt, och svårigheter uppstår att åstadkomma en ef-
fektiv fiskevård (prop. 1980/81:153 s. 24). För att samordna fiskets bedrivande 
och fiskevården har lagen om fiskevårdsområden tillkommit – fiske som tillhör 

                                                      
3 Uppgifterna om reglerade sjöar och vattendrag har hämtats från Sveriges Nationalatlas 
(1995) – Klimat, sjöar och vattendrag. Se även SOU 2009:42. 
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eller utgör flera fastigheter kan med stöd av lagen sammanföras till ett fiske-
vårdsområde (1 §).4 

 
Det finns idag ca 2 000 befintliga fiskevårdsområden, huvudsakligen berörande 
inlandsvatten (SOU 2009:53). Nybildningstakten är låg. Enligt en uppskattning 
från Fiskeriverket bildas mellan fem och tio nya fiskevårdsområden årligen. 
 

Initiativ till bildande av fiskevårdsområde sker genom ansökan till länsstyrelsen 
(8 §). Förutsättningarna för bildandet utreds vid förrättning (10-15 §§), men själva 
beslutet fattas av länsstyrelsen (3 §). 
 Ett fiskevårdsområde kan under vissa förutsättningar bildas tvångsvis. Som 
villkor gäller är att bildandet är lämpligt från allmänna synpunkter m.m. samt att 
ägarna av fisket inte mera allmänt motsätter sig bildandet och har beaktansvärda 
skäl för detta (6-7 §§) – det fordras således en positiv opinion bland deltagarna. Om 
behovet av fiskevårdsområdet är synnerligen angeläget, kan inrättande ske obero-
ende av opinionsvillkoret. 
 Fiskevårdsområdet ska registreras, och förvaltas sedan av medlemmarna genom 
en fiskevårdsområdesförening, med särskilda stadgar (16 §). Föreningen ska ha en 
styrelse som handhar vissa förvaltningsuppgifter och företräder föreningen mot 
tredje man. De grundläggande besluten om fiskevårdsområdets förvaltning fattas av 
medlemmarna på fiskestämman (18-21 §§), som genom majoritetsbeslut t.ex. kan 
begränsa fiskets inriktning och omfattning eller vidta aktiva fiskevårdsinsatser som 
utplantering av fisk. 
 Föreningens kostnader täcks normalt genom försäljning av fiskekort, men det 
är även möjligt att taxera ut bidrag från medlemmarna (24 §). 
 
 
2.8 Viltvårdsområden 
 
Rätten till jakt följer i Sverige i princip med äganderätten till fast egendom. Detta 
framgår av jaktlagen 10 §. Ett starkt samband föreligger mellan jakt och viltvård – 
enligt jaktlagen 4 § ansvarar markägaren och jakträttshavaren bl.a. för att viltet får 
skydd och stöd, samt att jakten anpassas efter tillgången på vilt. Denna princip 
ligger bakom utformningen av lagen om viltvårdsområden. 
 Genom sammanförandet av flera fastigheter till ett viltvårdsområde kan en 
reglerad samordning av jakten och viltvården åstadkommas (1 §). Samordningen 
medför större möjligheter att bedöma viltbeståndens storlek och sammansättning, 
att hushålla med tillgångarna på vilt samt att bedriva en aktiv viltvård. 

 
Det finns i dagsläget omkring 2 000 viltvårdsområden i landet. Nybildningstakten är 
låg – inte mer än något enstaka viltvårdsområde tillkommer per år.5 

                                                      
4 Notera att fiske på enskilt vatten kan vara bundet (dvs. ingå i äganderätten till vattenområ-
det) eller fristående (dvs. utgöra en särskild samfällighet eller fastighet). 
5 Uppgifterna kommer från Svenska Jägarförbundet. Se även SOU 1997:91. 
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Bestämmelserna om bildande av viltvårdsområde och dess framtida förvaltning, 
liknar i flera avseenden motsvarande regler för fiskevårdsområden. Initiativ till 
bildande av viltvårdsområde sker genom ansökan till länsstyrelsen (9 §). Förutsätt-
ningarna för bildandet utreds vid förrättning (11-15 §§), men beslutet fattas av 
länsstyrelsen (3 §). 
 Viltvårdsområde kan under vissa förutsättningar bildas tvångsvis. Som villkor 
gäller är att bildandet är lämpligt från viltvårdssynpunkt m.m. samt att en kvalifice-
rad majoritet (minst fyra femtedelar) av fastighetsägarna inom området medger 
detta (7 §). 
 Viltvårdsområdet ska registreras, och förvaltas sedan av medlemmarna genom 
en viltvårdsområdesförening, med särskilda stadgar (16 §). Föreningen ska ha en 
styrelse som handhar vissa förvaltningsuppgifter och företräder föreningen mot 
tredje man. De grundläggande besluten om viltvårdsområdets förvaltning fattas av 
medlemmarna på föreningsstämman (18-20 §§) – ofta benämnd jaktstämma, som 
genom majoritetsbeslut t.ex. kan begränsa jakträtten eller vidta aktiva viltvårds-
insatser. 
 Föreningens kostnader täcks genom att avgifter får tas ut för jakträttsbevis, 
jaktgästbevis eller för fällt villebråd. 
 
 
2.9 Häradsallmänningar 
 
Mark som tillhör flera fastigheter gemensamt benämndes i äldre tider allmän-
ningar, ungefär motsvarande dagens marksamfälligheter. Häradsallmänningar 
har funnits sedan urminnes tider, och omnämns redan i landskapslagarna. För-
valtning och organisation av dessa regleras numera i lagen om häradsallmän-
ningar. 

 
De flesta typer av äldre allmänningar har försvunnit, men ca 60 stycken härads-
allmänningar finns kvar (totalt 120 000 ha).6 Häradsallmänningar kan idag inte 
nybildas. 
 

Delägare i häradsallmänningarna är de fastigheter inom häradet som har mantal 
(skattetal) – främst jord- och skogsbruksfastigheter (2 §). Häradet motsvarar 
idag ungefär tingsrätternas domsagor. 
 Varje häradsallmänning ska ha en allmänningsstyrelse som ansvarar för 
verksamheten (7 §). Allmänningsstämman väljer styrelse, beslutar om eventuell 
utdelning, och tillstyrker eller avstyrker köp eller försäljning av fast egendom. 
Varje häradsallmänning ska dessutom ha ett särskilt reglemente (motsv. stad-
gar). 
 Intäkter och kostnader fördelas mellan delägarna efter mantalen. En grund-
                                                      
6 Uppgifterna om befintliga häradsallmänningar och allmänningsskogar har hämtats från 
proposition 1952:15. 
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läggande princip är att kapitalet i häradsallmänningarna inte ska skingras. End-
ast under vissa förutsättningar får mark avyttras (9 §). De får inte heller belastas 
med inteckningar eller inskrivna rättigheter (5 §). 
 
 
2.10 Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 
 
Allmänningsskogar är ett institut som i flera avseenden liknar häradsallmän-
ningarna. De kan idag inte nybildas, utan har avsatts i äldre tider – antingen som 
besparingsskogar vid storskifte i Dalarnas län och Gävleborgs län, eller som 
allmänningar vid avvittring i Västerbottens län och Norrbottens län. Allmän-
ningsskogarna är således av betydligt yngre datum än häradsallmänningarna. 
Samtliga har tillkommit under senare hälften av 1800-talet eller början av 1900-
talet. 

 
Det finns idag drygt 30 stycken allmänningsskogar, vilka tillsammans omfattar 
ca 710 000 ha. Dessa skogar rymmer således betydande arealer. Som nämnts kan 
allmänningsskogar idag inte nybildas. 
 

Förvaltning och organisation av allmänningsskogarna regleras i lagen om all-
männingsskogar i Norrland och Dalarna. Reglerna ansluter i stor utsträckning 
till motsvarande bestämmelser för häradsallmänningar, med allmännings-
stämma, allmänningsstyrelse och reglemente. 
 
 
2.11 Vattenförbund 
 
Ett vattenförbund är en sammanslutning av företag, organisationer eller enskilda 
med ett gemensamt intresse i ett vattenområde. Samverkansformen regleras i 
lagen om vattenförbund. Vattenförbund är således inte en samverkan mellan 
fastigheter, utan normalt deltar kommuner, kraftföretag, industrier, fiskevårds-
områdesföreningar m.fl. juridiska personer. Jag har ändå valt att nämna denna 
samverkansform eftersom den är direkt kopplad till användningen av mark och 
vatten. 
 Ett vattenförbund har som uppgift att genom rensning, reglering eller andra 
vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän och enskild synpunkt ändamåls-
enligt utnyttjande av vattnet i ett visst vattenområde, det s.k. verksamhetsområ-
det (1-2 §§). 

 
Det finns för närvarande ca 90 stycken vattenförbund i Sverige. I denna siffra in-
går även vattenvårdsförbund och andra vattenvårdande sammanslutningar med 
samma typ av verksamhet. Dessa andra associationer är i vissa fall organiserade 
som ideella föreningar, i andra fall som ekonomiska föreningar. Nybildnings-
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takten är låg – i storleksordningen ett nytt vattenförbund bildas årligen.7 
 Vad ägnar sig vattenförbunden åt i praktiken? De vanligaste verksamheterna 
består av recipientkontroll och miljöövervakning, rensningsåtgärder för att bibe-
hålla vattnets djup och läge och restaureringar av igenvuxna vattendrag. Vatten-
förbunden fungerar även som samverkansorgan för myndigheter samt sprider in-
formation till allmänheten. Vanligen utgörs verksamhetsområdet av ett helt av-
rinningsområde, t.ex. Hjälmaren, Mälaren eller ett större vattendrag. 
 

Vattenförbund bildas vid förrättning (12-24 §§). Ansökan om bildande kan gö-
ras till länsstyrelsen av den som kan vara medlem i förbundet (10 §). Länsstyrel-
sen kan även ta officialinitiativ. Därefter förordnas en förrättningsman och två 
gode män. Dessa s.k. synemän utreder vilka som är sakägare – dvs. kan vara 
medlemmar – samt förutsättningarna i övrigt för förbundsbildningen. Den som 
med stöd av tillstånd (till vattenverksamhet) eller på annat sätt inverkar på vat-
tenförhållandena inom verksamhetsområdet är i princip skyldig att vara medlem 
i vattenförbundet (3 §). I övrigt bygger deltagandet i stor utsträckning på frivil-
lighet. 
 Om vattenförbund bildas, ska synemännen i utlåtande meddela beslut om 
detta (21 §). Utlåtandet ska innehålla uppgifter om vattenförbundets verksamhet, 
verksamhetsområde samt om medlemmar och andelstal. 
 Förvaltningen av vattenförbundet sker genom att medlemmarna vid ett kon-
stituerande sammanträde utser styrelse samt antar stadgar, varefter framtida 
förvaltningsbeslut fattas på förbundsstämma (28-33 §§). Till vissa delar är lagen 
om förvaltning av samfälligheter tillämplig, bl.a. SFL:s bestämmelser om sty-
relse, uttaxering av bidrag och föreningsstämma. 
 Verksamhetens kostnader fördelas mellan medlemmarna efter andelstal, som 
bestäms med hänsyn främst till vars och ens nytta eller intresse av verksamhet-
en, eller till den omfattning som medlemmen inverkar på vattenförhållandena 
(9 §). 
 
 
2.12 Stängsel- och betessamfälligheter 
 
Enligt 1933 års lag om ägofred kan beslutas att vissa fastighetsägare och rättig-
hetshavare gemensamt ska hålla stängsel eller utföra arbete för betesmarks in-
hägnande och anordnande för betesbruk. Lagen är endast tillämplig på hemdjur 
(motsv. husdjur; nötkreatur, hästar, får, getter etc.). 
 Prövningen sker i en s.k. syneförrättning, med en av länsstyrelsen förordnad 
förrättningsman (21-29 §§). När samtliga frågor avgjorts, bildas en samfällighet. 
För samfälligheten ska utses en styrelse. På sammanträde (motsv. stämma) kan 
deltagarna fatta gemensamma beslut och har rösträtt efter sitt andelstal i samfäl-

                                                      
7 Uppgifterna kommer från en sammanställning, gjord av Bohuskustens vattenvårdsförbund 
och avser år 2007. 
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ligheten. Deltagarna har möjlighet att anta stadgar, vilka för att bli rättsligt bin-
dande ska fastställas av länsstyrelsen (41-45a §§). 

 
Ägofredslagen har idag inte mycket praktisk betydelse. Modernare regler har 
spelat ut dess roll – bl.a. anläggningslagen, djurskyddslagen och skadestånds-
lagen. Det finns förslag om att upphäva ägofredslagen, och ersätta den med en 
lag om betesrätt vid fäbodbruk m.m. (SOU 2003:116). 
 Vissa äldre gemensamma beten förekommer dock ännu, bl.a. i Jämtland och 
Västernorrland. Det sker emellertid ingen nybildning av samfälligheter enligt 
ägofredslagen. 

 
 
2.13 Bestämmelser om fastighetssamverkan i byggningabalken 
 
Det finns vissa föråldrade regler om fastighetssamverkan i de delar av bygg-
ningabalken som ännu är i kraft. Dessa stadganden saknar idag praktisk bety-
delse eftersom motsvarande regleringar även finns i modernare lagstiftning. För 
att redovisningen ska bli fullständig vill jag ändå nämna deras existens. 
 Byggningabalken 10 kap. innehåller regler om hur en bys oskiftade (dvs. 
samfällda) mark får nyttjas. I 10:1 stadgas att varje delägare har rätt att i oskiftad 
skog och mark för sitt husbehov ta torv, näver, ved, timmer, gärdsel, löv och 
annat som krävs för fastigheten. 
 Bestämmelser om gemensamt mulbete på mark utan hägnader (dvs. skogs-
bete) finns i 11 kap. – vilket har fått en något modernare reglering genom ägo-
fredslagen. Regler för gemensam svinhållning i samfälld ollonskog finns i 
12 kap. 
 Stadgandena i 10 kap. gäller endast byallmänningar. För andra allmänningar 
– lands-, härads- och sockenallmänningar – finns regler om nyttjandet i 16 kap. 
Av dessa typer finns i princip endast häradsallmänningarna kvar, vilkas förvalt-
ning regleras särskilt i lagen om häradsallmänningar. 
 I 19 kap. finns bestämmelser om avgärda bys rätt i bolbys utmark, timmer, 
täkter, mulbete m.m. En bolby är en gammal by. En avgärda by (eller hemman) 
har upptagits inom den äldre byns rågång, och blev skattlagd för sig. Vid skifte 
tillsammans med bolbyn erhöll den avgärda byn tilldelning för halva sitt skatte-
tal, vilket alltså blev bestämmande för andelstalen i oskiftad mark. 
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3  Anläggningslagen (1973:1149) 
 
 
Anläggningslagens syfte är att reglera samverkan mellan fastigheter för utfö-
rande och drift av gemensamhetsanläggningar. Med gemensamhetsanläggning 
menas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem. 
 Själva anläggningen och rätten till utrymme är samfällda för de deltagande 
fastigheterna. Kostnaden för att bygga och förvalta en gemensamhetsanläggning 
fördelas mellan de deltagande fastigheterna enligt särskilda andelstal. Rättighet-
er och skyldigheter är således sakrättsligt knutna till fastigheterna. 
 I anläggningslagen (AL) finns även särskilda bestämmelser om enskilda 
vägar. Bl.a. kan rätt att bygga ny eller använda befintlig väg upplåtas till förmån 
för enstaka fastighet. 
 Prövning av frågor enligt AL sker vid förrättning, som i regel handläggs av 
lantmäterimyndigheten. 
 
 
3.1 Historik 
 
Anläggningslagen ersatte vid ikraftträdandet 1974 flera lagar, bl.a. 1966 års lag 
om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) och delar av 1939 års lag om en-
skilda vägar (EVL). Lagen om enskilda vägar upphävdes i sin helhet 1998. 
 
 
Lagen om vissa gemensamhetsanläggningar 
Enligt LGA kunde gemensamhetsanläggning inrättas för två eller flera fastighet-
er om den var av stadigvarande betydelse för dem. Lagen kunde emellertid inte 
användas på sådana vägar som låg inom EVL:s tillämpningsområde. 
 LGA medgav viss möjlighet att inrätta gemensamhetsanläggning och ansluta 
fastigheter även när enighet inte kunde nås, dock endast inom områden med 
detaljplan. Motsvarande begränsningar gällde för reglerna om tvångsvis upp-
låtelse av utrymme för gemensamhetsanläggning. 
 Fördelning av kostnader för utförande, underhåll och drift skedde efter an-
delstal. Fråga om inrättande av gemensamhetsanläggning prövades vid förrätt-
ning – förrättningsmannen förordnades av länsstyrelsen. 
 
 
Lagen om enskilda vägar 
I EVL reglerades tre former av samverkan mellan fastigheter för att tillgodose 
behovet av väg: 
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 Enskilda vägar inom landsbygdsområden (2 kap.) 

 Vägar inom områden med tätbebyggelse (3 kap.) 

 Skogsbilvägar (4 kap.) 
 
För vägar inom landsbygdsområden (EVL 2 kap.) hade reglerna många likheter 
med nuvarande AL. De deltagande fastigheterna fick andelstal för väghållnings-
skyldigheten som fördelades efter den omfattning fastigheterna beräknades an-
vända vägen. Tvångsvis upplåtelse av utrymme kunde ske på de fastigheter där 
vägen var belägen. 
 Förvaltningen kunde utföras antingen gemensamt eller efter vägdelning. I det 
förra fallet bildade de deltagande fastigheterna en vägsamfällighet. Notera att 
begreppet ”vägsamfällighet” avser sammanslutningen av fastigheter, och alltså 
måste särskiljas från begreppet ”samfälld väg” enligt FBL (dvs. marksamfällig-
het).1 För skogsbilvägar tillämpades i huvudsak bestämmelserna i EVL 2 kap. 
 EVL 3 kap. innehöll specialregler för vägar i områden med tätare bebyg-
gelse. Inom ett geografiskt avgränsat område kunde fastigheterna ansvara för 
väghållningen i form av en vägförening. Som huvudregel skulle samtliga fastig-
heter inom området delta i sammanslutningen. Om det inom vägföreningens 
område fanns detaljplan, kunde vägföreningen även förvalta de övriga allmänna 
platserna. 
 Kostnaderna fördelades mellan de deltagande fastigheterna efter taxerings-
värdena. Ett förändrat taxeringsvärde medförde därmed – i normalfallet – auto-
matiskt ett ändrat andelstal. 
 Vägsamfälligheter och vägföreningar bildades vid förrättning – länsstyrelsen 
förordnade förrättningsman. 
 
Enligt lagen om upphävande av EVL (2 och 9 §§) ska enskilda vägar som tidi-
gare förvaltades av en vägförening eller vägsamfällighet idag anses som gemen-
samhetsanläggningar som bildats vid förrättning enligt AL. Själva sammanslut-
ningen, dvs. vägsamfälligheten eller vägföreningen, är att anse som samfällig-
hetsförening, bildad enligt SFL. Det är dock tillåtet för sammanslutningarna att 
behålla sina gamla namn. 
 
 

                                                      
1 Att en äldre vägsamfällighet upphävts och ersatts av en samfällighetsförening betyder alltså 
inte att själva vägmarken inte längre är samfälld. (Hovrätten för Övre Norrland 2010-06-16, 
FT 911-09.) 
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3.2 Gemensamhetsanläggningar 
 
3.2.1 Tillämpningsområde 
 
I AL 1 § definieras vilka gemensamma anläggningar lagen är tillämplig på: 
 

1 § 1 st. Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fas-
tigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (ge-
mensamhetsanläggning)… 

 
AL innehåller ingen uppräkning av godtagbara typer av anläggningar.2 De krav 
som ställs är istället att det är fråga om dels minst två fastigheters behov, dels 
ändamål av stadigvarande betydelse. Kravet på stadigvarande betydelse innebär 
att en anläggning inte kan inrättas för att tillgodose ett tillfälligt ändamål, men 
hindrar dock inte en tidsbegränsad samverkan. Gemensamhetsanläggning kan 
inrättas för såväl planerade som befintliga anläggningar. 
 

I förarbetena till AL nämns följande exempel på ändamål som uppfyller kravet 
på stadigvarande betydelse: parkeringsanläggning, förbindelseled, gårdsut-
rymme, lekplats, anordning till skydd mot grundvatten, anläggning för vattenför-
sörjning eller avlopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga. Men även vissa 
anläggningar för fritidsändamål – bryggor, småbåtshamnar och friluftsbad – och 
en del anläggningar för jordbruksdrift, såsom lagrings- och torkanläggningar 
(prop. 1973:160 s. 178). 

 
Vilka ändamål är mest vanliga i praktiken? Denna frågeställning undersöktes i 
ett arbete som gjordes 2004, där samtliga dåvarande gemensamhetsanläggningar 
i Sverige granskades. Resultatet vad avser frågan om mest vanliga ändamål 
grupperades i 19 huvudgrupper av nyttigheter, och redovisas i figur 3.1. Som 
framgår av figuren är vägar det klart övervägande ändamålet. Vägar ingår i mer 
än 60 % av alla gemensamhetsanläggningar. 
 

                                                      
2 Däremot krävs – som framgår av lagtexten – att det är fråga om just en anläggning. I ett 
utslag från hovrätten godtogs inte fiske som en anläggning i AL:s mening, och kunde därför 
inte ingå i en gemensamhetsanläggning. (Göta hovrätt 1988-12-07, UÖ 13. Lantmäteriets 
rättsfallsregister 88:22.) 
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Figur 3.1: De vanligaste nyttigheterna i gemensamhetsanläggningar 2003 (Björk-
lund och Wedman, 2004 s. 36). 
 
I vissa fall – då alla berörda är överens – kan nyttigheter komma att inrättats 
som gemensamhetsanläggningar även när det är tveksamt om ändamålet är av 
stadigvarande betydelse. Några exempel från praktiken på sådana ändamål är; 
fornlämningsområden, dansbana, hundtoalett, konstverk, skjutbana och buss-
hållplats. 
 

I ett rättsfall har frågan prövats huruvida en äldre ångbåtsbrygga – belägen på 
Blidö i Roslagen – var av stadigvarande betydelse för ett 100-tal fritidsfastighet-
er. Den aktuella bryggan trafikerades av skärgårdstrafiken med ett flertal turer i 
veckan, men Blidö har dessutom vägfärjeförbindelse med fastlandet. Hovrätten 
konstaterade dock att kravet på stadigvarande betydelse var uppfyllt.3 

 
En gemensamhetsanläggning kan innehålla flera olika nyttigheter, dvs. ha flera 
ändamål. Detta kan ibland t.o.m. vara en förutsättning för bildandet. När en 
gemensamhetsanläggning ska inrättas är det nämligen viktigt att anläggningen är 
försedd med de tillbehör som behövs för att den ska tjäna sitt ändamål. 
 

En gemensamhetsanläggning för ångbåtsbrygga på en ö – bebyggd med främst 
fritidsbebyggelse – ansågs bli ofullständig, då man inte samtidigt tog in nödvän-
diga vägar och stigar på ön i anläggningen. Hovrätten konstaterade att de flesta 
delägarfastigheterna inte skulle få väg till bryggans landfäste, och att denna brist 

                                                      
3 Svea hovrätt 2004-11-17, Ö 7243-02. Lantmäteriets rättsfallsregister 04:17. 
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var så grundläggande att kravet på ändamål av stadigvarande betydelse inte var 
uppfyllt.4 

 
Hur många nyttigheter – eller ändamål – brukar normalt ingå i en gemensam-
hetsanläggning i praktiken? I den ovan nämnda undersökningen från 2004 stude-
rades även denna fråga. Resultatet redovisas i figur 3.2. Som framgår av figuren 
är det relativt ovanligt med många nyttigheter i en och samma gemensamhets-
anläggning, de flesta omfattar endast ett eller två ändamål. 
 

 
 

Figur 3.2: Antal nyttigheter per gemensamhetsanläggning 2003 (Björklund och 
Wedman, 2004 s. 39). 
 
Det kan också vara intressant att redovisa uppgifter på hur många fastigheter 
som normalt deltar i en gemensamhetsanläggning, vilket görs i figur 3.3. Av 
undersökningen framgår att mer än hälften av alla anläggningar har fem eller 
färre deltagare. Att ett fåtal gemensamhetsanläggningar endast har en deltagande 
fastighet kan bero på att även vissa typer av lös egendom kan delta, se avsnitt 
3.2.2. 
 

I en senare studie (Ohlsson, 2012) framkom att de riktigt stora gemensamhetsan-
läggningarna är förhållandevis få. Antalet gemensamhetsanläggningar med fler 
än 1 000 deltagare uppgick då till 22 st., medan antalet med fler än 500 deltagare 
utgjorde 120 st. Dessa består i stort sett uteslutande av vägar inom äldre bygg-

                                                      
4 Svea hovrätt 1994-05-26, UÖ 140. Lantmäteriets rättsfallsregister 94:35, se även 13:18. 
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nadsplaneområden som tidigare inrättats med stöd av 1939 års lag om enskilda 
vägar (EVL). 

 
 

 
 
Figur 3.3: Antal deltagande fastigheter per gemensamhetsanläggning 2003 (Björk-
lund och Wedman, 2004 s. 40). 
 
Ibland uppstår frågan om man ska inrätta en eller flera anläggningar. Det kan 
t.ex. vara fråga om många olika ändamål som inte funktionellt sett framstår som 
en enhet. Eller så kan det vara fråga om många fastigheter som använder olika 
delar av en och samma nyttighet, t.ex. ett vägnät. 
 I allmänhet kan nog följande sägas. Om olika delar av en anläggning betjänar 
skilda grupper av fastigheter, kan en uppdelning på flera anläggningar vara 
lämpligt. Man bör dock väga detta mot möjligheten att bestämma olika andelstal 
för skilda delar av anläggningen, se om sektionsindelning i avsnitt 3.5.3. 
 
 
Avgränsning mot annan lagstiftning 
Avgränsningen av AL:s tillämplighet mot annan lagstiftning formuleras på föl-
jande sätt: 
 

1 § 2 st. Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen 
(1970:988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastigheter 
prövas av domstol eller annan myndighet, gäller inte denna lag. Den gäller inte 
heller en allmän vatten- och avloppsanläggning. 
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Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet kan samfällig-
heter bildas för bl.a. dikning och annan markavvattning, avledande av avlopps-
vatten, bevattning samt vattenreglering för kraftändamål eller bevattning, se 
avsnitt 2.6. Dessa företag kan således inte inrättas som gemensamhetsanlägg-
ningar. 
 AL är inte heller tillämplig på sådana samfälligheter som regleras i lagen om 
ägofred, se avsnitt 2.12. 
 Allmänna va-anläggningar regleras i lagen om allmänna vattentjänster. 
 Däremot innebär FBL:s regler om gemensamt arbete inget hinder mot att 
samma åtgärder istället prövas enligt AL. 
 
 
3.2.2 Deltagare 
 
Huvudregeln enligt AL är att deltagare i gemensamhetsanläggning ska vara 
fastigheter, och fastighetsbegreppet ska därvid ges samma innebörd som i FBL 
(prop. 1973:160 s. 185). 
 I vissa situationer kan det dock finnas behov av att ansluta även annan egen-
dom till en gemensamhetsanläggning. Bl.a. kan sämjelott anslutas (ASP 4 §). 
Med sämjelott avses en lott eller ett område som kan legaliseras, enligt lagen om 
äganderättsutredning och legalisering. 
 I AL 2 § anges även vissa typer av lös egendom som kan delta i en gemen-
samhetsanläggning.5 
 

2 § Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas även på 
1. inskriven tomträtt, och 
2. gruva. 
 Om det är lämpligt, ska bestämmelserna tillämpas även på 
1. byggnader och andra anläggningar som inte hör till en fastighet, 
2. naturreservat, och 
3. kulturreservat. 

 
Är en fastighet upplåten med tomträtt är det således tomträtten och inte fastig-
heten som ska delta i gemensamhetsanläggningen. 
 Förutom byggnader på ofri grund – uppförda med stöd av nyttjanderätt – kan 
även anläggningar som utgör lös egendom delta. Detta innebär att t.ex. småbåts-
hamnar, campingplatser, badplatser etc. på ofri grund kan anslutas om det finns 
någon uppförd byggnad eller anläggning. 
 
 

                                                      
5 Lantmäteriet (Lantmäteriverket, 2002b samt Lantmäteriet, 2008) har föreslagit flera änd-
ringar av AL. Bland annat föreslås att även kommuner ska kunna delta i gemensamhetsan-
läggning, utan att ha någon anknytning till en fastighet. 
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3.3 Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning 
 
Det grundläggande villkoret för att en gemensamhetsanläggning ska få inrättas 
följer av definitionen på en gemensamhetsanläggning i 1 §. Utöver detta finns 
materiella villkor av två slag. 
 En grupp av villkor avser att skydda de enskilda sakägarnas intressen. Dessa 
villkor sätter bl.a. gränser för hur stort mått av tvång som kan användas vid t.ex. 
anslutning eller markupplåtelse mot en fastighetsägares vilja. 
 Den andra gruppen av villkor syftar till att skydda olika allmänna intressen. 
 
 
3.3.1 Villkor till skydd för enskilda intressen 
 
Till vissa delar motsvarar villkoren till skydd för enskilda intressen de villkor i 
FBL 5 kap. som gäller vid fastighetsreglering (prop. 1973:160 s. 148-155). 
 Flera av villkoren är dispositiva, dvs. sakägarna kan träffa överenskommelser 
i strid med bestämmelserna. 
 
 
Väsentlighetsvillkoret 
 
Fastigheter kan tvingas att delta i en gemensamhetsanläggning. Väsentlighets-
villkoret skyddar en fastighetsägare mot att anslutas till sådana anläggningar 
som inte uppfyller ett påtagligt – eller väsentligt – behov för fastigheten. 
 

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vil-
ken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 

 
Detta villkor avser såväl skyldigheten som rätten till anslutning. Det gäller såle-
des även när en ägare önskar ansluta sin fastighet, men någon annan ägare mot-
sätter sig detta. 
 Vid prövning av väsentlighetsvillkoret ska fastighetens ändamål vara avgö-
rande. Deltagandet måste tillgodose ett behov som fordras för att fastigheten ska 
vara ”funktionsduglig”. Villkoret prövas således för varje fastighet för sig. 
 

Väg är det kanske mest typiska exemplet på en anläggning som normalt anses 
vara av väsentlig betydelse för alla typer av fastigheter (jfr prop. 1971:160 
s. 277).6 Tillgång till behövliga vägar är ju även en förutsättning för att en fastig-
het ska anses lämplig enligt FBL 3:1. 
 I vissa fall har även fastigheter med direktutfart till allmän väg anslutits till 
gemensamhetsanläggning för väg mot ägarens vilja. Den väsentliga betydelsen 
har då motiverats med att det inom de aktuella bebyggelseområdena funnits ser-

                                                      
6 Flera rättsfall finns som slår fast denna princip om vägars väsentliga betydelse. Se t.ex. 
Lantmäteriets rättsfallsregister 15:18, 13:34, 08:35, 08:31, 06:2, 03:14 och 02:17. 
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viceinrättningar eller gemensamt utnyttjade anläggningar – bl.a. badplats, tennis-
bana, miljöstation m.m.7 
 Fungerande anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning är också av vä-
sentlig betydelse för bostadsfastigheter.8 Även detta framgår av de allmänna 
lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning (FBL 3:1). 
 Andra exempel är anläggning för kabel-TV,9 gatubelysning,10 parkeringsplats 
för fritidsfastigheter,11 lekplats för flerbostadsfastigheter12 samt bärande brand-
mur.13 
 
Småbåtsbryggor för kustnära fritidsfastigheter har tidigare ansetts uppfylla vä-
sentlighetsvillkoret. Under senare år får emellertid rättspraxis tolkas så att detta 
inte längre är fallet. Rättsfallet RH 2006:15 gällde inrättande av gemensamhets-
anläggning avseende småbåtsbrygga för fyra fastigheter som var belägna på fast-
landet (Haninge kommun) och bekvämt kunde nås via vägnätet. Väsentlighets-
villkoret ansågs inte uppfyllt. Hovrätten framhöll bl.a. att det förhållandet att 
bryggan inte prövats i detaljplan var av betydelse för bedömningen.14 
 Det bör påpekas att i de fall en brygga av liknande slag faktiskt har förutsatts 
i en gällande detaljplan, eller deltagande fastigheter är belägna på öar utan land-
förbindelse, torde väsentlighetsvillkoret vara uppfyllt.15 

 
Om fastigheten kan ordna – eller redan har en befintlig – egen anläggning som 
fyller samma funktion, kan normalt inte tvångsvis anslutning ske. I förarbetena 
till AL framhölls följande angående denna avvägning: 
 

Om fastigheten redan är utrustad med en separat anläggning som fyller samma 
funktion som den ifrågasatta gemensamhetsanläggningen, bör å andra sidan an-
slutning som regel inte komma ifråga. Undantag bör dock göras för sådana fall 
då den befintliga anläggningen är utsliten eller dess användning står i strid mot 
plan eller andra byggnadsreglerande bestämmelser eller mot beslut av myndighet 
som har att svara för hälsovård, miljövård eller andra liknande intressen. Ett på-
stående av fastighetsägare att han har för avsikt att anskaffa och driva en separat 
anläggning torde i allmänhet kunna lämnas utan beaktande. Endast om fastig-
hetsägaren kan göra sannolikt att den separata anläggningen är fördelaktigare för 
honom och att det finns ekonomiska, tekniska och rättsliga förutsättningar att ut-

                                                      
7 Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 08:19, 04:18 och 03:13. 
8 Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 13:17, 01:11, 94:34 och 93:5. 
9 NJA 1989 s. 291. 
10 Lantmäteriets rättsfallsregister 96:8. 
11 Lantmäteriets rättsfallsregister 91:18. 
12 RH 2007:36. 
13 Lantmäteriets rättsfallsregister 13:31. 
14 Se även Lantmäteriets rättsfallsregister 09:1 och 08:26. 
15 Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 13:18 och 92:50. 
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föra anläggningen, bör hans fastighet lämnas utanför gemensamhetsbildningen 
(prop. 1973:160 s. 151-152). 

 
Ett par rättsfall kan få illustrera. En fastighet hade egen brunn, Mängden var till-
räcklig för fastigheten, men vattenkvaliteten var dålig. Fastighetens ägare an-
sökte om att en annan befintlig brunn skulle inrättas som gemensamhetsanlägg-
ning, och att den egna fastigheten skulle anslutas. Vattenkvaliteten i den egna 
brunnen kunde emellertid åtgärdas med en reningsanläggning, och kostnaderna 
för detta skulle bli betydligt lägre än att inrätta gemensamhetsanläggningen och 
ansluta fastigheten. Hovrätten ansåg att väsentlighetsvillkoret inte var uppfyllt.16 
 I ett annat rättsfall hade gemensamhetsanläggning för ett fritidshusområde in-
rättats omfattande befintliga vägar och grönområden samt en sommarvattenled-
ning. En av de deltagande fastighetsägarna överklagade och yrkade bl.a. att hen-
nes fastighet skulle ingå i gemensamhetsanläggningen enbart ifråga om vägar 
och grönområden, eftersom hennes fastighet hade egen brunn. Hovrätten fann att 
det inte kunde anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i som-
marvattenanläggningen.17 

 
Väsentlighetsvillkoret är dispositivt (16 §). Men även om alla deltagare är över-
ens kan det vara nödvändigt att pröva väsentlighetsvillkoret vid tvångsvis ian-
språktagande av utrymme enligt AL 12 §. Större utrymme får nämligen inte tas i 
anspråk än som behövs för de fastigheter som uppfyller väsentlighetsvillkoret, 
se avsnitt 3.4.1. 
 
 
Vissa gemensamhetsanläggningar inom detaljplan 
Om en detaljplan reglerar inrättandet av en gemensamhetsanläggning ska, enligt 
6a §, inte väsentlighetsvillkoret prövas vid anläggningsförrättningen. Prövning-
en har nämligen redan skett i samband med planläggningen (se PBL 4:18). 
 Skulle det vara så att detaljplanens genomförandetid gått ut, ska däremot 
väsentlighetsvillkoret prövas också i anläggningsförrättningen – planen kan ju 
ha blivit inaktuell. 
 
 
Båtnadsvillkoret 
 
För att en gemensamhetsanläggning ska få inrättas måste den vara lönsam. Dvs. 
att den samlade värdeökningen på de deltagande fastigheterna måste vara större 
än kostnaderna för att utföra och förvalta anläggningen. 
 

                                                      
16 Och givetvis inte heller båtnadsvillkoret i AL 6 §. (Hovrätten för Nedre Norrland 2002-09-
02, Ö 8-00. Lantmäteriets rättsfallsregister 02:26.) 
17 Svea hovrätt 2001-05-08, Ö 6197-99. Lantmäteriets rättsfallsregister 01:24, se även 09:7. 
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6 § 1 st. Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekono-
misk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter 
som anläggningen medför. 

 
Båtnadsvillkoret prövas för hela anläggningen som sådan, och inte som väsent-
lighetsvillkoret för varje fastighet för sig. Villkoret innebär att en ekonomisk 
kalkyl eller uppskattning ska utföras.18 
 

I ett rättsfall hade LM inrättat gemensamhetsanläggning avseende bl.a. befintliga 
båtplatser. Sex fastigheter bedömdes ingå i det s.k. båtnadsområdet och fick del i 
anläggningen. Dessa fastigheter – med undantag av en – hade sedan tidigare rätt 
att utnyttja båtplatsområdet med stöd av officialservitut. Även fyra andra fastig-
heter belägna utanför båtnadsområdet, hade sedan tidigare rätt att utnyttja båt-
platsområdet med stöd av avtalsrättigheter. Dessa rättigheter undanträngdes ge-
nom anläggningsbeslutet. 
 Vid överprövningen ansåg domstolarna att den enda förbättring som skedde, 
och som torde ha någon påtaglig inverkan på deltagande fastigheters marknads-
värde, var att en fastighet erhöll rätt till båtplats som fastigheten inte tidigare 
haft. De övriga fem deltagarna hade ju redan genom officialservituten motsva-
rande rätt. På kostnadssidan ställdes först värdet av de avtalsrättigheter som kom 
att undanträngas. Till detta skulle förrättningskostnaderna läggas. Det ansågs stå 
helt klart att båtnadsvillkoret inte var uppfyllt.19 

 
Båtnadsvillkoret i AL skiljer sig från motsvarande villkor i FBL 5:4 i två hänse-
enden. För det första är villkoret vid fastighetsreglering av enbart ekonomisk art, 
i AL kan även fördelar av social natur vägas in vid prövningen. Skälet till detta 
är att underlätta förbättringar av bl.a. gårdsmiljöer. Betydelsen av en anläggning 
för de boende eller andra användare – dvs. andra än fastighetsägarna – kan däri-
genom lättare vägas in (prop. 1973:160 s. 150). 
 För det andra är båtnadsvillkoret i AL tvingande och får därmed inte åsido-
sättas även om alla fastighetsägare är överens. Syftet är främst att skydda even-
tuella panträttshavare (prop. 1973:160 s. 221-222). En negativ båtnad innebär ju 
att de deltagande fastigheterna minskar i värde, och därmed försämras som sä-
kerhet för fordringar. 
 
 
Vissa gemensamhetsanläggningar inom detaljplan 
Om en detaljplan reglerar inrättandet av en gemensamhetsanläggning ska, enligt 
6a §, inte båtnadsvillkoret prövas vid anläggningsförrättningen. Prövningen har 
nämligen redan skett i samband med planläggningen (se PBL 4:18). 

                                                      
18 I många situationer framstår det som uppenbart att båtnad föreligger, varvid prövningen kan 
göras summariskt. Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 13:31, 13:17, 13:15, 10:13, 08:31, 
06:2, 04:27 och 04:17. 
19 Hovrätten för Övre Norrland 2001-05-08, Ö 492-99. Lantmäteriets rättsfallsregister 01:25, 
se även 15:16. 
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 Skulle det vara så att detaljplanens genomförandetid gått ut, ska däremot 
båtnadsvillkoret prövas också i anläggningsförrättningen – planen kan ju ha 
blivit inaktuell. 
 
 
Opinionsvillkoret 
 
Opinionsvillkoret innebär att inrättandet av en gemensamhetsanläggning måste 
ha visst opinionsstöd bland fastighetsägarna och deras eventuella hyresgäster. 
 

7 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna av de fastigheter som 
skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt 
motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning 
skall främst deras mening beaktas som har störst nytta av anläggningen… 
 Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är synnerligen ange-
läget. 

 
En negativ opinion kan motverka syftet med anläggningen, genom att skapa 
framtida problem med förvaltningen. 
 Prövningen av opinionsvillkoret ska inte ske som någon formlig omröstning, 
utan LM får istället göra en bedömning av om tillräcklig anslutning till inrättan-
det kan erhållas bland sakägarna. Vid prövning av opinionsvillkoret ska störst 
vikt ges åt de argument som framförs av de sakägare som har mest nytta av ge-
mensamhetsanläggningen. Eftersom andelstalen ska bestämmas utifrån nyttan, 
kommer dessa sakägare också att få bära de största kostnaderna. 
 

I ett rättsfall hade gemensamhetsanläggning bildats avseende utfart för fem fas-
tigheter. Tre fastighetsägare överklagade. De två fastigheterna, vars ägare sam-
tyckte, hade störst nytta av utfartsvägen. De argument som anfördes mot inrät-
tandet var bl.a. en önskan att begränsa störande trafik i närheten av befintliga bo-
ningshus samt oro för en ökad trafikmängd. Opinionsvillkoret ansågs uppfyllt 
med hänsyn till den nytta de två fastigheterna skulle få av anläggningen, och till 
att de skäl som anförts mot anläggningen inte kunde tillmätas avgörande tyngd.20 
 
I ett annat fall hade LM inrättat en befintlig skogsbilväg som gemensamhetsan-
läggning. Avsikten var att rusta upp och höja vägens standard, så att skogsav-
verkning samt uttag och transport av virke skulle kunna ske året runt. Ett 60-tal 
fastigheter berördes, varav flertalet motsatte sig åtgärden. 
 Hovrätten anförde beträffande opinionsvillkoret i huvudsak följande: Enligt 
förarbetena till AL är det rimligt att särskild hänsyn tillmäts uppfattningen hos 
dem som får bära största kostnaderna (prop. 1973:160 s. 190 och 193). I detta 
mål överklagade ägare till 35 fastigheter – med tillsammans 24 % delaktighet – 
förrättningen till fastighetsdomstolen. Motparterna [den positiva opinionen] var 
ägare till 11 fastigheter med tillsammans ca 64 % delaktighet. Övriga motparter 

                                                      
20 Svea hovrätt 2006-02-03, Ö 1023-05. Lantmäteriets rättsfallsregister 06:2, se även 13:15. 
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hörde inte av sig. I hovrätten har även Haparanda kommun med 4 % delaktighet 
framfört behovet av att skogsbilvägen upprustas. Detta innebär att behovet av 
vägen klart dokumenterats av fastighetsägare som tillsammans har en klar majo-
ritet i fråga om delaktighet i anläggningen (68 %). 
 Hovrätten fann därför att opinionsvillkoret var uppfyllt.21 

 
När behovet av en anläggning är synnerligen angeläget, får den inrättas i princip 
utan hänsyn till opinionen bland sakägarna. Skälet för detta är det allmänna 
intresset av att få till stånd en ändamålsenlig markanvändning, exempelvis när 
det gäller vägar och va-anläggningar i fritidshusområden,22 eller gemensamhets-
anläggningar som har förutsatts i detaljplan. 
 En viss avvägning ska dock göras mellan det allmänna intresset av att få 
gemensamhetsanläggningen till stånd å den ena sidan, och den sakliga tyngden 
hos sakägarnas argument å den andra (prop. 1973:160 s. 193-194). 
 

Gällivare kommun hade ansökt om inrättande av gemensamhetsanläggning för 
en enskild väg som kommunen tidigare skött på frivillig grund. Vägen omfatta-
des inte av någon detaljplan. Nästan samtliga berörda fastighetsägare motsatte 
sig åtgärden. Behovet av utfartsvägen ansågs emellertid synnerligen angeläget, 
varför opinionsvillkoret inte utgjorde något hinder mot inrättandet av gemen-
samhetsanläggningen.23 

 
Opinionsvillkoret i AL skiljer sig från motsvarande villkor i FBL. Vid anlägg-
ningsförrättning ska villkoret alltid prövas – oberoende av vem som sökt förrätt-
ningen. 
 
 
Lokalisering och utförande 
 
AL innehåller en särskild regel för gemensamhetsanläggnings lokalisering och 
utförande. Bestämmelsen gäller till skydd för såväl enskilda som allmänna in-
tressen. 
 

8 § Gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på sådant sätt att än-
damålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad… 

 
Regeln innebär att i situationer där det finns alternativa möjligheter till placering 
och utformning av en gemensamhetsanläggning, ska kostnaderna för de olika 
alternativen jämföras med de intrång och olägenheter som de medför. Det är 

                                                      
21 Hovrätten för Övre Norrland 1998-11-13, Ö 355/96. Lantmäteriets rättsfallsregister 98:10. 
22 Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 94:34 och 92:29. 
23 Hovrätten för Övre Norrland 1997-05-23, Ö 14/96. Lantmäteriets rättsfallsregister 97:9. 
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dock inte fråga om att eftersträva någon optimal lösning i den meningen att an-
läggningen ska ge största möjliga fördelar (prop. 1973:160 s. 195). 
 I många situationer blir bestämmelsen inte tillämplig eftersom det saknas 
alternativa lösningar med hänsyn tagen till villkoren i 9-11 §§, dvs. planer och 
andra bestämmelser rörande markanvändningen m.m.24 
 

Rättsfallet NJA 1993 s. 7 avsåg inrättande av gemensamhetsanläggning för ut-
fartsväg för ett 15-tal fastigheter. Två alternativ fanns. Det ena alternativet inne-
bar att befintlig vägsträckning mellan husen över en gårdsplan skulle breddas 
och upprustas. Kostnaden för detta alternativ beräknades till 4 000 kr. Det andra 
alternativet var att bygga en ny väg i en slinga runt husen och gårdsplanen. Kost-
naden för nybyggnad uppskattades till 40 000 kr. 
 Högsta domstolen ansåg– med hänsyn till de fördelar som en ändrad sträck-
ning av vägen skulle innebära – att de merkostnader som skulle uppstå vid an-
läggandet av en ny vägslinga inte var oskäliga. 

 
Bestämmelsen är dispositiv, vad avser skydd för enskilda intressen (16 §). I de 
fall allmänna intressen berörs är den däremot tvingande, och kommer då att 
komplettera den generella skyddsregeln i 11 §. 
 
 
Skydd för inteckningar 
 
Panträttshavare är inte sakägare vid anläggningsförrättning. I de situationer åt-
gärder vidtas som kan försämra säkerheten för fordringsägare finns särskilda 
skyddsregler i AL 16 och 32 §§. 
 Bestämmelserna innebär som huvudregel att fordringshavare ska lämna 
medgivande till vissa åtgärder. Medgivande behövs dock inte om LM kan kon-
statera att åtgärden är uppenbart utan betydelse för fordringshavaren. 
 Dessa skyddsregler gäller vid: 
 

 Överenskommelse om ersättning för upplåtet eller inlöst utrymme 
 Överenskommelse om andelstal 
 Utbetalning av ersättning för upplåtet eller inlöst utrymme 

 
Jag kommer i senare avsnitt – 3.4 och 3.5 – att närmare redogöra för utform-
ningen av skyddet för fordringshavare i dessa situationer. 
 
 

                                                      
24 Vid lokalisering av enskilda vägar utanför detaljplan finns dock normalt alternativa sträck-
ningar. Se t.ex. Lantmäteriets rättsfallsregister 12:16, 11:6, 09:16, 06:14, 04:24 och 04:10. 
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3.3.2 Villkor till skydd för allmänna intressen 
 
Villkoren till skydd för allmänna intressen har utformats med motsvarande be-
stämmelser i FBL 3 kap. som förebild (prop. 1973:160 s. 146-147). 
 Villkoren är indispositiva, dvs. de kan inte åsidosättas genom överenskom-
melser. 
 
 
Planer och bestämmelser 
 
Kravet att en gemensamhetsanläggning ska stå i överensstämmelse med planer 
och andra bestämmelser rörande markanvändningen motsvarar det s.k. planvill-
koret i FBL 3:2. 
 

9 § Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en gemen-
samhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syf-
tet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser 
göras. 
 Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyg-
gande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska anläggning 
inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. 

 
Beträffande innebörden av att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas i 
strid mot plan eller bestämmelse gäller också att inte bara fastställda plangränser 
och ändamål ska följas, utan också att anläggningen ska vara ändamålsenlig med 
avseende på planens/bestämmelsernas syfte (jfr prop. 1973:160 s. 195). 
 I de fall en detaljplan förutsätter att en gemensamhetsanläggning ska inrättas, 
bör givetvis planen följas i dessa avseenden. Inget hindrar dock inrättande av en 
gemensamhetsanläggning som inte förutsatts i planen, om anläggningen står i 
överensstämmelse med de intentioner som ligger bakom planen. 
 

Det finns möjlighet att göra mindre avvikelser från plan, om syftet med planen 
eller områdesbestämmelserna inte motverkas. Det ska då vara uppenbart att av-
vikelsen dels är mindre, dels inte motverkar syftet med planen. 
 Ett exempel på en situation där regeln om mindre avvikelse kan vara tillämp-
lig är vid justering av en vägs gränser, så att de bättre anpassas till terrängen eller 
befintliga anläggningar. 
 
I ett rättsfall bildades gemensamhetsanläggning för väg inom en detaljplan. Mark 
uppläts för anläggningen inom område som enligt planen utgjorde allmän plats 
(väg), men även i ett markreservat – för en ännu ej byggd allmän väg – som pas-
serade över den allmänna platsmarken. 
 Hovrätten fann att gemensamhetsanläggningen stred mot detaljplanen genom 
att viss mark – det s.k. vägreservatet – enligt planen skulle användas för allmän 
väg i ny sträckning. Och det skulle inte innebära endast en mindre avvikelse från 
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planen att istället ta marken i anspråk för gemensamhetsanläggningen. Hovrätten 
upphävde anläggningsbeslutet.25 

 
Andra stycket i 9 § behandlar naturvårdsföreskrifter – t.ex. strandskydd eller 
naturreservatsföreskrifter enligt MB – samt andra markanvändningsreglerande 
bestämmelser – t.ex. fornlämningar eller byggnadsminnen enligt KML. Vid 
prövning av om syftet med sådana bestämmelser motverkas bör samråd ske med 
den eller de myndigheter som berörs – normalt länsstyrelsen. 
 

I de fall en anläggning fordrar dispens eller tillstånd enligt andra stycket – t.ex. 
strandskyddsdispens (MB 7 kap.) för anläggande av småbåtsbryggor – kan ett 
problem uppstå i det att företrädare för det gemensamma intresset saknas innan 
samfällighetsbildningen är klar. Ett annat problem är att rådighet över vattenom-
rådet – dvs. rätt att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet – också kan saknas. 
I dessa fall får LM genom samråd bedöma om förutsättningar för tillstånd före-
ligger. När anläggningssamfälligheten bildats, får denna ansvara för nödvändiga 
ansökningar. Vid tveksamma fall finns även möjlighet för LM att förelägga en 
sakägare att inhämta nödvändiga dispenser eller tillstånd innan gemensamhets-
anläggningen inrättas, se vidare i avsnitt 3.6.2. 

 
 
Planmässig bedömning 
 
Vissa gemensamhetsanläggningar kan ha stor inverkan på den framtida mark-
användningen och bebyggelsen – t.ex. vägar och diken (prop. 1973:160 s. 82). 
Det är därför angeläget att inrättandet blir föremål för planmässiga bedömningar 
även utanför detaljplanelagt område (jfr FBL 3:3). 
 

10 § Inom områden som inte omfattas av detaljplan, får en gemensamhets-
anläggning inte inrättas, om anläggningen skulle försvåra områdets ändamålsen-
liga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig plan-
läggning av området. 

 
Syftet är att gemensamhetsanläggningar inte ska inrättas i strid mot de över-
gripande intentionerna i samhällsplaneringen – då främst översiktsplaneringen 
enligt PBL. Framför allt är avsikten att förhindra att en gemensamhetsanlägg-
ning försvårar en framtida detaljplaneläggning. 
 Men den planmässiga bedömningen kan också avse helt andra planerings-
synpunkter än de som innefattas i PBL. Vid byggande av en skogsbilväg är det 
från planeringssynpunkt t.ex. viktigt att vägen passar in i ett slutligt utbyggt 
skogsbilvägnät (prop. 1973:150 s. 278). 
 
 

                                                      
25 Svea hovrätt 1993-02-18, UÖ 6. Lantmäteriets rättsfallsregister 93:47. 
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Generell skyddsregel 
 
De i 9-10 §§ uppställda kraven på planöverensstämmelse och planmässighet, 
kompletteras i 11 § av en generell bestämmelse till skydd för allmänna intressen. 
Föreligger flera allmänintressen – som pekar i skilda riktningar – ska de vägas 
mot varandra och anläggningen tillåtas, om de allmänintressen som talar för 
anläggningen väger tyngst. 
 

11 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om olägenhet av någon betydelse 
uppkommer för allmänt intresse. 
 Första stycket gäller icke när anläggningen är till övervägande nytta från all-
män synpunkt. 

 
Den generella skyddsbestämmelsen får ses mot bakgrund av de mångskiftande 
typerna av anläggningar det är fråga om. Det har därför inte ansetts möjligt att 
införa ett allmänt lämplighetsvillkor (jfr FBL 3:1) eller skyddsregler för speci-
ella allmänna intressen (jfr FBL 3:5-8). 
 
 
3.4 Utrymme för gemensamhetsanläggningen samt ersättning 
 
För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas krävs att mark eller ut-
rymme ställs till förfogande för anläggningen. Detta kan enligt 12 § ske på två 
sätt. Antingen kan erforderligt utrymme upplåtas genom en servitutsliknande 
officialrättighet,26 eller så kan marken genom inlösen avstås med äganderätt. 
 

12 § Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tagas i anspråk 
på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fastighet, om det 
icke orsakar synnerligt men för fastigheten. Större utrymme får dock ej tagas i 
anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter som kan anslutas enligt 5 §. 
 Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå utrymme, 
om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller av annan orsak är av 
väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Om ägaren begär det, skall fastigheten 
inlösas. Är olägenheten begränsad till viss del av fastigheten, skall endast den 
delen inlösas. Inlösen sker för de fastigheter som skall deltaga i anläggningen 
utom sådana som avses i 2 §… 

 
 
3.4.1 Upplåtelse av utrymme 
 
Upplåtelse av rätt till utrymme innefattar rätt att vidta alla de åtgärder som be-
hövs för anläggningens utförande och drift. Bl.a. bör befintlig bebyggelse få 
rivas eller ändras (prop. 1973:160 s. 202). 

                                                      
26 Rättigheten torde ha samma karaktär som ett s.k. gemensamt servitut. 
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 Större utrymme får inte tas i anspråk än som fordras för att tillgodose beho-
vet för de fastigheter som enligt väsentlighetsvillkoret (5 §) kan anslutas tvångs-
vis till anläggningen. Denna bestämmelse är dock dispositiv (16 §). Om fastig-
hetsägare och övriga sakägare är överens, kan upplåtelse således ske utan denna 
begränsning. Finns inte sådant medgivande måste däremot LM pröva väsentlig-
hetsvillkoret i 5 § – detta gäller även om överenskommelse träffats i frågan om 
delaktighet. 
 

I samband med den tidigare redogörelsen för väsentlighetsvillkoret refererades 
till ett rättsfall rörande småbåtsbrygga för fyra fastigheter i Haninge kommun. 
De deltagande fastigheterna var överens om att inrätta en gemensamhetsanlägg-
ning, men medgivande till upplåtelsen hade inte lämnats av den belastade fastig-
hetens ägare. Hovrätten konstaterade att väsentlighetsvillkoret inte var uppfyllt, 
varför utrymme enligt AL 12 § inte kunde tas i anspråk tvångsvis.27 
 I ett annat fall hade fastighetsägare i två byar på landsbygden ansökt om att 
inrätta en gemensamhetsanläggning för gång- och cykelväg mellan byarna. An-
läggningen skulle omfatta en befintlig ägoväg på en jordbruksfastighet, och vara 
av enkel standard (grusad). Motortrafik skulle inte få förekomma. Intrånget var 
således ringa, men jordbruksfastighetens ägare motsatte sig upplåtelsen. Domsto-
larna konstaterade att gång- och cykelvägen inte var av väsentlig betydelse, var-
för tvångsvis upplåtelse inte kunde ske.28 

 
 
3.4.2 Synnerligt men 
 
Enligt huvudregeln får mark eller utrymme tas i anspråk på fastighet under vill-
kor att fastigheten inte orsakas synnerligt men. 
 Även om synnerligt men uppkommer för den ianspråktagna fastigheten, kan 
utrymme upplåtas – utan stöd av överenskommelse – när anläggningen behövs 
för ett större antal fastigheter eller annars är av väsentlig betydelse från allmän 
synpunkt. I dessa fall ska dock fastigheten eller del av fastigheten inlösas, om 
ägaren begär det, se nedan om inlösen. 
 Beträffande innebörden i kravet på ”synnerligt men” uttalades i förarbetena 
att det ska vara fråga om ett höggradigt intrång (prop. 1973:160 s. 206). 
 

Viss ledning om vad som utgör synnerligt men kan hämtas från rättspraxis. En 
befintlig utfartsväg till allmän väg gick mycket nära ett bostadshus och mellan 
bostadshuset och ekonomibyggnaderna. Vägen delade fastighetens trädgård mitt 
itu. Trafiken på vägen skulle komma att utgöra en fara, särskilt för barn som vis-

                                                      
27 RH 2006:15. Liknande exempel när det gäller bryggor finns i Lantmäteriets rättsfallsregis-
ter 08:26, 05:2, 03:8 och 95:19. 
28 Göta hovrätt 1998-12-30, Ö 917/98. Lantmäteriets rättsfallsregister 98:29. 
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tades på gården. Hovrätten ansåg att ianspråktagandet av vägen för gemensam-
hetsanläggning medförde synnerligt men för den belastade fastigheten.29 
 En befintlig brunn inrättades som gemensamhetsanläggning för två fastighet-
er. Det kunde inte visas att vattentillgången i brunnen räckte till två fastigheter. 
Till följd av detta ansåg hovrätten att upplåtande fastighet skulle orsakas synner-
ligt men, varför gemensamhetsanläggningen inte fick inrättas.30 
 
I ett fall med motsatt utgång gick en befintlig väg genom brukningscentrum på 
en jordbruksfastighet. Vägen gick dock inte genom den egentliga bostadstomten 
och inte så nära huvudbyggnaden. Trafikmängden bedömdes som ringa. Gemen-
samhetsanläggningen ansågs inte medföra synnerligt men.31 
 En gemensamhetsanläggning för skogsbilväg kom att gå endast fem meter 
från altanen på ett hus. Någon alternativ sträckning var inte möjlig. Trafiken var 
ringa, och något synnerligt men kunde inte anses uppkomma.32 

 
 
3.4.3 Befintliga anläggningar 
 
Det är vanligt att markupplåtelsen även omfattar befintliga anläggningar – t.ex. 
vägar, bryggor eller brunnar. I en undersökning av Kurtsson (2001) togs befint-
liga anläggningar i anspråk i så mycket som 75 % av de anläggningsförrättning-
ar där upplåtelse av utrymme skedde. 
 En förutsättning för att utrymme ska kunna tas i anspråk i en befintlig an-
läggning är att denna utgör fast egendom – dvs. fastighetstillbehör. 
 

Det är inte möjligt att upplåta utrymme i eller lösa in lös egendom. Om en befint-
lig anläggning – som utgör lös egendom – behövs för gemensamhetsanläggning, 
måste denna först förvärvas av de fastigheter som ska delta i gemensamhetsan-
läggningen. Efter servitutsupplåtelsen av utrymme kommer anläggningen att bli 
fast egendom, enligt JB 2:1. Den kommer alltså att tillhöra de anslutna fastighet-
erna såsom samfälld egendom, var och en med andel motsvarande fastighetens 
andelstal för utförande av anläggningen.33 

 
 
3.4.4 Inlösen 
 
Om hel eller del av fastighet löses in, bildas en marksamfällighet (14 §) av det 
slag som avses i FBL 1:3. Inlösen har således fastighetsbildande verkan. 

                                                      
29 Göta hovrätt 1992-12-23, UÖ 3020. Lantmäteriets rättsfallsregister 92:56, se även 08:14. 
30 Hovrätten för Västra Sverige 1987-09-29, UÖ 12. Lantmäteriets rättsfallsregister 87:32. 
31 Göta hovrätt 2000-01-18, Ö 76/99. Lantmäteriets rättsfallsregister 00:9. 
32 Göta hovrätt 1986-10-14, UÖ 11. Lantmäteriets rättsfallsregister 86:15. 
33 Det torde i praktiken inte vara alltför ovanligt att anläggningar som utgör lös egendom – 
exempelvis äldre bryggor och sjöbodar – ändå tas i anspråk utan föregående förvärv. 
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 Inlösen kan bara ske för ”riktiga” fastigheter och sämjelotter – inte för såd-
ana typer av lös egendom som kan delta i gemensamhetsanläggningen, t.ex. hus 
på ofri grund. Om det av detta skäl uppkommer olika deltagarkretsar i gemen-
samhetsanläggningen respektive marksamfälligheten, måste olika andelstal be-
stämmas för respektive krets (15 §). 
 
 
3.4.5 Verkan på befintliga rättigheter vid upplåtelse och inlösen 
 
Genom 12 § 3 st. regleras vilken inverkan upplåtelse av utrymme eller inlösen 
har på nyttjanderätter och servitut m.m. i den ianspråktagna fastigheten. 
 

12 § 3 st. Bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 §§ expropriationslagen (1972:719) 
äger motsvarande tillämpning vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf. 
Utan hinder av dessa bestämmelser kan dock särskild rätt, som tillkommer staten 
och ej utgör vägrätt, rubbas. Vidare får förordnas att rätten till utrymme för an-
läggningen skall ha företräde framför särskild rätt som tillskapats genom expro-
priation eller annat tvångsförvärv eller vid fastighetsbildning eller på liknande 
sätt, dock ej om den särskilda rätten utgör vägrätt. 

 
Avtalsrättigheter vid upplåtelse av utrymme 
I ExL 1:4 föreskrivs att nyttjanderätt eller servitut som tillskapas genom expro-
priation har företräde framför avtalsrättigheter. Detta innebär vid tillämpning av 
AL att avtalsrättigheter som kolliderar med rättighet enligt AL inte kommer att 
kunna utövas – de undanträngs. 
 
Officialrättigheter vid upplåtelse av utrymme 
Av ExL 1:4 följer vidare att officialrättighet inte rubbas vid upplåtelse av ut-
rymme. Enligt AL 12 § 3 st. får emellertid LM i anläggningsbeslutet förordna att 
rättighet enligt AL ska ha företräde framför officialrättigheter – dock inte väg-
rätt. 
 
Avtalsrättigheter vid inlösen 
Vid inlösen upphör avtalsrättigheter att gälla i det inlösta området. LM kan dock 
förordna att rättigheten ska bestå i det inlösta området (jfr ExL 1:3). 
 
Officialrättigheter vid inlösen 
Huvudregeln – enligt ExL 1:3 – är att officialrättigheter består i det inlösta om-
rådet. Om den äldre rättigheten kolliderar med den avsedda anläggningen, kan 
dock LM förordna om att rättigheten ska upphöra, utom vid vägrätt. 
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3.4.6 Överföring av fastighetstillbehör 
 
När utrymme upplåts i befintlig anläggning medför det ofta ett totalt ianspråk-
tagande av anläggningen, med stöd av servitut i den fastighet som anläggningen 
hör till. Såvida inte inlösen sker, kommer anläggningen att fortsätta utgöra fas-
tighetstillbehör till den belastade fastigheten. Att upplåtelsen inte inverkar på 
äganderätten till anläggningen kan naturligtvis skapa oklarheter om bl.a. ansvar 
för underhåll och försäkringar eller rätten att vidta förändringar (prop. 
2000/01:138 s. 19). 
 Med stöd av 12a § kan dock LM besluta att vissa fastighetstillbehör rättsligt 
ska överföras till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. 
 

12a § Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra an-
läggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och ingår i ge-
mensamhetsanläggningen, skall överföras till och vara samfällda för de fastig-
heter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För ett sådant beslut krävs att åt-
gärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna av åt-
gärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför. 

 
Bestämmelsen om överföring avser endast sådana tillbehör som täcks av be-
greppen byggnad eller anläggning. Andra fastighetstillbehör – såsom på rot 
stående träd – faller utanför tillämpningsområdet. Inte heller kan lös egendom 
överföras. 
 Villkoren i 5-11 §§ är tillämpliga även vid överföring av fastighetstillbehör. I 
12a § finns dessutom ett särskilt villkor för de fall när ägaren av byggnaden eller 
anläggningen inte samtycker till överföringen. Villkoret är dispositivt (16 §). 
 
 
3.4.7 Begreppet samfällighet och den sakrättsliga anknytningen 
 
Gemensamhetsanläggningen och utrymmet för denna är enligt 14 § första styck-
et samfälld för de deltagande fastigheterna. Med fastigheter avses då även 
tomträtt, byggnad på ofri grund eller annan lös egendom som deltar i anlägg-
ningen. Detsamma gäller sådana fastighetstillbehör som överförts till de del-
tagande fastigheterna enligt 12a §. 
 Som tidigare nämnts är inlöst mark endast samfälld för de ”riktiga” fastig-
heterna. 
 

14 § Gemensamhetsanläggning och rätt till utrymme är samfällda för de fastig-
heter som deltager i anläggningen. Inlöst mark är samfälld för de fastigheter för 
vilka inlösen skett. 
 För anläggningens utförande och drift utgör de deltagande fastigheterna en 
särskild samfällighet. 
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Delaktigheten i samfälligheten är sakrättsligt knuten till delägarfastigheterna och 
inte till de enskilda fastighetsägarna. Delaktigheten kan således inte överlåtas 
separat. Notera att begreppet samfällighet här används i sin associationsrättsliga 
betydelse – dvs. fastighetssammanslutning (prop. 1973:160 s. 213). 
 
 
3.4.8 Ersättning för upplåtet utrymme m.m. 
 
Upplåtelse- och ersättningsfrågor handläggs tillsammans vid anläggningsförrätt-
ningen. Ersättning för upplåtelse av utrymme i fastighet, inlösen eller överföring 
av fastighetstillbehör regleras i AL 13 §. 
 

13 § I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd en-
ligt 12 a § gäller 5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid 
ska inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § 
andra stycket fastighetsbildningslagen… 

 
Hänvisningen till FBL 5:10-12 medför att ersättning kan utgå antingen som 
skadekompensation – i de expropriationsliknande fallen – eller som vinstfördel-
ning – i övriga fall. 
 Notera att begreppet inlösen i AL inte automatiskt innebär att ianspråktagan-
det är av expropriationsliknande karaktär. 
 
Expropriationsfallen är sådana situationer där marken kan tas i anspråk för ge-
mensamhetsanläggning enligt PBL 14:14-18, eller där utrymme uppenbart 
skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något annat liknande 
tvångsförvärv (FBL 5:10a 2 st.). 
 De fall som regleras i PBL gäller upplåtelse av allmän plats i detaljplan med 
enskilt huvudmannaskap, samt gemensamma trafikanläggningar på kvarters-
mark. De ändamål för vilka expropriation får ske framgår av ExL 2 kap. 
 I expropriationsfallen ska reglerna i ExL 4 kap. och den där uttryckta princi-
pen om skadeersättning – med 25 procent påslag – tillämpas fullt ut. 
 
I andra situationer – dvs. när tvångsupplåtelse m.m. enligt annan lagstiftning inte 
uppenbart kan ske – ska ersättningen bestämmas enligt vinstfördelningsprinci-
pen (FBL 5:10a 3 st.). 
 Som vinstfördelningsfall kan räknas merparten av de anläggningar som ut-
förs utanför planlagt område, men även andra anläggningar än väg på kvarters-
mark i detaljplan. 
 Utöver ersättning för minskning i marknadsvärde ska i dessa fall – enligt 
bestämmelsen – skälig hänsyn tas till markens/utrymmets värde för de delta-
gande fastigheterna. 
 

FBL:s regler om jämkning (5:11) och annan ersättning (5:12) ska också tillämpas 
vid ersättningens bestämmande enligt AL. 
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Vissa typer av skador regleras särskilt i AL 13a-c §§. Det rör sig om svårbe-
dömda skador – som undantagsvis kan skjutas på framtiden, om oförutsebara 
skador – som inte ska hanteras av LM, och om skador som kan prövas av LM 
trots att de inte orsakats av anläggningsåtgärden. 

 
Ersättning enligt 13 § ska betalas inom tre månader efter det att ersättningsbeslu-
tet vunnit laga kraft (AL 32 §). 
 

Angående sättet för utbetalning av ersättning hänvisar AL 32 § bl.a. till 
FBL 5:16. Detta innebär att om en ersättningsberättigad fastighet svarar för ford-
ran, ska LM förordna att ersättningen ska inbetalas till Lantmäteriet, såvida inte 
samtliga fordringshavare medger att ersättningen betalas ut till fastighetsägaren. 
Medgivande fordras inte, om upplåtelsen är utan betydelse för panträttshavarna 
(oskadlighetsprövning). 

 
Det uppstår ingen förmånsrätt för ersättningslikviden i de betalningsskyldiga 
fastigheterna, däremot kan ersättningsbeslutet verkställas enligt bestämmelserna 
i utsökningsbalken (32a §). En påföljd av utebliven betalning är att rätten enligt 
anläggningsbeslutet förfaller (33 §). 
 
 
Överenskommelser 
Bestämmelserna om markupplåtelse och ersättning är dispositiva. Om det finns 
inteckningar i en ersättningsberättigad fastighet måste fordringshavarna dock 
godkänna en överenskommelse som avviker från ersättningsbestämmelserna. 
Medgivande behövs inte om upplåtelsen är utan betydelse för panträttshavarna 
(oskadlighetsprövning). 
 
 
3.5 Fördelning av kostnader för utförande och drift 
 
En gemensamhetsanläggning ger upphov till kostnader. AL 15 § reglerar grun-
derna för hur dessa kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastligheterna. 
 

15 § Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggnings ut-
förande fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som be-
stämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har 
av anläggningen. Inlöses mark för endast vissa av deltagarna i anläggningen, 
fastställes grunderna för fördelning av kostnaderna för inlösen särskilt. 
 Andelstal fastställes även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. Så-
dant andelstal bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den 
omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Om det är lämp-
ligt, kan föreskrivas att kostnaderna i första hand skall fördelas genom att avgif-
ter uttages för anläggningens utnyttjande. Grunderna för beräkningen av sådana 
avgifter fastställes vid förrättningen. 
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För varje fastighet ska vid kostnadsfördelningen bestämmas andelstal som anger 
dess skyldighet att bidra till kostnaderna. En åtskillnad görs därvid mellan kost-
nader för anläggningens utförande och för dess drift. 
 Till skillnad från vad som gällt i äldre lagstiftning är andelstal enligt AL 
alltid fasta (vilket ska skiljas från rörliga). Detta har betydelse framför allt vid 
ändrade förhållanden. De anges numera i absoluta tal (inte relativa – procent). 
 
 
Överenskommelser 
Bestämmelserna om andelstal är dispositiva. Ett villkor är dock att ingen fastig-
het genom överenskommelse tar på sig ett större kostnadsansvar i otillbörligt 
syfte (16 §), t.ex. att betalningsskyldigheten inte kan fullgöras eller att kostnads-
ansvaret övervältras på det allmänna (prop. 1973:160 s. 220). 
 Om det finns inteckningar i en sådan fastighet måste fordringshavarna medge 
de avsteg från 15 § som överenskommelsen innebär. Skälet för detta är att en 
förmånsrätt uppstår i de betalningsskyldiga fastigheterna vid uttaxering av bi-
drag enligt SFL, se avsnitt 4.4.2. Medgivande krävs dock inte om gemensam-
hetsanläggningen är utan betydelse för fordringshavarens säkerhet. LM kan 
alltså göra en oskadlighetsprövning. 
 
 
3.5.1 Kostnader för utförande 
 
Under benämningen kostnader för utförande faller alla kostnader som är före-
nade med anläggningens utförande, även ersättning för upplåtet utrymme. 
 Fördelning av kostnaderna för anläggningens utförande ska alltid fastställas 
vid förrättningen, oavsett om anläggningen är utförd eller inte. Varje deltagande 
fastighet ska åsättas ett andelstal. Andelstalet för utförande anger nämligen fas-
tigheternas delaktighet i – eller ägande av – anläggningen. 
 Andelstal ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den 
nytta fastigheten har av anläggningen. Med nytta avses den värdehöjning som 
anläggningen medför, minskad med enskilda fullföljds- och anpassningskostna-
der (prop. 1973:160 s. 215). Möjlighet finns att ta hänsyn även till andra faktorer 
än nyttan, eftersom denna i vissa fall kan vara svår att fastställa. 
 

I praktiken är det vanligt att samtliga deltagande fastigheter åsätts samma andels-
tal. I en undersökning från 1980-talet (Kalbro och Larsson, 1983, s. 76-78) fick 
fastigheterna lika andelstal i ca 60 % av de undersökta gemensamhetsanlägg-
ningarna. 
 Undersökningen visade bl.a. också att ju färre deltagare en anläggning hade, 
desto vanligare var det med samma andelstal. Andelen gemensamhetsanlägg-
ningar med lika andelstal var också större inom områden med permanentbebyg-
gelse och detaljplan, jämfört med på landsbygden. 
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3.5.2 Kostnader för drift 
 
Varje fastighet ska även åsättas ett andelstal för fördelning av drifts- och under-
hållskostnader. Detta ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst 
till den omfattning i vilken fastigheterna beräknas komma att använda anlägg-
ningen. 
 Vid denna bedömning ska hänsyn endast tas till stadigvarande förhållanden 
som hänger samman med fastighetens utnyttjande för sitt ändamål, dvs. inte till 
ett mer eller mindre tillfälligt eller personligt utnyttjande av anläggningen (prop. 
1973:160 s. 215).34 Exempelvis kan andelstal för väg sättas olika för fritidshus 
respektive permanenthus. Frågan hur många bilar en viss fastighetsägare har vid 
en viss tidpunkt är däremot ovidkommande. 
 

I den tidigare refererade undersökningen av Kalbro och Larsson (1983) framgår 
att det vanligaste också när det gäller andelstal för drift, är att samtliga delta-
gande fastigheter får lika andelstal. Dock med undantag för anläggningar av ty-
pen vägar. 

 
Andelstal för fördelning av driftskostnader för vägar beräknas vanligen med den 
s.k. tonkilometermetoden. Denna metod bygger på schabloniserade värden på 
trafikmängder för olika fastighetstyper, i kombination med väglängd (Lantmäte-
riet, 2010). 
 

Ett rättsfall gällde omprövning av en äldre vägförening (område med tätbebyg-
gelse) med över 2 500 deltagande fastigheter. Fastigheterna skulle få nya andels-
tal. Hovrätten anförde att åsättande av andelstal av praktiska skäl måste präglas 
av en hög grad av schabloniseringar. 
 Med hänsyn till ortens karaktär, det enskilda vägnätets utformning samt före-
komsten av gemensamma nyttigheter och resmål inom orten, ansågs att någon 
hänsyn inte skulle tas till väglängd för de olika fastigheterna. 
 Eftersom det bl.a. visades föreligga skillnader i bilinnehav mellan olika lä-
genhets- och fastighetstyper – vilka bedömdes vara av bestående art – ansågs det 
rimligt att differentiera andelstalen utifrån detta underlag. De andelstal som slut-
ligen lades fast var följande; småhus (äganderätt) – (1,0), småhus (bostadsrätt) – 
(0,8), lägenheter i flerfamiljshus – (0,6) och obebyggda tomter – (0,2).35 
 
Är förhållandena enkla – eller väghållningskostnaderna låga – kan beräkningen 
förenklas ytterligare. Vid omprövning av en annan vägförening bestämde LM 

                                                      
34 Se t.ex. Mark- och miljööverdomstolen 2016-04-06, F 6753-15 samt Lantmäteriets rätts-
fallsregister 14:11. 
35 Svea hovrätt 2004-11-26, Ö 10380-02. Lantmäteriets rättsfallsregister 04:22. Angående 
schabloniserade andelstal för vägar, se även Lantmäteriets rättsfallsregister 08:18, 07:26, 
07:14, 06:4, 04:18 och 04:11. 
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nya andelstal till 1,0 för såväl permanent- som fritidshus. Detta skulle motsvara 
en årsavgift på ca 200 kr per fastighet. 
 Ägarna till vissa fritidshus överklagade och yrkade att andelstalet för deras 
fastigheter skulle vara 0,5. Domstolarna ansåg att kostnaderna i förrättningen för 
att differentiera andelstalen tillsammans med de kostnader och det besvär som 
differentieringen medför för den framtida förvaltningen, bör stå i rimlig propor-
tion till vad som uppnås. De rättvisefördelar som skulle kunna uppnås genom 
olika andelstal för permanent- och fritidshus ansågs därvid så små att de inte 
skulle uppväga nackdelarna med differentieringen. Överklagandet avslogs.36 

 
 
Vinterväghållning 
 
Enligt AL 48 § är det möjligt att fastställa särskilda andelstal för fördelning av 
kostnader som krävs för att en väg ska kunna användas vintertid – främst för 
snöröjning. I dessa fall får de deltagande fastigheterna två olika andelstal. Ett för 
driften vintertid och ett annat för övriga driftsåtgärder. 
 

Särskilda andelstal för vinterväghållning är inte särskilt vanligt, och förekommer 
i huvudsak endast på landsbygden (Kalbro och Larsson, 1983 s. 78). 

 
 
Brukningsavgifter 
 
Kostnaderna för drift kan enligt AL även fördelas genom att avgifter tas ut för 
det faktiska utnyttjandet av anläggningen istället för genom andelstal, om detta 
bedöms lämpligt. LM bör alltid undersöka förutsättningarna för brukningsavgif-
ter, eftersom denna metod är den mest tilltalande ur rättvisesynpunkt (prop. 
1973:160 s. 216). 
 Grunderna för hur avgifterna ska beräknas måste bestämmas vid förrättning-
en. 
 Notera att fastigheterna alltid ska åsättas ett andelstal – även om bruknings-
avgifter används. 
 

Enligt undersökningen av Kalbro och Larsson (1983) används brukningsavgifter 
mer sällan. De två vanligaste nyttigheterna där avgifter förekom var vägar re-
spektive vatten- och avloppsledningar. 
 Andra ändamål där brukningsavgifter i viss utsträckning förekommer är t.ex. 
bryggor/båtplatser samt parkering (jfr Ramde, 2011). 

 
 

                                                      
36 Hovrätten för Västra Sverige 2003-03-31, Ö 3116-02. Lantmäteriets rättsfallsregister 03:12, 
se även 15:15 och 15:12. 
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Slitageersättning 
 
Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfäl-
ligt använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar fastighetens 
andelstal för drift – t.ex. vid byggnadsarbeten på fastigheten – är fastighetens 
ägare skyldig att betala s.k. slitageersättning till samfälligheten (48a §). Ersätt-
ningen ska täcka de merkostnader som uppkommer genom onormalt slitage eller 
skador på vägen. 
 Slitageersättning i dessa situationer är en fråga mellan samfälligheten och 
fastighetsägaren – den kan inte hanteras i förrättning. 
 
 
3.5.3 Sektionsindelning 
 
Det finns inget hinder i AL mot att bestämma särskilda andelstal för olika delar 
av en anläggning, s.k. sektionsindelning. Sektionsindelning brukar normalt en-
dast göras avseende andelstal för utförande. 
 

Enligt förarbetena till AL bör visserligen sektionsindelning i allmänhet undvikas, 
inte minst med hänsyn till de komplikationer i fråga om förvaltningen som kan 
uppkomma.37 När det gäller vägföretag kan det dock i praktiken förekomma fall 
då det framstår som rimligt eller t.o.m. nödvändigt att en fastighet eller en grupp 
av fastigheter ensamma svarar för byggandet av en viss del av anläggningen, 
medan samtliga fastigheter tar gemensam del i driften av hela anläggningen 
(prop. 1973:160 s. 218). 

 
 
3.6 Prövningsförfarande - anläggningsförrättning 
 
Inrättande av en gemensamhetsanläggning prövas vid anläggningsförrättning 
(1 §), som normalt handläggs av lantmäterimyndigheten (4 §). 
 

Om det är lämpligt kan LM förordna särskild förrättningsman. I förarbetena till 
AL nämndes som exempel situationer där skogsvägar planerats eller projekterats 
av Skogsstyrelsen (prop. 1973:160 s. 156) – då kan det vara en fördel om en 
tjänsteman som är insatt i det aktuella projektet förordnas. 

 
De flesta bestämmelserna om förrättningsförfarandet i FBL 4 kap. är tillämpliga 
även vid anläggningsförrättning (19 §). 
 

En skillnad är dock att s.k. tillståndsbeslut (FBL 4:26) inte kan meddelas vid AL-
förrättning. Det går alltså inte att pröva en anläggnings tillåtlighet innan anlägg-
ningsbeslut meddelas. 

                                                      
37 Se även Lantmäteriets rättsfallsregister 14:21. 
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Anläggningsförrättningen är fullbordad när registrering skett i fastighetsregist-
rets allmänna del (34 §). Genom registreringen inträder de sakrättsliga verkning-
arna av de beslut som fattats, dvs. de blir gällande mot tredje man. En schema-
tisk illustration av anläggningsförrättningen ges i figur 3.4. 
 
 

Ansökan  Rådgöra med sakägare 

  Samråd med berörda myndigheter 

   

  Ev. föreläggande om tillstånd 

   

  Sammanträde med sakägare 

   

  Anläggningsbeslut 
Beslut om andelstal 
Beslut om tillträde 
Ersättningsbeslut 

Beslut om kostnadsfördelning 
Avslutningsbeslut 

   

  Ev. överklagande: 
Mark- och miljödomstol 

Mark- och miljööverdomstolen 
Högsta domstolen 

   

  Registrering i fastighetsregistret 
 

Figur 3.4: Prövningsförfarandet vid anläggningsförrättning. 
 
 
3.6.1 Initiativ 
 
Anläggningsfråga tas normalt upp efter ansökan. LM kan dock i samband med 
fastighetsreglering (se FBL 9 kap.) förordna om anläggningsförrättning utan 
ansökan (AL 17 §). 
 Vilka som har rätt att ansöka om anläggningsförrättning anges i 18 §: 
 



Anläggningslagen 

 61 

 Ägare av fastighet som ska delta i anläggningen (inkl. sådan lös egendom 
som kan delta). 

 Ägare av fastighet vars mark enligt detaljplan ska tas i anspråk för vissa ty-
per av anläggningar – allmän plats eller trafikanläggningar på kvartersmark. 

 Kommunen. 

 Hyresgästorganisation (således inte enskilda hyresgäster). 

 Samfällighetsförening – när det gäller gemensamhetsanläggning under dess 
förvaltning, t.ex. vid ändrade förhållanden. 

 Länsstyrelse – om anläggningen är viktig från allmän synpunkt, t.ex. vid 
indragning av en allmän väg. 

 Tvångsförvärvare – för att undanröja, minska eller förebygga olägenheter 
av tvångsförvärvet, t.ex. tillskapandet av ersättningsvägar vid byggande av 
allmän väg eller järnväg. 

 
 
3.6.2 Utredning 
 
LM ska utreda förutsättningarna för anläggningen. Utredningsskyldigheten avser 
bland annat huruvida anläggningen är tillåten enligt anläggningslagen, alterna-
tiva utföranden, ekonomiska konsekvenser och värdering. 
 

21 § Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för anläggningen och 
ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som behövs för att inrätta an-
läggningen. Myndigheten bör då rådgöra med sakägarna. Vid behov ska myn-
digheten samråda med de myndigheter som berörs av anläggningen… 

 
Genom hänvisningen till FBL 4 kap. i 19 §, blir de flesta av bestämmelserna om 
fastighetsbildningsförrättningen tillämpliga, bl.a. skyldigheten för LM att utreda 
vilka som är sakägare (FBL 4:11) samt att hålla sammanträde med dessa 
(FBL 4:14). 
 

Anläggningsförrättningar berör inte sällan stora sakägarkretsar, varför det ofta 
finns behov av att rationalisera förrättningshandläggningen. Överläggning och 
diskussioner med sakägarna sker därför många gånger via en utsedd arbetsgrupp 
eller kommitté. 

 
 
Samordning med övrig tillståndsprövning 
Bevakningen av de allmänna intressena ligger i första hand på LM, som har 
skyldighet att samråda med andra myndigheter för att få underlag till denna 
bedömning. 
 För vissa anläggningar eller verksamheter kan det krävas olika typer av till-
stånd. Det kan t.ex. gälla förhandsbesked eller bygglov för de delar av anlägg-
ningen som är bygglovspliktiga. Vidare kan det krävas dispens från olika former 
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av områdesskydd (MB 7 kap.), tillstånd till vattenverksamhet för anläggnings-
arbeten i vattenområden (MB 11 kap.), tillstånd för att ansluta en enskild väg 
eller utfart till en allmän väg (VägL 39 §), etc. 
 Vid anläggningsförrättningen finns i princip inget krav på att sådana tillstånd 
ska ha inhämtats innan anläggningsbeslutet meddelas. I många fall kan det vara 
tillräckligt för LM att samråda med den myndighet som ska pröva tillstånds-
frågan (prop. 2013/14:58 s. 18). I andra fall kan det emellertid vara nödvändigt 
att sakägarna har de tillstånd som krävs för att LM ska kunna bedöma villkoren i 
AL 5-11 §§. 
 

21 § 3 st. Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att 
myndigheten ska kunna bedöma om anläggningen är tillåten och under förutsätt-
ning att det i övrigt finns förutsättningar för att inrätta anläggningen, får myndig-
heten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in bevis om att ansökan om till-
stånd har gjorts. 

 
Ett föreläggande om att inhämta tillstånd får enbart meddelas i de fall ett klar-
läggande är nödvändigt för att kunna bedöma gemensamhetsanläggningens till-
låtlighet. Vid anläggningsförrättningar kan särskild försiktighet i dessa avseen-
den vara påkallad, t.ex. i de fall där sakägarna inte är organiserade i en samfäl-
lighetsförening. Det finns annars en risk för att ansvaret och kostnaderna för 
tillståndsprocessen drabbar en mindre krets sakägare, samtidigt som hela kollek-
tivet gynnas av förrättningen (prop. 2013/14:58 s. 38). I den mån det är möjligt 
att låta bedömningen av någon tillståndsfråga anstå till efter anläggningsförrätt-
ningen, ska något föreläggande alltså inte utfärdas. 
 
 
Gemensamhetsanläggningar i detaljplaner 
Om anläggningen är förutsatt i en detaljplan, ska prövningen av 5 § (väsentlig-
hetsvillkoret) och 6 § (båtnadsvillkoret) göras av kommunen i samband med 
upprättandet av detaljplanen (6a §, jfr PBL 4:18). 
 
 
3.6.3 Beslut 
 
I anläggningsförrättningen ska flera olika beslut tas av LM. Ofta meddelas an-
läggningsbeslutet samtidigt med övriga beslut – inklusive avslutningsbeslutet. 
 
 
Anläggningsbeslut 
 
Om det inte finns hinder mot att bilda gemensamhetsanläggningen, ska LM 
meddela ett anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet utgör ramen för samfällig-
hetens verksamhet. Innehållet i beslutet regleras i AL 24 §: 
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Anläggningens ändamål, läge, 
storlek och beskaffenhet 

  

Deltagande fastigheter   

Upplåtet utrymme   

Inlöst område   

Överföring av fastighetstillbehör   

Tid för anläggningens bestånd   

Tid för utförande  Anläggningsbeslutet förfaller om anläggningen 
inte utförs inom utsatt tid (AL 33 §). Ny förrätt-
ning måste göras om ga:n ändå ska inrättas. Föreskrifter  

Andelstal (om ej särskilt beslut)  

  
Figur 3.5: Anläggningsbeslutets innehåll. 
 
 
Lagtexten anger inte hur utförligt anläggningens ändamål, läge etc. ska anges. 
Syftet bör dock vara att undvika oklarheter. Hur preciserat beslutet ska göras är 
beroende av förhållandena i det enskilda fallet. I de fallen varken allmänna eller 
enskilda intressen av någon betydelse berörs, kan det vara tillräckligt med unge-
färliga angivelser på kartskiss eller liknande (jfr prop. 1973:160 s. 236). 
 

Det är dock alltid viktigt att gränsdragningen mellan samfälld och enskild egen-
dom tydliggörs i anläggningsbeslutet, t.ex. var någonstans en samfälld vattenled-
ning övergår till att vara enskild egendom. Ofta upprättas en särskild beskrivning 
över anläggningen. 

 
Avseende det utrymme som upplåts, så är bestämmelserna om utstakning och 
utmärkning av nytillkomna gränser i FBL 4:27 tillämpliga. I normala fall kan 
dock markering av gränser vid AL-upplåtelser undvaras. I synnerhet gäller detta 
när befintliga vägar inrättas som gemensamhetsanläggning. 
 

I ett rättsfall hade de ianspråktagna vägarna markerats med rödfärg på ett utdrag 
ur registerkartan i skala 1:10 000. I anläggningsbeslutet formulerades upplåtelsen 
så att den avsåg de utrymmen som de befintliga vägarna upptog. Hovrätten ansåg 
inte att det förelåg behov av att precisera eller utmärka det upplåtna utrymmet.38 

 
Ett anläggningsbeslut gäller normalt i obegränsad tid, men ibland kan det vara 
lämpligt att i förväg bestämma viss tid för anläggningens bestånd. Exempelvis 
om planer finns att ansluta ett område till allmän va-anläggning i framtiden. Ett 

                                                      
38 Svea hovrätt 1993-02-16, UÖ 5. Lantmäteriets rättsfallsregister 93:6. 
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beslut om begränsning av anläggningens bestånd innebär att anläggningsbeslutet 
automatiskt förfaller när tidsgränsen uppnåtts. 
 Tid för utförande är av stor betydelse, eftersom anläggningsbeslutet förfaller 
om inte gemensamhetsanläggningen utförts inom den angivna tiden (33 §). En-
ligt förarbetena finns ett visst utrymme för att låta anläggningsbeslutet fortsätta 
gälla trots att anläggningen inte blivit helt färdigställd med avseende på utfö-
rande och standard inom denna tid. Det krävs dock att gemensamhetsanlägg-
ningen har utförts i sådan utsträckning att syftet med den är tillgodosett för 
samtliga deltagande fastigheter (prop. 2014/15:71 s. 41). 
 
 
Beslut om tillträde 
 
När utrymme upplåts eller mark inlöses ska LM besluta om tidpunkt för till-
träde. Notera att AL inte innehåller någon automatisk tillträdesregel, till skillnad 
från FBL 5:30. Huvudregeln – i AL 26 § – är att tillträde får ske när anlägg-
ningsbeslutet vunnit laga kraft och ersättningen betalats. 
 I 27 § föreskrivs två undantag från huvudregeln. Tillträde kan ske redan så 
snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft om: 
 

 sakägarna medger det, eller 

 förskott betalats på ersättningen (fordras inte om obetydligt belopp). 
 
 
Förtida tillträde 
Bestämmelserna i FBL 5:30a är tillämpliga också vid anläggningsförrättning 
(AL 27a §). Om det av särskilda skäl är lämpligt, kan LM besluta om tillträde 
utan hinder av att anläggningsbeslutet inte vunnit laga kraft – s.k. förtida till-
träde. En förutsättning är att både beslutet om förtida tillträde och anläggnings-
beslutet får överklagas särskilt (preliminärfrågor). LM kan – efter yrkande – 
ställa som villkor att förskott betalas och säkerhet ställs för återstående ersätt-
ning m.m. som kan utgå. 
 

En förutsättning för förtida tillträde är att behovet av tillträde måste vara påtag-
ligt, för att uppväga olägenheterna. Dessutom måste det vara praktiskt taget ute-
slutet att anläggningsbeslutet kan komma att ändras till följd av ett överklagande 
(prop. 1976/77:114 s. 35-36). Dessa förutsättningar kan föreligga vid inrättande 
av gemensamhetsanläggning för att genomföra en detaljplan – t.ex. gemensam 
utfart för fastigheter som p.g.a. utfartsförbud i planen inte får bebyggas innan ut-
fartsfrågan lösts. 
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Ersättningsbeslut 
 
Enligt 32 § ska ersättning betalas inom tre månader från det att ersättningsbeslu-
tet vunnit laga kraft. Har ersättning inte betalats till fullo inom ett år från det att 
ersättningsbeslutet vunnit laga kraft förfaller anläggningsbeslutet (33 §). 
 
 
Beslut om kostnadsfördelning 
 
Hur förrättningskostnaderna ska fördelas, ska beslutas senast när förrättningen 
avslutas eller ställs in (FBL 4:33). 
 

29 § Förrättningskostnaderna ska, om anläggningsbeslut meddelats, fördelas 
mellan ägarna av de fastigheter som ska deltaga i anläggningen efter vad som är 
skäligt… 

 
I förarbetena framhålls att nyttan bör vara vägledande för fördelningen av för-
rättningskostnaderna (prop. 1973:160 s. 243). Normalt brukar fördelningen ske 
efter andelstalen för utförande – dessa ska ju också bestämmas utifrån nyttan. 
 Man kan notera att när både kostnader för utförande och förrättningskostna-
der fördelas efter nyttan, leder detta till att även vinsten – den totala värde-
ökningen minus kostnaderna – kommer att fördelas på samma sätt. 
 
 
Överenskommelser 
Genom hänvisning till FBL 2:6 är bestämmelserna om kostnadsfördelningen 
dispositiva. En överenskommelse får dock inte medföra att någon fastighet tar 
på sig ett större kostnadsansvar i otillbörligt syfte – t.ex. så att betalnings-
skyldigheten inte kan fullgöras av den som åtagit sig att svara för kostnaden, 
eller att kostnadsansvaret övervältras på det allmänna (prop. 1969:128 s. B94). 
 
 
Avslutningsbeslut 
 
Förrättningshandläggningen upphör genom att LM i ett avslutningsbeslut förkla-
rar förrättningen avslutad (FBL 4:29). När avslutningsbeslut meddelats ska, med 
vissa undantag, kända sakägare och andra som har rätt att överklaga underrättas 
skriftligen om de beslut som har meddelats (FBL 4:33a). Underrättelsen ska 
innehålla uppgifter om innehållet i besluten samt om hur besluten kan över-
klagas. 
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3.6.4 Överklagande 
 
Lantmäterimyndighetens beslut enligt AL kan överklagas till mark- och miljö-
domstolen. Enligt AL 30 § är bestämmelserna i FBL 15 kap. tillämpliga. Mark- 
och miljödomstolens avgörande kan vidare överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen samt Högsta domstolen (31 §).39 
 Sakägare har rätt att överklaga samtliga beslut, medan byggnadsnämnden 
respektive länsstyrelsen under vissa förutsättningar kan överklaga anläggnings-
beslutet (FBL 15:6-8). När det gäller anläggningsbeslut och beslut om instäl-
lande av förrättning som begärts av hyresgästorganisation, får organisationen 
föra talan i likhet med vad som gäller för sakägare. 
 

Vilka frågor överklagas mest frekvent – dvs. vilka bestämmelser rör de flesta 
tvisterna? I en undersökning av ett antal hovrättsfall (Ljunggren, 2007) noterades 
att överklaganden nästan uteslutande rör enskilda intressen. Vanligast är frågor 
rörande andelstal (15 §), väsentlighetsvillkoret (5 §) samt ersättning (13 §). 
 Det är dock inte särskilt vanligt med överklaganden i anläggningsförrättning-
ar. En annan undersökning (Åkerberg, 2009) konstaterade att endast ca två pro-
cent av anläggningsbesluten överklagas. 

 
För de vanligaste besluten är överklagandetiden fyra veckor. Sker inget överkla-
gande inom denna tid, vinner besluten laga kraft, och åtgärderna kan registreras. 
Om alla som har rätt att överklaga skriftligen godkänner förrättningsbesluten, 
kan registrering ske omedelbart (FBL 15:11). 
 
 

                                                      
39 Den nuvarande domstolsorganisationen tillskapades 2011. Tidigare överklagades lant-
mäterimyndighetens beslut till dåvarande fastighetsdomstol, hovrätt samt Högsta domstolen. 
De rättsfall som refereras i denna bok hänför sig i flertalet fall till tiden innan de nya domsto-
larna inrättades. 
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Figur 3.6: Exempel på anläggningsbeslut. 
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Figur 3.6 (forts.): Exempel på anläggningsbeslut, utdrag från beskrivning (BE 4-5). 
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Figur 3.6 (forts.): Exempel på anläggningsbeslut, utdrag från beskrivning (BE 4-5). 
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3.6.5 Verkställighet 
 
Som tidigare nämnts förfaller anläggningsbeslutet om anläggningen inte utförts 
inom den tid som bestämts (33 §). Detsamma gäller om ersättning för upplåtet 
utrymme inte betalats inom ett år. Om särskilda skäl föreligger får LM besluta 
om förlängning av tidsfristen beträffande såväl betalning av ersättning som utfö-
rande av anläggningen. 
 

När anläggningsbeslutet förfallit betyder detta att beslutet inte längre kan göras 
gällande, rättigheter upphör osv. För att inrätta gemensamhetsanläggningen 
fordras en ny förrättning. 

 
Det är givetvis stora kostnader och olägenheter förenade med att ett anlägg-
ningsbeslut kommer att förfalla. Ett sätt att underlätta verkställigheten av beslu-
ten kan vara att LM tar initiativ till att bilda en samfällighetsförening, enligt 
SFL. 
 Ett annat sätt är att en sakägare ansöker om förordnande av syssloman hos 
LM. Bestämmelsen i AL 33a § innebär att en syssloman kan förordnas för att 
genomföra anläggningsbeslutet när delägarna inte vidtar tillräckliga åtgärder för 
genomförandet, och det därmed finns risk för att anläggningsbeslutet kommer 
att förfalla. 
 

Förordnande av syssloman enligt AL 33a § förekommer i praktiken enbart i så-
dana anläggningsförrättningar som avser nybyggnad eller omläggning av en-
skilda vägar i samband med större väg- eller järnvägsprojekt i Trafikverkets regi 
(Ali & Aronsson, 2014). Regelmässigt förordnas då Trafikverket som syssloman. 

 
 
3.7 Ändrade förhållanden 
 
Det kan uppstå behov av att göra ändringar i befintliga gemensamhetsanlägg-
ningar. Omprövning av tidigare anläggningsbeslut, beslut om andelstal etc. ska i 
princip ske i ny förrättning. 
 

35 § En fråga som har behandlats och slutgiltigt 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… 

 
Som framgår av bestämmelsen finns vissa villkor för att omprövning ska få ske: 
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 Ändrade förhållanden av betydelse har inträtt – av rent faktisk natur. 

 Vid tidigare förrättning har föreskrivits att omprövning får ske efter viss tid. 

 Ett klart och välgrundat behov av omprövning har framkommit. 
 

I ett rättsfall inrättades en gemensamhetsanläggning för underjordisk parkerings-
anläggning för fyra fastigheter. Med stöd av överenskommelse tog en av de del-
tagande fastigheterna på sig ett betydligt större andelstal jämfört med LM:s för-
slag. När behov uppstod att företa mer omfattande underhållsåtgärder, begärde 
ägaren till denna fastighet omprövning för ändring av andelstal enligt de princi-
per som gäller i AL 15 §. 
 Hovrätten ansåg att parterna varit väl medvetna om konsekvenserna av den 
överenskommelse som träffades i förrättningen. Ändrade förhållanden eller annat 
klart behov av omprövning hade inte visats föreligga.40 
 
Ett annat fall gällde omprövning av en äldre vägsamfällighet som bildats 1971. 
Bland de deltagande fastigheterna fanns motstridiga uppfattningar om det ingick 
en vändplan eller inte – belastande fastigheten Heden 1:11 – vid 1971 års förrätt-
ningsbeslut. Av den äldre förrättningskartan framgick inte om det vid tidpunkten 
fanns någon vändplan på fastigheten eller om en sådan avsågs ingå. Samhällsför-
ändringar efter 1971 hade dessutom inneburit en utökad biltrafik och att tyngre 
fordon användes för skogsbruket. 
 Mark- och miljööverdomstolen menade att den osäkerhet som rådde om vilka 
som var berättigade att använda Heden 1:11 för transporter och parkering och för 
vilket ändamål, en förändring i synen om lämpligheten av att en tomtplats an-
vänds som vändplan för transporter samt övriga oklarheter i det äldre beslutets 
innebörd, visade att det fanns ett klart behov av att ompröva det tidigare beslutet 
från 1971.41 

 
Fråga om överföring av byggnader eller anläggningar enligt 12a §, får dock 
prövas i ny förrättning utan att villkoren i 35 § är uppfyllda (AL 35a §). 
 Vid omprövningsförrättningen tillämpas förfarandereglerna i 17-31 §§, samt 
de materiella villkoren i 5-11 §§. Dessutom gäller vid omprövning att LM inte 
får besluta om sådan ändring av deltagare eller andelstal att avsevärd olägenhet 
uppkommer från allmän eller enskild synpunkt (AL 35 § 2 st.). 
 

Om den nya förrättningen gäller frågor av enklare beskaffenhet och förvaltning-
en sker genom samfällighetsförening, företräder föreningen de delägare för vilka 
omprövningen inte är av betydelse. 

 
 

                                                      
40 Hovrätten för Övre Norrland 2004-03-09, Ö 903-03. Lantmäteriets rättsfallsregister 04:19, 
se även 14:17, 14:16, 14:13, 08:19 samt RH 2006:7. 
41 Mark- och miljööverdomstolen 2016-06-13, F 7233-15. Se även Lantmäteriets rättsfalls-
register 10:9 och 99:20. 
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3.7.1 Ändringar utan ny förrättning 
 
Ändring av andelstal genom styrelsebeslut 
I två fall kan förändringar göras utan ny förrättning. Det första avser den situa-
tion då en deltagande fastighets användningssätt förändras stadigvarande – t.ex. 
när en obebyggd fastighet bebyggs. Under vissa förutsättningar kan då styrelsen 
för en samfällighetsförening besluta om ändring av en fastighets andelstal 
(24a §). 
 För att detta ska vara möjligt, fordras att det i anläggningsbeslutet framgår att 
styrelsen får fatta beslut om ändring av andelstal samt hur det nya andelstalet 
ska beräknas. Andelstalet får således endast ändras på det sätt som föreskrivits i 
anläggningsbeslutet.42 Denna möjlighet gäller endast gemensamhetsanläggning-
ar med föreningsförvaltning. 
 
 
Överenskommelse om delaktighet 
Det andra fallet då förändringar kan ske utan ny förrättning är vid överenskom-
melser enligt AL 43 §. 
 

43 § En överenskommelse om att en fastighet ska inträda i eller utträda ur en 
samfällighet eller att en fastighets andelstal ska ändras har samma verkan som ett 
beslut vid en ny förrättning, om överenskommelsen godkänns av lantmäterimyn-
digheten. Ett sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att 
överenskommelsen inte strider mot denna lag… 

 
LM:s prövning av överenskommelsen ska göras på samma sätt som vid ny för-
rättning för ändring av delaktighet. Överenskommelsen får inte strida mot de 
villkor i AL som är indispositiva. Om det råder minsta tveksamhet om förenlig-
heten med AL, ska godkännande inte lämnas. I förarbetena betonades att be-
stämmelsen ska tillämpas restriktivt (prop. 1973:160 s. 263). 
 I praktiken är det mycket vanligt med överenskommelser enligt 43 §. 
 
 
3.7.2 Ekonomisk reglering vid inträde och utträde 
 
En gemensamhetsanläggning har ett ekonomiskt värde – i flertalet fall positivt. I 
de fall investering nyligen gjorts eller fonderade medel finns kan samfällighet-
ens överskott vara stort. 
 När en ny fastighet inträder i en befintlig anläggningssamfällighet, kommer 
den nya deltagaren att få del i detta värde, baserat på fastighetens andelstal för 

                                                      
42 Ändring av andelstal med stöd av AL 24a § förutsätter att entydiga och lättillämpade prin-
ciper kan utformas och att även att dessa principer klart framgår av anläggningsbeslutet. Ett 
par rättsfall visar att detta inte alltid är fallet, se t.ex. NJA 2010 s. 350 samt Lantmäteriets 
rättsfallsregister 13:29. 
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utförande. Enligt AL 37 § ska därför den inträdande fastighetsägaren betala 
ersättning till övriga delägare, för den andel av anläggningens överskott som 
tillförs fastigheten. Detta gäller oberoende av om inträdet sker med stöd av 35 
eller 43 §§. Motsvarande gäller när andelstalet för en deltagande fastighet ökas. 
 Enligt den motsatta principen ska ägare av fastighet som utträder ur samfäl-
ligheten erhålla ersättning för den andel av anläggningens överskott som förloras 
(AL 38 §). Detta gäller även när andelstalet för en deltagande fastighet minskas. 
 

Som ett alternativ till avräkning av under- eller överskott, kan LM i vissa fall 
välja att upplösa en samfällighetsförening och sedan bilda en ny (36 §). En upp-
lösning är emellertid en så ingripande och omständlig åtgärd att denna möjlighet 
endast bör tillgripas när det inte är möjligt att få till stånd en ekonomisk uppgö-
relse på annat sätt. Ett exempel är då en fastighet tvångsansluts till en anläggning 
som förvaltas av en förening med underskott i balansen (prop. 1973:160 s. 257). 

 
 
3.7.3 Ändrade förhållanden på grund av fastighetsbildning 
 
Sammanläggning eller överföring av hel fastighet 
Om en fastighet som deltar i gemensamhetsanläggning sammanläggs överförs 
andelstalet på den nybildade fastigheten. Detsamma gäller när hel fastighet över-
förs till en annan fastighet genom fastighetsreglering. 
 

41 § Om fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, ingår i sam-
manläggning, övergår fastighetens skyldigheter gentemot övriga delägare på den 
nybildade fastigheten. 
 Första stycket äger motsvarande tillämpning när fastighet genom fastighets-
reglering i sin helhet överföres till annan fastighet. 

 
Om alla berörda fastigheterna ingår i den aktuella gemensamhetsanläggningen, 
ska summering ske av andelstalen. 
 Verkan enligt 41 § inträder helt automatiskt och är inte beroende av något 
beslut från LM i samband med fastighetsbildningsförrättningen. Om en fastig-
hetsreglering däremot innebär att en fastighet utplånas genom att överföras till 
flera fastigheter, fordras en särskild fördelning av andelstalet enligt AL 42 §, se 
nedan. 
 

Fastighetsbildningsåtgärden kan i sig medföra en ökad eller ändrad användning 
av gemensamhetsanläggningen – t.ex. genom att fastigheten får ett nytt ändamål. 
Då kan det fordras andra åtgärder, exempelvis nyanslutning enligt AL 42a §. 

 
 
Delning eller överföring av del av fastighet 
Vid avstyckning eller klyvning av fastighet som deltar i en gemensamhetsan-
läggning fördelas de rättigheter som delaktigheten medför med stöd av FBL, 



 74

medan skyldigheterna gentemot samfälligheten – dvs. andelstalet – fördelas med 
stöd av 42 §. Motsvarande gäller när del av en fastighet genom fastighetsregle-
ring förs över till en annan fastighet. 
 

42 § Delas fastighet som är ansluten till gemensamhetsanläggning, får fastighet-
ens skyldigheter gentemot övriga delägare fördelas mellan de särskilda delarna 
genom beslut vid fastighetsbildningsförrättningen. 
 Första stycket äger motsvarande tillämpning när del av fastighet genom fas-
tighetsreglering överföres till annan fastighet… 

 
I många fall kan en delning av en fastighet medföra ett ökat utnyttjande av an-
läggningen – t.ex. vid avstyckning av obebyggd bostadstomt där styckningsfas-
tigheten deltar i gemensamhetsanläggning avseende utfartsväg. Då leder en 
fördelning av andelstal enligt 42 § till ett resultat som står i strid med AL 15 §. 
LM bör i sådana fall istället nyansluta styckningslotten med stöd av AL 42a §, 
se nedan. 
 
 
Nyanslutning av ny- eller ombildad fastighet 
I 42a § regleras den situation när en fastighetsbildningsåtgärd bedöms medföra 
en totalt sett ökad användning av en befintlig gemensamhetsanläggning. 
 

42 a § Lantmäterimyndigheten får i samband med fastighetsbildningsförrättning 
besluta att en nybildad eller ombildad fastighet skall anslutas till en befintlig ge-
mensamhetsanläggning. 
 Beslutar lantmäterimyndigheten om anslutning, skall myndigheten också be-
stämma andelstal för fastigheten och pröva frågan om ersättning enligt 37 §. 
 Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening, före-
träder föreningen delägarna vid förrättningen. 

 
Bestämmelserna i 42a § ersätter i flertalet fall de två mer omständliga förfaran-
dena med antingen överenskommelse (43 §) eller omprövning (35 §). 
 Notera särskilt att andelstal ska bestämmas samt frågan om eventuell in-
trädesersättning prövas. 
 
 
3.8 Särskilda bestämmelser om enskilda vägar 
 
I anläggningslagen finns särskilda regler om enskilda vägar, som gäller parallellt 
med AL:s övriga bestämmelser. De särskilda bestämmelserna har samlats under 
en gemensam rubrik – något som delvis har historiska förklaringar, men som 
samtidigt speglar den särskilda betydelsen vägar har som infrastruktur. Som ett 
exempel är vägar den vanligaste nyttigheten i gemensamhetsanläggningar, se 
avsnitt 3.2.1. 
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Av Sveriges vägnät utgörs 284 000 km (68 %) av enskilda vägar, 98 000 km 
(23 %) av statliga vägar, och 37 000 km (9 %) av kommunala gator (SOU 
2001:67 s. 33). 
 Statsbidrag ges till ca 74 000 km enskilda vägar, som därigenom ska hållas 
öppna för allmän trafik – öppethållandet är en förutsättning för statsbidrag. 
Statsbidrag till enskild väghållning prövas av Trafikverket.43 Det är också vanligt 
att kommuner lämnar bidrag till enskild väghållning. 
 En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som inte är öppna för 
allmän trafik. 

 
Med stöd av AL 49-52 §§ kan olika rättigheter upplåtas för skilda typer av väg-
behov. I 53-54 §§ finns bl.a. bestämmelser om prövningsförfarandet och om 
ersättning vid dessa rättighetsupplåtelser. För förfarandet gäller i huvudsak reg-
lerna om anläggningsförrättning. Vid sidan av de särskilda villkor som anges i 
AL 49-52 §§, gäller även bl.a. 8-11 §§. Bestämmelserna om överenskommelser i 
16 § och anläggningsbeslut i 24 § gäller också i tillämpliga delar. 
 De särskilda vägrättigheterna kan ändras eller upphävas enligt AL 35 §, om 
ändrade förhållanden inträffat eller om ett klart behov av omprövning fram-
kommit. 
 

Notera att servitut enligt fastighetsbildningslagen inte kan upplåtas för dessa ty-
per av rättigheter som fristående åtgärd (FBL 7:2). En motsvarande inskränkning 
gäller vid ändring eller upphävande av dessa rättigheter (FBL 7:9). 

 
 
3.8.1 Enstaka fastighets rätt till väg 
 
För att tillgodose en enstaka fastighets behov av väg kan – enligt AL 49 § – 
upplåtas rätt för fastigheten att bygga väg över annan fastighet eller att använda 
befintlig väg. 
 

49 § En fastighet får ges rätt att bygga en väg över en annan fastighet eller att 
använda en befintlig väg, om en sådan upplåtelse 
1. är av väsentlig betydelse för att tillgodose den förstnämnda fastighetens be-

hov av väg, 
2. av särskilda skäl är lämpligare än att bilda en gemensamhetsanläggning eller 

att ansluta fastigheten till en redan bildad anläggning, och 
3. inte medför synnerligt men för den upplåtande fastigheten eller för en annan 

fastighet som har rätt att använda vägen… 
 

Vad som avses med ”behov av väg” har behandlats i rättsfallet NJA 1985 s. 676. 
En kommun hade ansökt om rättighetsupplåtelse enligt AL 49 § till förmån för 
en fastighet på vilken det fanns en skola med gymnastiklokaler. Avsikten var att 
anlägga ett motionsspår. Högsta domstolen fann att behovet av väg måste avse 

                                                      
43 Se förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. 
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samfärdsel och transporter till och från den aktuella fastigheten. Ett motionsspår 
uppfyllde inte dessa kriterier.44 
 
Vad som utgör väg definieras i 46 § – till väg hör vägbana och väganordningar, 
t.ex. dike, viltstängsel, vägbelysning och färja med färjeläge. I rättsfallet NJA 
1983 s. 745 ansågs pumpanläggning för dränering utgöra väganordning.45 

 
För att upplåtelse ska kunna ske utan medgivande fordras att behovet av väg är 
av väsentlig betydelse för fastigheten. Detta väsentlighetsvillkor motsvaras av 
AL 5 § vid inrättande av gemensamhetsanläggning. 
 

I rättsfallet NJA 2014 s. 228 ansökte Tjörns kommun om upplåtelse enligt AL 
49 § för anläggande av gång- och cykelbana till förmån för en kommunal fastig-
het utanför detaljplan. Kommunen anförde att den aktuella fastigheten var en 
kommunikationsfastighet vars syfte var att binda samman gång- och cykelvägar 
samt kommunikationsleder i kommunen. 
 Högsta domstolen konstaterade att det inte fanns någon byggnad eller annan 
anläggning på den aktuella fastigheten, för vilken det var av väsentlig betydelse 
att gc-vägen anlades. Den planerade vägen måste istället anses syfta till att till-
godose ett allmänt behov av ändamålsenliga kommunikationer i området. Gc-
vägen kunde således inte anses vara av väsentlig betydelse för att tillgodose be-
hovet av enskild väg för samfärdsel och transporter till och från kommunens fas-
tighet.46 
 
Till ett motsatt slut kom domstolarna i ett fall som gällde rätt till utfartsväg för en 
fritidshusfastighet. Lantmäterimyndigheten ställde in förrättningen med hänvis-
ning till att det inte var av väsentlig betydelse med en utfartsväg till en fritidshus-
fastighet som var möjlig att nå till fots – ca 300 meter från samfälld väg. 
 Domstolarna bedömde det som att den aktuella fastigheten var bebyggd med 
två bostadshus som var möjliga att bebo permanent, och det var heller inte fråga 
om några svåra terrängförhållanden. Eftersom fastigheten dessutom var i behov 
av andra transporter än enbart personbefordran, konstaterade domstolarna att rät-
ten till utfartsväg var av väsentlig betydelse.47 

 
Upplåtelse av rätt att bygga väg eller använda befintlig väg får inte ske om det 
medför synnerligt men för den upplåtande fastigheten eller för annan fastighet 
som har rätt att använda vägen. 
 

Ett rättsfall kan belysa innebörden av synnerligt men. Till förmån för en fritids-
fastighet uppläts rätt till gångväg över några granntomter. Bilväg saknades, och 

                                                      
44 Lantmäteriets rättsfallsregister 85:14. 
45 Lantmäteriets rättsfallsregister 83:54. 
46 Lantmäteriets rättsfallsregister 14:12, se även 07:24, 02:4 och 94:5. 
47 Mark- och miljööverdomstolen 2014-12-12, F 10184-13. Lantmäteriets rättsfallsregister 
14:22, se även 94:31, 93:36 och 92:21. 
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genom gångvägen skulle fastigheten lättare nå ångbåtsbryggan. På en av de be-
lastade fastigheterna passerade gångvägen mellan huvudbyggnaden och uthuset 
med torrdass. Hovrätten ansåg att synnerligt men uppstod, och upphävde anlägg-
ningsbeslutet.48 

 
I fråga om ersättning för upplåtelse av rätt att bygga ny eller använda befintlig 
väg tillämpas bestämmelserna i AL 13 § om ersättning för upplåtet utrymme, se 
avsnitt 3.4.8. 
 I ett undantagsfall – upplåtelse av rätt att använda en befintlig väg som ingår 
i en gemensamhetsanläggning – ska istället ersättning utgå enligt bestämmelser-
na om slitageersättning i AL 50a §, dvs. främst med hänsyn till den slitning av 
vägbanan som beräknas uppstå genom användandet. 
 
 
3.8.2 Tillfälliga vägbehov 
 
Beträffande vägar innehåller AL vissa undantag från de huvudprinciper om 
stadigvarande behov som lagen i övrigt bygger på – nämligen rättighetsupplåtel-
ser för en fastighets tillfälliga behov av väg. 
 
 
Anslutning till gemensamhetsanläggning (väg) för tillfälliga behov 
Till gemensamhetsanläggning som avser väg kan fastighet anslutas även för att 
tillgodose ett tillfälligt behov, om det finns särskilda skäl (47 §). Enligt förarbe-
tena till AL kan särskilda skäl vara att fastigheten är huvudintressent i vägen 
eller att vägen ska gå fram över fastigheten. Andra särskilda skäl kan vara att 
den tillfälliga vägrätten ska bestå en längre tid eller att samtliga intressenters 
behov är tidsbegränsat (prop. 1973:160 s. 267). 
 

I ett rättsfall hade ett kommunalt motionsspår (anläggning på ofri grund) anslu-
tits till gemensamhetsanläggning avseende väg. Motionsanläggningen behövde 
använda vägen för bl.a. barktransporter. Eftersom motionsspåret anlagts med 
stöd av en 10-årig arrendeupplåtelse, ansågs kravet på stadigvarande betydelse 
inte uppfyllt. Däremot ansågs det vara av väsentlig betydelse för kommunens an-
läggning att få nyttja den aktuella vägen under arrendetiden. Anslutning kunde 
ske med stöd av AL 47 §.49 

 
En skillnad jämfört med att upplåta tillfällig rätt till väg enligt AL 50 § – se 
nedan – är att användaren av vägen i detta fall ska åsättas andelstal och även kan 
delta i beslut om den gemensamma vägförvaltningen. 
 

                                                      
48 Svea hovrätt 1991-11-28, UÖ 41. Lantmäteriets rättsfallsregister 91:44, se även 15:24, 
12:27 och 09:2. 
49 Göta hovrätt 1995-02-06, UÖ 3004. Lantmäteriets rättsfallsregister 95:6. 
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Tillfällig upplåtelse av rätt till väg 
Enligt 50 § kan en fastighet ges rätt att tillfälligt använda befintlig väg på annan 
fastighet, om det är av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga an-
vändning och det inte förorsakar synnerligt men för någon annan fastighet som 
har rätt att använda vägen eller för en fastighet som vägen går över. Ett exempel 
på ett tillfälligt behov kan vara transporter till och från en mindre täkt. 
 

AL 50 § ansågs inte tillämplig i ett rättsfall där en skogsbruksfastighet behövde 
utnyttja en befintlig väg för skogsvårdande åtgärder. Sådana åtgärder är nödvän-
diga även i ett längre perspektiv, varför behovet inte kunde anses vara tillfäl-
ligt.50 

 
Ersättning för rätt att tillfälligt använda väg ska utgå efter vad som är skäligt 
främst med hänsyn till den slitning av vägbanan som den ersättningsskyldiges 
trafik beräknas åstadkomma (slitageersättning). Ersättningens storlek ska be-
stämmas vid förrättningen. 
 
 
3.8.3 Ytterligare rättighetsupplåtelser  
 
Utfartsrätt för samfällighetsförening 
I AL 50a § finns en bestämmelse som gör det möjligt för en samfällighetsför-
ening som förvaltar en väg att mot slitageersättning få rätt att använda en väg 
som ingår i en annan gemensamhetsanläggning.51 
 En prövning ska dock göras om det istället är lämpligare att ansluta fastig-
heterna var för sig till den andra anläggningen. 
 

Även denna typ av rättighet utgör ett avsteg ifrån huvudprinciperna i AL, ef-
tersom den upplåts till förmån för en samfällighetsförening – inte de enskilda 
fastigheterna. Vid prövning av väsentlighetsvillkoret i 50a § är det emellertid just 
delägarfastigheternas behov som ska ligga till grund. 

 
 
Rätt att ta väghållningsämnen m.m. 
Enligt 51 § kan – för fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggning avseende 
väg – upplåtas rätt att ta väghållningsämnen (sand, grus, jord etc.), att hugga 
bort eller kvista växtlighet eller sätta upp snöskärmar. 

                                                      
50 Hovrätten för Övre Norrland 1981-11-24, SÖ 2097. Lantmäteriets rättsfallsregister 81:52. 
51 Denna rättsliga lösning är mindre vanligt förekommande. I en undersökning från 2012 
(Jönsson & Saleh, 2012) uppgick det totala antalet registrerade utfartsrättigheter till förmån 
för samfällighetsföreningar till omkring 180 st. 
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 Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, kan rätt att röja växtlighet 
upplåtas även för fastighet som enligt AL har rätt att använda vägen (dvs. inte 
deltar i väghållningen). 
 Ett villkor är att upplåtelsen inte får medföra synnerligt men för den belas-
tade fastigheten. Ersättning ska betalas för upplåtelsen och det intrång rättighet-
en medför. 
 
 
Grindförbud 
Till förmån för fastighet kan i vissa fall bestämmas att grind eller liknande inte 
får behållas eller sättas upp över en väg (52 §). Sådant s.k. grindförbud kan en-
dast upplåtas till förmån för fastighet som enligt AL har erhållit rätt att bygga 
eller använda vägen. 
 Synnerligt men får inte uppkomma, vare sig för den belastade fastigheten 
eller för någon annan fastighet som har behov av hägnader där grinden ingår, 
något som främst torde bli aktuellt vid djurhållning. Ersättning ska utgå för in-
trånget. 
 
 
3.8.4 Trafiksäkerhetsfrågor 
 
I AL 55 § regleras situationer när en enskild väg berör en annan trafikled. För-
valtare av allmän väg, järnväg, spårväg, kanal eller flottled är berättigad att om-
besörja eller övervaka utförandet av de anordningar som kan behövas då en 
enskild väg ska byggas så att den korsar eller på annat sätt berör en sådan an-
läggning. 
 
Om det behövs för trafiksäkerheten kan Trafikverket – enligt 56 § – förordna att 
vissa bestämmelser i väglagen också ska gälla för en enskild väg. Förordnan-
dena kan t.ex. avse: 
 

 Tillståndsplikt för byggnader och andra anläggningar inom och intill väg-
område. 

 Föreläggande att ta bort eller vidta någon annan åtgärd med byggnad m.m. 

 Hantering av träd och buskar intill ett vägområde. 
 
Bakgrunden till bestämmelsen är att man bör ha i stort sett samma regler för 
åtgärder som främjar trafiksäkerheten för enskilda vägar som för allmänna vägar 
– åtminstone när förhållandena är jämförbara med avseende på vägens beskaf-
fenhet och trafikens karaktär. Vem som är väghållare bör då inte vara avgörande 
för vilka trafiksäkerhetsbestämmelser som ska gälla (prop. 1996/97:92 s. 77). 
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4  Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 
 
 
När fastighetssamverkan i någon form kommit till stånd – t.ex. genom gemen-
samt servitut, marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning – måste mark, 
byggnader och anläggningar också förvaltas under den tid som följer efter själva 
bildandet. 
 För en effektiv förvaltning fordras rationella beslutsformer för att hantera 
sådana frågor som insatser för underhåll och drift, regler för deltagarnas utnytt-
jande av anläggningar, framtida investeringar, uttaxering av medel till förvalt-
ningskostnader, med flera åtgärder. 
 FBL eller AL innehåller inga sådana regler om förvaltningsfrågor. De kanske 
viktigaste begränsningarna för den framtida förvaltningen följer visserligen av 
beslutsformuleringen – t.ex. ett servituts ändamål, omfattning och lokalisering, 
eller innehållet i ett anläggningsbeslut – men dessa beslut sätter mer eller mindre 
vida ramar för deltagarna att själva ta ställning i bl.a. ovan exemplifierade frå-
gor. 
 Inom dessa ramar regleras samfälligheternas verksamhet istället av lagen om 
förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagen är tillämplig på flera olika typer av 
samfälligheter, bl.a. marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar. 
 SFL anvisar två olika förvaltningsformer – delägarförvaltning och förenings-
förvaltning. Föreningsförvaltning innebär att en samfällighetsförening bildas, 
vilken är en juridisk person som därmed kan företräda medlemmarna. 
 Vid föreningsförvaltning fattas beslut rörande samfällighetens förvaltning på 
föreningsstämma. En styrelse ska verkställa fattade beslut samt handha den lö-
pande skötseln av samfälligheten. Särskilda bestämmelser finns bl.a. om besluts-
fattande när enighet inte kan uppnås samt om uttaxering av bidrag från med-
lemmarna. 
 
 
4.1 Historik 
 
Före de stora skiftesreformerna fanns grundläggande regler om förhållandet 
mellan bydelägare på landsbygden i byggningabalken.1 Dessa bestämmelser 
gällde såväl den enskilda som den samfällda markens användning. Den mer 
detaljerade regleringen skedde genom s.k. byordningar.2 

                                                      
1 Städerna hade fram till modern tid särskild lagstiftning. Handhavandet av gemensamma 
utrymmen och anläggningar var i huvudsak en intern fråga för respektive stads egen förvalt-
ning. 
2 Byordningen var byalagets regelverk. Normalt fanns regler om beslutsfattande på bystämma 
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 På grund av nya brukningsmetoder samt den sönderdelning av byarna och 
sammandragning av de enskilda fastigheternas ägor som skiftesreformerna med-
förde, minskade bydelägarnas inbördes beroende över tiden. Byordningarna blev 
otidsenliga eller obehövliga. Åtskilliga frågor rörande samfällda ägor och rättig-
heter reglerades genom ny lagstiftning.3 
 
 
Bysamfällighetslagen 
Under samma period tillkom 1921 års lag om förvaltning av bysamfälligheter 
och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter (bysamfällighetslagen). 
Lagen var tillämplig på ägor som var samfällda för en by eller annat skifteslag, 
samt samfällda rättigheter och förmåner. Bestämmelserna gällde dock subsidiärt 
i förhållande till annan lagstiftning. Gällande byordningar hade därför företräde 
framför bysamfällighetslagen. 
 Bysamfällighetslagen syftade till att skapa forum för beslut om användning 
av samfälligheter i de fall delägarna inte kunde enas. Varje delägare kunde få till 
stånd ett sammanträde med övriga delägare, för att genom omröstning fatta be-
slut. Ansökan om detta skedde hos allmän domstol, som även utsåg ordförande 
för sammanträdet. 
 Vid ett sådant sammanträde kunde beslut fattas bl.a. om stadigvarande för-
valtning. I dessa fall skulle delägarna anta ett reglemente (motsv. stadgar), med 
regler för omröstning, val av sysslomän för förvaltningen, betalning av förvalt-
ningskostnader m.m. Reglementet skulle prövas och fastställas av domstolen. 
Förvaltningsorganisationen ansågs dock inte utgöra en juridisk person. 
 Om stadigvarande förvaltning eller andra beslut inte kunde komma till stånd, 
fick delägare begära hos domstolen att samfälligheten skulle ställas under för-
valtning av god man. 
 
 
Lagen om enskilda vägar 
Vid förvaltning av vägsamfälligheter – vägar utanför tätbebyggelse – fanns 
särskilda bestämmelser i 1939 års lag om enskilda vägar (EVL 2 kap.). En väg-
samfällighet var en juridisk person och skulle anta stadgar som fastställdes av 
länsstyrelsen. Deltagarna utövade sin beslutsrätt på s.k. sammanträde. En sty-
relse skulle utses som kunde företräda vägsamfälligheten utåt. Särskilda be-
stämmelser fanns bl.a. om omröstning och uttaxering av bidrag. 
 Vägföreningar förvaltade enskilda vägar inom tätbebyggda områden (EVL 
3 kap.). Initiativ till bildande av vägförening togs av länsstyrelsen. En vägföre-

                                                                                                                             
som leddes av en ålderman. 
3 Bland de nya författningarna kan nämnas; 1857 års förordning om ägors fredande emot 
skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet, 1879 års lag om dikning och annan 
avledning av vatten, 1880 års vattenlag, 1896 års lag om rätt till fiske, 1903 års lag angående 
vård av enskildas skogar, 1907 års lag om enskilda vägar på landet, 1912 års jaktlag samt 
1913 års lag om gemensamhetsfiske. 
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ning skulle ha stadgar och styrelse. Medlemmarna utövade sin beslutsrätt på 
sammanträde. Länsstyrelsen skulle alltid utse en styrelseledamot, och hade i 
övrigt stort inflytande på förvaltningen. Ytterligare regler fanns om omröstning 
och uttaxering av medel för att täcka föreningens verksamhet. 
 
 
Lagen om vissa gemensamhetsanläggningar 
De gemensamhetsanläggningar som inrättades med stöd av 1966 års lag om 
vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) utgjorde en samfällighet, vilken an-
tingen kunde organiseras som en juridisk person – med särskilt förvaltnings-
organ i form av styrelse – eller i en enklare form. 
 I den enklare formen krävdes enighet mellan delägarna för vidtagande av 
förvaltningsåtgärder. När en delägare begärde det, skulle dock samfälligheten 
organiseras som en juridisk person. Detta skedde genom utseende av styrelse 
och antagande av firma. Deltagarna utövade sin beslutsrätt på s.k. samfällighets-
stämma. Vidare fanns bl.a. regler om omröstning och uttaxering av bidrag. 
 
Lagen om förvaltning av samfälligheter ersatte vid ikraftträdandet 1974 bl.a. 
bysamfällighetslagen, LGA samt reglerna om vägsamfälligheter i EVL. Lagen 
om enskilda vägar upphävdes i sin helhet 1998. Angående LGA och EVL, se 
även avsnitt 3.1.4 
 
 
4.2 Tillämpningsområde 
 
SFL är tillämplig vid förvaltning av följande samfälligheter (1 §): 
 

 Marksamfällighet enligt FBL eller motsvarande äldre lagstiftning. Notera 
att även fristående samfällt fiske räknas som marksamfällighet. Till FBL-
samfälligheter räknas även det fåtal s.k. sockenallmänningar som finns 
kvar. 

 Vissa fastigheter som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig-
heterna i en socken (utan att utgöra en FBL-samfällighet). Här avses vissa 
fastigheter som tillhör sockenmännen i Mora, Älvdalen, Särna, Idre och Jät-
tendal (prop. 1973:160 s. 312) 

 Servitut eller annan liknande rättighet som hör till flera fastigheter gemen-
samt. Det är ovidkommande hur eller när rättigheterna har upplåtits – t.ex. 
avtals- respektive officialservitut – så länge de har samma utövningsområde 
och innehåll. 

                                                      
4 Genom bestämmelserna i lagen om införande av anläggningslagen och lagen om samfällig-
heter (ASP) kommer vissa äldre samfälligheter med organiserad förvaltning, under en över-
gångsperiod att förvaltas enligt bysamfällighetslagen respektive LGA. 
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 Samfällighet enligt AL – dvs. gemensamhetsanläggning. Notera att detta 
gäller även anläggning som utförts som gemensamt arbete (FBL 9:7). 

 Vattenrättsliga samfälligheter enligt LVV – dvs. markavvattnings-, bevatt-
nings- och vattenregleringssamfälligheter, se avsnitt 2.6. 

 
 
Delägare och delägarfastighet 
För flera av samfälligheterna i 1 § gäller att inte endast fastigheter kan delta. En 
gemensamhetsanläggning kan t.ex. inrättas till förmån för vissa typer av lös 
egendom, se avsnitt 3.2.2. Servitut kan upplåtas för tomträtt och gruva. I de 
vattenrättsliga samfälligheterna kan deltagarkretsen även innefatta bl.a. väghål-
lare och nyttjanderättshavare. 
 Enligt SFL 3 § jämställs dessa deltagare med fastigheter. Motsvarande gäller 
även sämjelotter (ASP 4 §). 
 
 
4.2.1 Avgränsning mot andra förvaltningsformer 
 
SFL gäller subsidiärt i förhållande till annan lagstiftning (2 §). Utanför lagens 
tillämpningsområde faller därmed samfälligheter av typen häradsallmänningar 
och allmänningsskogar, vilkas förvaltning regleras i särskilda lagar, se avsnitt 
2.9 och 2.10. 
 Frågor rörande stängsel- och betessamfälligheter regleras i ägofredslagen, se 
avsnitt 2.12. 
 Om en marksamfällighet ingår i ett fiskevårdsområde eller viltvårdsområde 
gäller förvaltningsreglerna i de särskilda författningarna för dessa typer av sam-
manslutningar, se avsnitt 2.7 och 2.8. För frågor som ligger utanför kompetens-
området i de särskilda författningarna, är däremot SFL tillämplig. 
 I ett speciellt fall har emellertid SFL företräde, vilket gäller byggninga-
balkens bestämmelser om samfälligheters utnyttjande för husbehov, se avsnitt 
2.13. Dessa bestämmelser hindrar inte att delägarna i en samfällighet beslutar i 
strid mot dem med stöd av SFL. 
 

Lagen gäller givetvis inte för samäganderättsförhållanden, dvs. när flera personer 
äger en fastighet tillsammans. Sådana förhållanden regleras i lagen om sam-
äganderätt. 
 
Notera att lagens bestämmelser inte kan tillämpas på tomtägarföreningar, eko-
nomiska föreningar eller andra frivilliga sammanslutningar för förvaltning av 
samfälligheter. En sådan förvaltning måste då först ersättas av samfällighets-
förening, bildad enligt SFL. 
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4.2.2 Förvaltningsformer i SFL 
 
Det finns två olika former av förvaltning av samfälligheter enligt SFL - delägar-
förvaltning respektive föreningsförvaltning. 
 Delägarförvaltning är den enklare formen – delägarna bestämmer då direkt 
om samfällighetens angelägenheter. Delägarförvaltning föreligger i de fall man 
inte har bildat samfällighetsförening. 
 Vid föreningsförvaltning uppdras förvaltningen åt en särskild juridisk person 
– en samfällighetsförening. 
 

Bestämmelsen i SFL 4 § är tvingande och någon annan förvaltningsform är inte 
möjlig. I ett rättsfall upphävde Mark- och miljööverdomstolen en samfällighets-
förenings beslut att bilda ett helägt dotterbolag, och uttalade att oavsett vilket än-
damål bolagsbildningen har så får samfälligheter enligt SFL inte anförtro för-
valtningen åt ett aktiebolag eller en ekonomisk förening annat än om de är om-
bud för delägarna eller samfällighetsföreningen.5 

 
 
4.3 Delägarförvaltning 
 
När samfälligheten förvaltas direkt av delägarna talar man om delägarförvalt-
ning. Delägarna beslutar då gemensamt i frågor som rör samfälligheten. Beslut 
kräver full enighet mellan alla delägare, oavsett om de är närvarande vid besluts-
tillfället eller inte. Delägare kan således inte överröstas genom majoritetsbeslut. 
 
 6 § Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. 

 
Om delägarna önskar lägga ut förvaltningen på uppdrag åt en syssloman – ex-
empelvis ett förvaltningsföretag – fordras fullmakter från var och en. 
 Kraven på enighet gör att delägarförvaltning i praktiken enbart fungerar för 
samfälligheter som inte fordrar några större förvaltningsåtgärder, eller som be-
står av mycket få deltagare (jfr Kuniholm, 2010). 
 
 
4.3.1 Delägarsammanträde 
 
Om delägarna inte kan enas, finns möjlighet att få till stånd ett s.k. delägar-
sammanträde. Beslut vid delägarsammanträde är bindande för delägarna men 
förändrar inte förvaltningens karaktär av delägarförvaltning. 
 

7 § Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd, skall, om nå-
gon delägare begär det, lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten för-

                                                      
5 Mark- och miljööverdomstolen 2016-05-23, F 8931-15. 
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ordnar därtill hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan eller, om 
omständigheterna föranleder det, anordna föreningsförvaltning… 

 
Enligt huvudregeln är LM sammanträdesledare vid delägarsammanträde. 
 

Istället för att LM själv håller sammanträde, kan LM förordna någon annan att 
hålla sammanträde. Lösningen med särskild sammanträdesledare är avsedd för 
de fall när någon delägare begär det – t.ex. av kostnadsskäl (prop. 1988/89:77 
s. 73). LM ska dock pröva den föreslagnes lämplighet, dvs. om han eller hon be-
sitter tillräcklig kunskap och erfarenhet samt intar en fristående ställning i förhål-
lande till sakägarna. 

 
Den som är sammanträdesledare ska utreda vilka som är delägare, samt ombe-
sörja kallelse till sammanträdet genom delgivning (8-11 §§). För delgivningen 
gäller i huvudsak bestämmelserna i delgivningslagen. 
 Det finns ingen uttrycklig begränsning av vilka frågor som får behandlas och 
avgöras vid delägarsammanträde. I princip får dock endast den fråga för vilken 
sammanträdet begärts och utlysts tas upp till avgörande. 
 Vid behov kan beslut fattas genom omröstning. Röstningen vid delägarsam-
manträdet sker enligt samma regler som gäller för föreningsstämma (12 §), se 
avsnitt 4.4.3. En avvikelse från föreningsstämman är dock att ombud får före-
träda flera delägare. 
 Som sammanträdets beslut gäller normalt den mening som fått enkel majori-
tet. För beslut om att överlåta eller söka inteckning i fast egendom, eller upplåta 
fast egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år, fodras två tredjedelars 
majoritet. 
 

Enligt 13 § kan delägarna genom majoritetsbeslut uppdra åt en eller flera perso-
ner att på samtliga delägares vägnar underteckna handling om överlåtelse, upplå-
telse eller inteckning. Genom detta undviker man kravet på samtliga delägares 
underskrift. Detta har särskild betydelse när någon delägare vägrar skriva under. 

 
Den som är missnöjd med ett beslut som fattats vid delägarsammanträde får 
väcka talan hos mark- och miljödomstolen (15 §), inom fyra veckor från be-
slutsdagen. Klandertalan kan väckas på någon av följande grunder: 
 

 Beslutet har inte tillkommit i behörig ordning 

 Beslutet strider mot SFL eller annan författning 

 Klagandens enskilda intresse har inte beaktats tillräckligt i beslutet 
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4.4 Föreningsförvaltning 
 
En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägarna i sådana samfäl-
ligheter som kan förvaltas enligt SFL (17 §). Samfällighetsföreningen är en 
juridisk person – dvs. den kan självständigt företräda delägarna, ingå förbindel-
ser och förvärva rättigheter. Exempelvis har föreningen behörighet att både för-
värva fast egendom och uppträda som sakägare vid fastighetsbildningsförrätt-
ning (jfr FBL 4:11). 
 Delägarna är medlemmar i föreningen. Medlemskapet är knutet till delägar-
skapet i den samfällighet som föreningen förvaltar. Den som förvärvar en fastig-
het som har del i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening, blir 
automatiskt medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet för 
den som överlåter fastigheten. 
 Samfällighetsföreningen har till syfte att vidta de åtgärder som behövs för 
samfällighetens ändamålsenliga användning. Verksamhetens omfattning får 
samtidigt inte sträcka sig utöver samfällighetens ändamål. 
 

18 § En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vil-
ken den bildats. 
 En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det 
ändamål som samfälligheten ska tillgodose. 

 
Samfällighetens ändamål framgår av den förrättning vid vilken samfälligheten 
bildades. När det gäller gemensamhetsanläggningar finns ändamålet angivet i 
anläggningsbeslutet. Marksamfälligheters ändamål är ofta mindre precist formu-
lerade. Det blir då fråga om en bedömning i det enskilda fallet. I förarbetena till 
SFL uttalades att det framför allt i fråga om äldre samfälligheter bör finnas ett 
utrymme för delägarna att fatta beslut som avviker från det ursprungliga ända-
målet, t.ex. om detta blivit inaktuellt (prop. 1973:160 s. 374-375). 
 Av rättspraxis kan man också se att ju längre tid som förflutit sedan bildan-
det, desto större blir tolkningsutrymmet i förhållande till det ursprungliga ända-
målet. Särskilt gäller detta möjligheterna att göra anpassningar till den tekniska 
utvecklingen. 
 

Rättsfallet NJA 1989 s. 291 gällde en gemensamhetsanläggning som bl.a. omfat-
tade centralantenn för TV. Högsta domstolen fann att ombyggnad av central-
antenn-anläggningen – för mottagande av kabel-TV-sändningar – inte stred mot 
föreningens ändamål eller var främmande för de ändamål som föreningen skulle 
tillgodose.6 
 I ett annats fall ansågs komplettering av befintlig kabel-TV-anläggning med 
bredbandstjänster inte medföra en anläggning av principiellt annan art. Beslutet 
stred således inte mot SFL 18 §.7 

                                                      
6 Lantmäteriets rättsfallsregister 89:8. Angående kabel-TV, se även rättsfallet 04:20. 
7 Svea hovrätt 2003-01-24, T 591-02. Lantmäteriets rättsfallsregister 03:10. 
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 Däremot ansågs inköp av TV-kanaler (basutbud) strida mot föreningens än-
damål (anläggning för kabel-TV), trots att det blev ekonomiskt mer fördelaktigt 
jämfört med om de enskilda fastighetsägarna skulle sluta egna avtal.8 
 
I ytterligare ett rättsfall var samfällighetens ändamål att förvalta befintliga vägar, 
vilka inrättats som gemensamhetsanläggning. Av anläggningsbeslutet framgick 
att vägarna redan var utförda. Samfällighetsföreningen fattade beslut om stan-
dardhöjande åtgärder på vägarna. Hovrätten ansåg att de planerade åtgärderna 
med hänsyn till art och omfattning var att anse som byggande av väg. Förening-
ens beslut stred därför mot samfällighetens ändamål.9 
 I NJA 2015 s. 939 konstaterade Högsta domstolen att komplettering av en 
brygganläggning med el och belysning inte innebar någon förnyelse av teknisk 
utrustning, utan var en ny anordning som saknade tidigare motsvarighet, och 
därmed innebar en verksamhet som var främmande för det ändamål som samfäl-
ligheten skulle tillgodose.10 

 
Att samfällighetsföreningar låter vissa sociala aktiviteter belasta föreningens 
ekonomi torde inte vara ovanligt. 
 

I ett rättsfall beslutade en föreningsstämma att vissa trivselaktiviteter skulle in-
rymmas i föreningens verksamhet. Föreningsstämmans beslut syftade bl.a. på 
tipspromenader och sporttävlingar. Hovrätten ansåg att sådana aktiviteter var 
främmande för förvaltningen, och även stred mot stadgarna och SFL. Beslutet 
upphävdes. Däremot godtogs vissa aktiviteter för dem som deltog i föreningens 
höst- och vårstädning – korvgrillning, läsk och godis – eftersom syftet ansågs 
vara att stimulera medlemmarna till att aktivt delta i arbetet.11 

 
Huvudprincipen för föreningsförvaltningen är – enligt 19 § – att den ska bedri-
vas på ett sådant sätt att den tillgodoser medlemmarnas gemensamma bästa, men 
också varje medlems enskilda intresse i skälig omfattning. Det blir här fråga om 
att göra en avvägning. 
 

I ett rättsfall hade en samfällighetsförening beslutat att samtliga medlemmar via 
föreningen skulle anslutas till Villaägarnas Riksförbund. Beslutet ansågs kränka 
den enskilde medlemmens rätt att stå utanför förbundet och innebar att den kla-
gandes enskilda intresse inte hade beaktats i skälig omfattning.12 

 

                                                      
8 Mark- och miljööverdomstolen 2015-11-12, F 290-15. Se även Lantmäteriets rättsfallsregis-
ter 13:5. 
9 Hovrätten för Nedre Norrland 1985-12-20, DT 51. Lantmäteriets rättsfallsregister 85:42, se 
även 07:10. 
10 Lantmäteriets rättsfallsregister 15:28. 
11 Svea hovrätt 1979-02-28, T 771/78. Lantmäteriets rättsfallsregister 79:68, se även 12:12. 
12 Hovrätten för Västra Sverige 1982-12-08, DT 71. Lantmäteriets rättsfallsregister 82:26. 
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Dessa mycket viktiga föreningsprinciper gäller vid alla beslut och åtgärder som 
vidtas av föreningen. De ska vidare tillämpas av såväl föreningsstämma som 
styrelse eller eventuell syssloman. 
 
 
4.4.1 Bildande av samfällighetsförening 
 
Frågan om föreningsbildning kan initieras genom att en delägare hos LM begär 
att sammanträde för detta ska hållas (20 §). En sådan begäran kan göras fri-
stående eller i samband med en lantmäteriförrättning. På samma sätt som vid 
delägarsammanträde, kan LM förordna någon annan att hålla sammanträde när 
delägare begär detta. 
 I samband med lantmäteriförrättning – t.ex. anläggnings- eller fastighetsbild-
ningsförrättning – kan även LM på eget initiativ hålla sammanträde för före-
ningsbildning. En förutsättning är då att bildandet av samfällighetsföreningen är 
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Detta torde exempelvis vara fallet 
när gemensamhetsanläggning inrättas för allmän platsmark enligt en detaljplan 
med enskilt huvudmannaskap. När ägarlägenheter ska delta i en samfällighet, är 
LM för vissa typer av anläggningar skyldig att bilda en samfällighetsförening 
för förvaltningen (20a §). 
 Föreningen bildas vid ett sammanträde till vilket alla delägare ska kallas 
(SFL 21 §). Vid detta s.k. konstituerande sammanträde ska de blivande med-
lemmarna välja styrelse och anta stadgar. 
 

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta rösterna. 
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening 
som biträdes av ordföranden. 

 
Precis som vid alla föreningsmöten fattas beslut i första hand genom acklama-
tion. Endast om någon delägare begär omröstning, ska sådan företas. 
 

Frågan huruvida samfällighetsförening ska bildas eller ej kan inte göras till fö-
remål för omröstning bland delägarna. Föreningsbildning ska alltid ske om ini-
tiativ till detta tas av delägare eller av LM i den ordning som anges i 20-20a §§. 

 
Den som är missnöjd med något beslut vid det konstituerande sammanträdet kan 
klandra beslutet genom att väcka talan i mark- och miljödomstolen (23 §). Talan 
ska väckas inom fyra veckor från beslutsdagen. Grunderna för klandertalan är 
desamma som vid klander mot beslut vid delägarsammanträde. 
 När samfällighetsförening bildats ska den registreras i samfällighetsföre-
ningsregistret, vilket förs av den statliga lantmäterimyndigheten (25 §). Det är 
först genom registreringen som föreningen blir en juridisk person och erhåller 
rättskapacitet (27 §). 
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Figur 4.1: Exempel på protokoll från konstituerande sammanträde. 
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Stadgar 
Det är ett krav för samfällighetsföreningar att ha stadgar. Dessa ska antas vid det 
konstituerande sammanträdet. I 28 § anges vilka obligatoriska uppgifter som 
stadgarna ska innehålla: 
 

1. Föreningens firma (namn). Firman måste innehålla ordet samfällighetsför-
ening och tydligt kunna särskiljas från andra samfällighetsföreningar (29 §). 

2. Samfällighet/-er som förvaltas av föreningen och grunderna för förvalt-
ningen – normalt samfällighetens/-ernas ändamål. 

3. Den ort där styrelsen ska ha sitt säte. 

4. Hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses, samt grunderna 
för dess beslutförhet. 

5. Hur revision (granskning) av styrelsens förvaltning ska ske. 

6. Föreningens räkenskapsperiod. 

7. Grunderna för avsättning till ev. underhålls- och förnyelsefond, se nedan. 

8. Hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas. 

9. Det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska ske och andra med-
delanden förmedlas till medlemmarna, liksom även hur lång tid före ett 
sammanträde som kallelse ska ske. 

 
Utöver det obligatoriska innehållet ska stadgarna ges det innehåll som anses 
lämpligt med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.13 De får inte inne-
hålla någon föreskrift som strider mot SFL eller någon annan författning. 
 I de fall den förvaltade anläggningen till någon del utgörs av en tredimen-
sionell fastighet eller utrymme, finns i 19a § förtydligande bestämmelser om 
meddelande av ordningsregler i stadgarna. 
 
 
Underhålls- och förnyelsefond 
Punkten 7 (se ovan) är endast obligatorisk för vissa typer av föreningar. Av SFL 
19 § framgår vilka samfällighetsföreningar som måste avsätta medel till en sär-
skild fond för att säkerställa framtida underhåll och förnyelse. Kravet gäller 
föreningar som förvaltar en gemensamhetsanläggning som: 
 

                                                      
13 Vanligen används Lantmäteriets normalstadgar. Dessa finns på en blankett där vissa upp-
gifter kan fyllas i vid antagandet. 
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 är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för 
småhusfastigheter – enbart eller tillsammans med hyres- eller bostadsrätts-
fastigheter, eller 

 tillförsäkrar en 3D-fastighet eller ett 3D-utrymme vissa nödvändiga rättig-
heter – t.ex. hissar, trapphus, ledningar, ventilation eller utrymningsvägar. 

 
Anläggningar av typisk kommunalteknisk natur är vatten- och avloppsförsörj-
ning, värme, parkeringsplatser eller lek- och grönområden.14 Exempel på an-
läggningar som inte är av kommunalteknisk natur, men som kan vara av större 
värde är simbassäng, tennisbana eller gemensamhetslokal. 
 Det finns inget hinder för andra föreningar att på frivillig väg bygga upp 
liknande fonder. 
 
 
4.4.2 Styrelsen 
 
Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman 
samt att ombesörja den löpande förvaltningen. Styrelsen är därvid skyldig att 
följa SFL, stadgarna och föreningsstämmobeslut – såvida inte beslutet strider 
mot SFL, någon annan lag eller stadgarna (35 §). Styrelsen får i princip anses 
skyldig att även följa anläggningsbeslutet. 
 Styrelsen ska bestå av en eller flera ledamöter (30 §). Antalet får anpassas till 
vad som krävs med hänsyn till verksamhetens omfattning, antalet föreningsmed-
lemmar och övriga omständigheter. 
 

I vissa undantagsfall får länsstyrelsen förordna att styrelsen ska bestå av flera le-
damöter än vad som anges i stadgarna (31 §). Dessutom kan länsstyrelsen i före-
ningsstämmans ställe utse ledamöter i styrelsen – om synnerliga skäl föreligger. I 
SFL:s förarbeten framhölls att dessa befogenheter i första hand bör utnyttjas då 
samfällighetens förvaltning berör väsentliga allmänna intressen och det kan befa-
ras att dessa inte i tillräcklig mån blir beaktade, t.ex. på grund av försummelse 
(prop. 1973:160 s. 426). 
 
Om beslutsför styrelse saknas, får länsstyrelsen förordna syssloman för att sköta 
om föreningens angelägenheter (33 §), fram till dess att en fungerande styrelse 
utses av föreningsstämman. Detta förfarande är inte särskilt vanligt – under peri-
oden 2008-2013 utfärdades totalt 44 förordnanden i landet som helhet, vilket 
motsvarar ca sju förordnanden per år (Ali & Aronsson, 2014). 

 
Arbetsformerna för styrelsen regleras huvudsakligen i stadgarna. SFL innehåller 
endast en särskild bestämmelse om hur beslutsfattande går till när styrelsen inte 
är enig (38 §). 

                                                      
14 Se Lantmäteriets rättsfallsregister 12:17 som gällde avsättning av fondmedel för vattenverk 
med tillhörande ledningsnät. 
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 Styrelsen är – liksom firmatecknaren – behörig att företräda föreningen i 
förhållande till tredje man (37 §). Ett avtal som ingås med någon utomstående 
blir således bindande för föreningen. 
 Vissa särskilt betydelsefulla rättshandlingar såsom överlåtelse av fast egen-
dom, ansökan om inteckning eller upplåtelse av nyttjanderätt i egendomen för 
längre tid än fem år, har undantagits från styrelsens behörighet – såvida inte 
stadgarna eller föreningsstämmobeslut ger ett sådant bemyndigande. 
 Styrelsen har vidare behörighet att ingå överenskommelser enligt AL 43 § 
med fastighet som inträder i eller utträder ur gemensamhetsanläggningen eller 
får sitt andelstal ändrat. 
 

Efter beslut vid föreningsstämma är styrelsen bl.a. behörig att ansöka om an-
läggningsförrättning (AL 18 §), fastighetsreglering (FBL 5:3) eller fastighets-
bestämning (FBL 14:1b). 
 Om en lantmäteriförrättning angår samfälld mark som förvaltas av en samfäl-
lighetsförening, är föreningen sakägare istället för delägarna (FBL 4:11). Styrel-
sen företräder då föreningen, exempelvis vid överenskommelser och medgivan-
den enligt FBL 5:18. Vid avsteg från fastighetsskyddet (FBL 5:8) fordras dock 
stämmobeslut (kvalificerad majoritet) eftersom det motsvarar överlåtelse av fast 
egendom. 

 
 
Uttaxering av bidrag m.m. 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att hålla reda på föreningens ekonomi. 
Förvaltningen av samfälligheter kräver normalt kostnader för t.ex. administra-
tion, drift och underhåll. De medel som föreningen behöver för sin verksamhet 
ska tillskjutas av medlemmarna. Detta sker normalt genom uttaxering av bidrag 
(40 §), vilket vanligen sker en gång per år. 
 

Uttaxeringen ska grundas på andelstalen, varvid bl.a. kostnader för utförande 
måste hållas isär från kostnader för drift. Detsamma gäller kostnader för olika 
sektioner eller olika samfälligheter. Sådana kostnader som ska täckas genom 
brukningsavgifter ska inte uttaxeras, utan tas ut genom fakturering. 
 
Kan medlemmarna betala en del av årsavgiften genom att utföra arbete för före-
ningen? Ja, i ett rättsfall prövades frågan om medlemmar som utförde arbete på 
föreningens gemensamma områden skulle få avräkna ett visst bestämt belopp 
mot avgiften, beräknat med utgångspunkt i den tidsmässiga arbetsinsatsen. 
Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte att detta beslut innebar att medlem-
marna behandlades olika, eller att det skulle stå i strid med SFL 40  §.15 

 
Innan uttaxering sker ska styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för före-
ningen och lägga fram den för föreningsstämmans godkännande (41 §). Uttaxe-

                                                      
15 Mark- och miljööverdomstolen 2015-03-04, F 4633-14. Lantmäteriets rättsfallsregister 
15:20. 
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ring sker normalt genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma redovi-
sar en debiteringslängd (42 §).16 Debiteringslängden behöver inte godkännas av 
stämman, men den ska grunda sig på en utgifts- och inkomststat som godkänts 
av föreningsstämman. Inget hindrar att staten godkänns och debiteringslängden 
läggs fram på samma stämma. 
 I debiteringslängden anges det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på 
varje medlem och när betalning ska ske. 
 

Räcker inte föreningens medel till att betala redan förfallna skulder, är styrelsen 
skyldig att omedelbart taxera ut de medel som behövs (43 §). Styrelsen får då 
kalla till extra föreningsstämma och lägga fram debiteringslängd. Någon utgifts- 
och inkomststat behöver inte upprättas i dessa fall. Försummar styrelsen att verk-
ställa uttaxering i en sådan situation blir styrelsens ledamöter solidariskt ansva-
riga för skulden. 

 
Debiterat och till betalning förfallet belopp får utmätas enligt bestämmelserna i 
utsökningsbalken (46 § 2 st.). Med sådana fordringar som vid uttaxering påförts 
fastighetsägare, följer också förmånsrätt i de bidragsskyldiga fastigheterna enligt 
förmånsrättslagen.17 Förmånsrätt uppstår dock inte för sådana deltagare som inte 
utgör fastigheter i FBL:s betydelse eller tomträtter.18 Inte heller brukningsavgif-
ter – som alltså inte uttaxeras – omfattas av förmånsrätt. 
 Om en medlem anser att uttaxeringen är felaktig kan talan väckas mot före-
ningen om rättelse hos mark- och miljödomstolen. Klandertalan måste väckas 
inom fyra veckor från den dag då debiteringslängden lades fram på förenings-
stämma (46 §). 
 

Samfällighetsföreningar som inte bedriver näringsverksamhet omfattas inte av 
reglerna om bokföringsskyldighet i bokföringslagen. Undantag finns för före-
ningar som har omfattande tillgångar. 
 Samfälligheter anses normalt inte heller vara skattepliktiga. Skyldigheten att 
betala exempelvis förmögenhetsskatt, fastighetsskatt eller skatt på realisations-
vinst fördelas istället på delägarna. Undantag gäller bl.a. för gemensamhets-
skogar som åsätts eget taxeringsvärde. 

 
 
4.4.3 Föreningsstämman 
 
De grundläggande förvaltningsbesluten som rör samfälligheten fattas på före-
ningsstämman av medlemmarna (47 §). Stämman är samfällighetsföreningens 
beslutande organ. Av stadgarna ska framgå hur ofta ordinarie föreningsstämma 

                                                      
16 Se även Lantmäteriets rättsfallsregister 15:30. 
17 Se lagen om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. 
18 Jämför de särskilda villkor som gäller till skydd för panträttshavare i AL 16 § 2 st. och 
AL 6 § 2 st. 



Lagen om förvaltning av samfälligheter 

 95 

ska hållas, på vilket sätt kallelse ska ske m.m. Vanligen hålls ordinarie stämma 
en gång om året. 
 Styrelsen har rätt att utlysa extra föreningsstämma för att avgöra viktigare 
eller brådskande frågor som inte kan anstå till ordinarie stämma. Styrelsen är 
också skyldig att kalla till extra stämma när minst en femtedel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. 
 Underlåter styrelsen att kalla till ordinarie eller extra föreningsstämma, ska 
länsstyrelsen på begäran av medlem utlysa sådan stämma. 
 
 
Omröstningsregler 
När omröstning sker ska rösträkning i första hand ske efter den s.k. huvudtals-
metoden (49 §). Metoden innebär att varje delägare har en röst oavsett om han 
äger en eller flera delägarfastigheter. Personer som gemensamt äger en fastighet 
– med samäganderätt – har tillsammans en röst. 
 Vid avgörande av frågor som har ekonomisk betydelse ska omröstning ske 
enligt andelstalsmetoden – dvs. efter delägarfastigheternas andelstal – om någon 
delägare begär det. Enligt en spärregel får en medlems röstetal inte överstiga en 
femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande medlemmar. 
 

Typiska frågor där huvudtalsmetoden tillämpas är vid val och avgörande av 
stadgefrågor. 
 Andelstalsmetoden är tillämplig vid flertalet övriga frågor, t.ex. storleken på 
bidrag, fördelning av överskott, överlåtelser och upplåtelser, avtal med entrepre-
nörer och liknande (prop. 1973:160 s. 370). I rättsfallet NJA 2001 s. 848 slog 
Högsta domstolen fast att andelstalsmetoden även är tillämplig vid beslut om an-
svarsfrihet för styrelse, eftersom ett sådant avgörande har ett direkt samband med 
möjligheterna att kunna föra skadeståndstalan (jfr SFL 54 §).19 

 
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ett ombud får dock inte företräda 
mer än en medlem. Fullmakter inom samäganderättsförhållanden torde inte 
omfattas av denna begränsning (Österberg, 2004 s. 56). 
 

När förvaltningen är uppdelad på flera verksamhetsgrenar – en gemensamhets-
anläggning kan t.ex. vara sektionsindelad eller så kan föreningen förvalta flera 
samfälligheter – har endast medlem som är bidragsskyldig till en viss verksam-
hetsgren rösträtt i frågor som enbart berör denna verksamhetsgren (48 §). 
 Den som inte betalat sitt bidrag till föreningen har inte heller rösträtt. 

 
De flesta besluten avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val ge-
nom lottning. I andra frågor än val har ordföranden utslagsröst oavsett vilken 
metod som används vid omröstningen. 

                                                      
19 Lantmäteriets rättsfallsregister 01:18, se även 13:12. 
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 För vissa beslut krävs kvalificerad majoritet – minst två tredjedelar av de 
avgivna rösterna. Detta gäller beslut om att överlåta eller söka inteckning i fast 
egendom, eller att upplåta egendomen med nyttjanderätt för längre tid än fem år 
(51 §). Kvalificerad majoritet krävs även för stadgeändring (52 §). 
 Det ska föras protokoll över de beslut som fattas på föreningsstämma (50 §). 
Styrelsen är ansvarig för att protokoll upprättas.20 
 
 
Talan mot stämmobeslut 
I 53 § regleras rätten att klandra föreningsstämmans beslut. En talan mot före-
ningsstämmobeslut kan grundas på att: 
 

 Beslutet strider mot SFL, annan lagstiftning eller stadgarna 

 Beslutet inte tillkommit i behörig ordning 
 
Den andra klagogrunden innefattar bl.a. formella brister i kallelse- eller omröst-
ningsförfarandet. 
 Klandertalan får föras av en styrelseledamot, eller av medlem eller rättighets-
havare vars rätt berörs av beslutet. Att styrelseledamot kan föra talan är särskilt 
viktigt med hänsyn till styrelsens kontrollerande funktion enligt SFL 35 §. 
 Talan förs mot föreningen hos mark- och miljödomstolen. Huvudregeln är att 
talan ska väckas inom fyra veckor från beslutsdagen. Men om beslutet strider 
mot någon rättsregel som inte kan åsidosättas ens med samtycke från samtliga 
medlemmar är beslutet en nullitet – det saknar rättsverkan. För väckande av 
sådan talan finns ingen tidsfrist. 
 
 
4.4.4 Förvaltning av flera samfälligheter m.m. 
 
Det är möjligt för en samfällighetsförening att ha hand om förvaltningen av flera 
samfälligheter. Reglerna har i första hand kommit till för att skapa en rationell 
förvaltning när i huvudsak samma fastigheter ingår i ett flertal associationer 
(prop. 1973:160 s. 358-359). Särskilt vid förvaltning av vägar torde det vara 
fördelaktigt med en gemensam förvaltning av ett vägsystem som är uppdelat på 
flera samfälligheter. 
 Särskilda regler finns för bildandet av samfällighetsförening som ska förvalta 
flera samfälligheter (55 §). Om delaktigheten i de berörda samfälligheterna 
sammanfaller – dvs. delägarkrets och andelstal är identiska – så gäller de vanliga 
reglerna för bildande av samfällighetsförening i SFL 20-24 §§. 

                                                      
20 Något som ofta eftersätts är bestämmelsen i 39 § om att ändringar i styrelsens sammansätt-
ning, firmatecknare, adressuppgifter m.m. ska anmälas till LM för uppdatering av samfällig-
hetsföreningsregistret. 
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 Är delaktigheten i samfälligheterna olika, fordras bl.a. yrkande om gemen-
sam förvaltning av minst en delägare i varje samfällighet. Inom varje delägar-
krets ska dessutom omröstning ske angående frågan om gemensam förvaltning. 
 
 
Anslutning till befintlig samfällighetsförening 
En samfällighet som är i behov av permanent förvaltningsorganisation kan ofta 
med fördel anslutas till en befintlig förening istället för att en särskild förening 
bildas. Den som enligt SFL 20 § ska hålla sammanträde för att bilda samfällig-
hetsförening, ska därför alltid undersöka om det finns möjlighet att ansluta den 
aktuella samfälligheten till en redan befintlig samfällighetsförening. 
 I 56 § finns särskilda regler för detta förfarande. Bl.a. ska yttrande inhämtas 
från den befintliga föreningens styrelse samt omröstning ske av delägarna till 
den aktuella samfälligheten. Den befintliga samfällighetsföreningen måste även 
vidta erforderliga stadgeändringar. 
 
 
Sammanslagning av samfällighetsföreningar (fusion) 
Två eller flera samfällighetsföreningar kan genom fusion få till stånd en gemen-
sam förvaltning (57 §). En förutsättning för fusion är att föreningarna träffar 
avtal om detta. 
 Avtalet ska gå ut på att en eller flera föreningar (överlåtande förening) ska 
uppgå i en annan (övertagande förening), på så sätt att medlemmarna i den över-
låtande föreningen istället blir medlemmar i den övertagande föreningen. Över-
låtande förening ska upphöra att bestå och alla dess tillgångar och skulder ska 
övertas av den övertagande föreningen. 
 
 
4.4.5 Upplösning av samfällighetsförening 
 
En samfällighetsförening ska upplösas i följande situationer (61 §): 
 

 När den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att be-
stå (och föreningen inte heller äger någon fastighet). 

 Om fullständig enighet bland medlemmarna föreligger och länsstyrelsen 
medger upplösning. 

 Om LM vid förändring av delägarkretsen enligt AL 36 § förordnat att sam-
fällighetsföreningen ska upplösas, se avsnitt 3.7.2. 

 
En samfällighetsförening får inte upplösas förrän alla dess skulder betalats eller 
medel för täckande av skulderna nedsatts hos länsstyrelsen (62 §). 
 Om föreningens tillgångar överstiger dess skulder ska de skiftas mellan med-
lemmarna, som regel efter andelstalen. Om föreningen har skulder som över-
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stiger tillgångarna ska bidrag uttaxeras och skulderna betalas innan upplösning 
får ske. 
 När en samfällighetsförening upplösts ska detta anmälas till samfällighets-
föreningsregistret (63 §). Anmälan är styrelsens ansvar. 
 

Om en samfällighetsförening upplöses utan samband med förrättning, är de ur-
sprungliga förrättningsbesluten oförändrade avseende själva samfälligheten. Om 
föreningen t.ex. förvaltade en marksamfällighet består denna och delägarförvalt-
ning föreligger. Detsamma gäller gemensamhetsanläggningar. 
 För att helt upplösa gemenskapen fordras att upplösningen kombineras med 
en förrättning där t.ex. marksamfälligheten utplånas genom fastighetsreglering 
eller anläggningsbeslutet upphävs. 
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5  Avslutande kommentarer 
 
 
I kapitel 1 redovisade jag några ekonomiska hållpunkter rörande förutsättning-
arna för fastighetssamverkan, de begränsningar som följer av gemensamma 
lösningar, samt institutionernas roll i sammanhanget. 
 Efter avhandlingen av AL och SFL i kapitel 3 och 4, kan det i detta avslu-
tande kapitel vara lämpligt att göra en återkoppling till de ekonomiska resone-
mangen. 
 Hur förhåller sig dessa legala institutioner till de ekonomiska utgångspunk-
terna? Underlättar AL och SFL tillgodogörandet av stordriftsfördelar? Medver-
kar de till lägre transaktionskostnader? Minskar de utrymmet för strategiska 
beteenden? 
 
 
5.1 Inrättande och utformning av samverkan 
 
5.1.1 Etablerandet av legala rättigheter 
 
Genom AL 1 och 14 §§ definieras och sanktioneras rättsfigurerna gemensam-
hetsanläggning och anläggningssamfällighet. 
 Några få men viktiga stadganden avgränsar vad som kan utgöra en gemen-
samhetsanläggning, nämligen att det ska vara fråga om en anläggning, att den 
ska tillgodose minst två fastigheters behov samt att ändamålet ska vara av sta-
digvarande betydelse. Dessa kriterier måste dock ses i ljuset av de övriga vill-
koren för inrättandet av gemensamhetsanläggningar, varför jag återkommer till 
detta nedan. 
 Bestämmelserna om anläggningssamfälligheter kopplar deltagandet i sam-
verkan till fastigheten, vilket är fördelaktigt vid överlåtelser av de deltagande 
fastigheterna. En förvärvare inträder automatiskt i gemenskapen utan att ny 
förhandling eller prövning behöver företas. 

 
Andra förändringar – uppförande av ny bebyggelse, fastighetsbildning etc. – kan 
också föranleda ändringar i deltagarkretsen. Bestämmelserna i AL 41-42a §§ 
medger då anpassningar av andelstalen till låga kostnader. I vissa fall sker an-
passningen automatiskt, i andra fall kan beslut fattas vid fastighetsbildningsför-
rättning. 
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Produktionstekniska fördelar 
 
För att en samverkan ska vara ekonomiskt motiverad fordras att ändamålet kän-
netecknas av stordriftsfördelar i någon form. Så som AL är utformad kan dessa 
fördelar tas tillvara genom ett samspel mellan flera olika bestämmelser. 
 Förutom de grundläggande kraven i AL 1 §, medför båtnadsvillkoret (6 §) att 
endast vinstgivande anläggningar får inrättas som gemensamhetsanläggningar. 
Detta villkor är dessutom indispositivt. Om vinsten inte uppstår p.g.a. skalför-
delar utan till följd av samproduktionsfördelar eller internalisering av externa 
effekter, ger AL möjlighet att även tillgodogöra dessa. Det är nämligen möjligt 
att innefatta flera olika ändamål i en och samma gemensamhetsanläggning 
(även om de flesta i praktiken endast omfattar ett eller två ändamål). 
 Villkoret i 8 § blir tillämpligt i situationer där det finns alternativa lokali-
seringar eller utformningar av anläggningen. Dessa alternativ ska då vägas mot 
varandra avseende nyttor och kostnader – och det effektivaste alternativet väljas. 
 Givetvis blir också väsentlighetsvillkoret (5 §) betydelsefullt i valet mellan 
individuella och gemensamma lösningar. Villkoret kan med lätthet tolkas på så 
sätt att en fastighet inte kan tvingas in i samverkan om det är effektivare för 
fastigheten med en egen – individuell – anläggning. 
 
 
5.1.2 Möjligheter till tvingande beslut 
 
Markägarnas möjligheter att lägga veto eller utnyttja sin monopolställning för 
olika slags utpressningsstategier – s.k. opportunism – behandlades i avsnitt 
1.2.3. Sådana strategier ökar transaktionskostnaderna och kan i värsta fall leda 
till att samverkan uteblir. När det gäller kollektiva nyttigheter finns istället en 
tendens att undvika betalning genom att åka snålskjuts. 
 Genom anläggningslagen är det emellertid möjligt att – under vissa förutsätt-
ningar – mot fastighetsägares vilja fatta beslut om att inrätta samverkan (gemen-
samhetsanläggning), ansluta fastigheter, fördela kostnader för utförande, under-
håll och drift, samt upplåta mark mot en bestämd ersättning. 
 Dessa tvångsmöjligheter undanröjer – eller åtminstone minskar – utrymmet 
för strategiska beteenden och snålskjutsåkande. 
 
Är dessa lagregler utformade på ett sätt som leder myndigheten till att fatta ef-
fektiva beslut? Med effektiva beslut menar jag sådana allokeringar som delta-
garna själva skulle ha kunnat träffa avtal om (vid frånvaro av ovan nämnda stra-
tegier). Låt oss därför pröva om man kan tolka utformningen av ifrågavarande 
bestämmelser som ett sätt att försöka efterlikna sådana avtal som deltagarna 
skulle ha accepterat i en ”neutral” förhandlingssituation. 
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Inrättande av och anslutning till samverkan 
 
För att deltagarna genom avtal skulle ha etablerat en samverkan är en första 
förutsättning att samverkan måste leda till en vinst. Samverkan skulle dessutom 
utformas så att vinsten blev så stor som möjligt. Dessa villkor finner vi i AL 6 
och 8 §§. 
 När det gäller deltagarkretsen skulle givetvis varje potentiell deltagare göra 
en individuell bedömning av vilka nyttor och kostnader som skulle uppstå vid 
deltagande, jämfört med en individuell lösning. Detta motsvarar närmast väsent-
lighetsvillkorets (5 §) innebörd. 
 
 
Kostnadsfördelning 
 
Ingen deltagare skulle frivilligt gå med på en fördelning av kostnader för utfö-
rande, underhåll och drift som medför en förlust för fastigheten i fråga. 
 Enligt AL 15 § ska kostnaderna för anläggningens utförande fördelas efter 
vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anlägg-
ningen. Med nytta avses då fastighetens värdeökning. Eftersom båtnadsvillkoret 
alltid måste vara uppfyllt, kan denna fördelningsregel aldrig leda till förlust. Det 
blir istället vinsten som kommer att fördelas efter nyttan/andelstalet. 
 Kostnaderna för drift och underhåll ska istället bestämmas efter vad som är 
skäligt med hänsyn främst till fastighetens förväntade användning av anlägg-
ningen. Fördelningen sker enligt denna regel utifrån vilka kostnader fastigheten 
genererar istället för vilka nyttor fastigheten erhåller. Ett svagt samband torde 
dock föreligga även mellan utnyttjandegrad och nytta. Kostnaderna för drift och 
underhåll är dessutom betydligt lägre än kostnaderna för själva utförandet. 

 
I dessa fördelningsfrågor torde rättviseaspekter vara mer framträdande än i andra 
frågor. Men rättvisa har ett pris – nämligen processuella kostnader för att åsätta 
exakt rätt andelstal samt kostnader för att administrera framtida avgiftsuttag. 
Skälighetskriteriet i 15 § innehåller en avvägning mellan rättvisa och effektivitet 
där ”fullständig rättvisa” har ersatts med ”lagom rättvisa”. Rättspraxis visar 
också att åsättandet av andelstal i hög grad präglas av schabloniseringar. 
 
När det gäller driftskostnader ger AL möjlighet att fördela dessa genom att ta ut 
avgifter för det faktiska brukande istället för genom andelstal. Brukningsavgifter 
skapar effektivare incitament till att hushålla med utnyttjandet av den samfällda 
egendomen.1 För att sådana avgifter ska bli kostnadseffektiva fordras emellertid 
att mätning och kontroll av varje deltagares utnyttjandegrad kan ske på ett enkelt 
sätt. 

                                                      
1 I avsnitt 1.3.1 redogjorde jag för de incitament till investeringar och hushållning som skapas 
vid individuella rättigheter. När rättigheterna är samfällda kan liknande incitament formas 
genom denna typ av regler. 
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Markupplåtelse och ersättning 
 
Kravet på att inte drabbas av en förlust gäller givetvis även den eller de mark-
ägare som upplåter mark för anläggningen.  
 Genom ersättningsbestämmelserna i AL 13 § är avsikten att den som upp-
låter utrymme ska hållas skadeslös – i vinstfördelningsfallen ska även en del av 
vinsten tillfalla upplåtaren. 
 Ersättningen ska motsvara minskningen i marknadsvärde för upplåtande 
fastighet, med ett påslag på 25 procent. För fastigheter i allmänhet understiger 
marknadsvärdet fastighetsägarens individuella värde – det s.k. reservationspriset 
(Kalbro, 1998).2 Det är ju en ganska liten andel av samtliga fastighetsägare som 
– vid en viss tidpunkt – bjuder ut sina fastigheter på marknaden. Genom den 25-
procentiga höjningen torde det mer sällan kunna inträffa att en markägare som 
upplåter mark drabbas av en förlust. 

 
Vad begränsar den tvångsvisa markupplåtelsens omfattning – så att inte onödigt 
mycket mark tas i anspråk? Vi finner två återhållande faktorer i AL. Ett legalt 
villkor genom kopplingen till 5 § – större utrymme får inte tas i anspråk än vad 
som fordras för de fastigheter som uppfyller väsentlighetsvillkoret. Men även 
skyldigheten att betala ersättning för det upplåtna utrymmet verkar återhållande 
– av ekonomiska skäl. 
 
Man kan notera att den stegvisa prövningen av tvångsvis markupplåtelse i 
AL 12 § ger uttryck för processuell effektivitet. I första steget prövas huruvida 
”synnerligt men” uppstår för upplåtande fastighet – prövningen begränsas till 
kostnadssidan. Först om synnerligt men konstateras uppstå, ska dessa olägenhet-
er vägas mot behovet/nyttosidan – ”…ett större antal fastigheter eller av annan 
orsak är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”. 

 
 
5.1.3 Spelregler vid förhandlingar 
 
Flera frågor är dispositiva, eller förhandlingsbara, i AL, bl.a.: 
 

 Kretsen av deltagande fastigheter 

 Alternativa lokaliseringar och utformningar (vad gäller enskilda intressen) 

 Markupplåtelse och ersättning 

 Kostnadsfördelning (andelstal) 
 

                                                      
2 Reservationspriset är det lägsta pris som upplåtaren i en avtalssituation kräver för att inte 
behålla/reservera marken för sig själv. 
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För att denna legala förhandlingsrätt ska utnyttjas måste den vara ett fördelaktigt 
alternativ till tvingande officialprövning – det måste finnas en vinst att fördela 
genom en eventuell överenskommelse. 
 Vinsten uppstår genom att transaktionskostnaderna för förhandlingslösningar 
kan vara lägre än vid officialavgörande utan stöd i avtal. Exempel på kostnader 
som kan inbesparas är förrättningskostnader, tidskostnader, kostnader för över-
klagande, liksom de sociala kostnader inom grupprelationen som tvångsav-
göranden skapar. 
 Genom AL:s regler definieras ett antal nya referenspunkter som kan under-
lätta förhandlingarna – det blir då förhandlingsspelet omkring de legala tvångs-
reglerna som är av betydelse (Ekbäck, 2000). I kombination med möjligheten till 
officialprövning kommer förhandlingsrätten att fungera som en urvalsmekanism 
– för att särskilja situationer med låga transaktionskostnader (överenskommelse 
träffas) från de med höga transaktionskostnader (tvingande officialavgörande). 
 Förekomsten av samarbetsvilja och avtalsmöjligheter utreds först av parterna 
själva. I de fall parterna misslyckas, kan lantmäterimyndigheten medverka till att 
koordinera förväntningarna för att åstadkomma en överenskommelse inom ra-
men för anläggningsförrättningen. Endast i de fall detta inte är möjligt tillgrips 
tvångsreglerna fullt ut. 
 Deltagarna och LM kan således i flera steg föra ev. motsättningar från låg-
kostnads-procedurer i riktning mot högkostnads-procedurer. Därefter finns ett 
sista steg i överklagandemomentet. 

 
I det stora flertalet fall torde deltagarna tillgodogöra sig de potentiella förhand-
lingsvinsterna. En undersökning visade att överenskommelser träffas i ca 80 pro-
cent av de gemensamhetsanläggningar som nybildas (Åkerberg, 2009). Det var 
dock stora skillnader i andelen överenskommelser mellan gemensamhetsanlägg-
ningar med 10 eller färre deltagare (88 %) respektive gemensamhetsanläggningar 
med fler är 20 deltagare (47 %). 

 
 
I vissa frågor saknas förhandlingsrätt 
 
Vi kan notera att villkoren i AL 9-11 §§ om planer, naturvårdsföreskrifter och 
andra allmänna intressen är indispositiva. Varför är det så? 
 Ett sätt att se skillnaden mot de dispositiva frågorna är om man antar att de 
allmänna intressena berör ett stort antal individer – utöver deltagar- och mark-
ägarkretsen. I situationer med många berörda blir transaktionskostnaderna för att 
träffa avtal mycket höga – i dessa situationer troligen oöverstigliga. Genom att i 
AL införa ett legalt hinder mot förhandlingar undviks investeringar i utsiktslösa 
försök att träffa avtal – och de processuella resurserna kanaliseras istället direkt 
till respektive myndighets prövning av planbestämmelser, naturskyddsområden, 
trafikfrågor etc. 
 Således kan även de legala begränsningarna av förhandlingsrätten i vissa 
frågor tolkas som en effektivt institutionell lösning. 
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5.2 Förvaltningsskedet 
 
5.2.1 Etablerandet av legala rättigheter 
 
Lagen om förvaltning av samfälligheter utgör ett gemensamt regelverk för 
många olika typer av samverkan, se tillämpningsområdet i SFL 1 §. Jämfört med 
att ha olika regelverk för skilda typer av samfälligheter och gemensamma servi-
tut, ger det valda systemet givetvis stora skalfördelar på systemnivå. 
 Genom SFL definieras två olika former för beslutsfattande under förvalt-
ningsskedet – delägarförvaltning och föreningsförvaltning. Lagen skapar därmed 
en institutionell grund även i de fall deltagarna inte valt att organisera sig i fas-
tare form. 
 SFL reglerar även sättet för bildande av samfällighetsförening, och innehål-
ler grundläggande regler om stadgarna, föreningsstämma och styrelse. 
 
 
5.2.2 Materiella och processuella kostnader 
 
Delägarförvaltning 
 
Om deltagarna inte organiserar sig, utan fattar de gemensamma förvaltnings-
besluten genom upprepade förhandlingar och avtal, fordras att alla är eniga om 
samtliga åtgärder. Denna situation öppnar för strategiskt beteende, vilket kan 
resultera i såväl höga materiella som processuella kostnader. Med materiella 
kostnader avses här dåliga beslut – i betydelsen ineffektiva – eller att något be-
slut inte ens kan fattas. De processuella kostnaderna motsvar transaktionskost-
nader för förhandlingar och avtal. 
 Bestämmelserna om delägarsammanträde i 7 § minskar utrymmet för strate-
giska förhandlingsbeteenden väsentligt. Omröstningsreglerna vid delägarsam-
manträde är fastlagda i 12 §, och kan således inte bli föremål för förhandlingar. 
En annan viktig bestämmelse för att komma till rätta med opportunism är möj-
ligheten i 13 § att utse en eller flera personer att på samtliga delägares vägnar 
underteckna handlingar om överlåtelse, upplåtelse eller inteckning. 
 Även i de fall deltagarna inte organiserat sig torde således närvaron av dessa 
möjligheter minska de materiella och processuella kostnader som annars kan 
uppstå vid förhandlingar och avtal med krav på full enighet. 
 
 
Föreningsförvaltning 
 
Man kan notera att bestämmelserna i SFL 20-22 §§ medför att förening ska 
bildas om någon delägare begär det – frågan om föreningsbildning fordrar såle-
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des inte enighet och kan inte heller bli föremål för omröstning. För den som 
motsätter sig bildandet innebär detta att ingen veto- eller monopolställning finns. 
Tvärtom kan istället hotet om att begära föreningsbildning användas på mot-
svarande sätt. Detta torde dock inte medföra någon risk för onödiga förenings-
bildningar. Om förhandlingsklimatet kännetecknas av bristande tillit och op-
portunism, är troligen föreningsbildningen effektiv även om detta inte var den 
ursprungliga avsikten. 
 Likaså ges omröstningsreglerna för antagande av stadgar, val av styrelse 
m.m. vid bildandet redan av SFL. Faktum är att endast ett fåtal frågor måste 
regleras själva av deltagarna i samband med bildandet. Man kan därmed säga att 
lagreglerna utformats för att möjliggöra föreningsbildning till så låga förhand-
lings- och beslutskostnader som möjligt för deltagarna. 
 
 
Majoritetskrav 
De grundläggande förvaltningsbesluten fattas på föreningsstämma av medlem-
marna. Omröstningsreglerna ges av SFL 49 §. De flesta besluten avgörs med 
enkel majoritet. Detta medför att de processuella kostnaderna hålls låga, sam-
tidigt som strategiska beteenden från ett fåtal deltagare undviks. Likaså minskar 
kostnaden för att vissa beslut inte uppnår erforderlig majoritet. 
 För vissa beslut krävs dock kvalificerad majoritet – minst två tredjedelar av 
de avgivna rösterna. Detta gäller beslut om att överlåta eller söka inteckning i 
fast egendom eller att upplåta egendomen med nyttjanderätt för längre tid än 
fem år, liksom beslut om stadgeändringar (51-52 §§). I dessa frågor kan de ma-
teriella kostnaderna vara höga – ett felaktigt beslut kan vara svårt att rätta till 
eller få långsiktiga konsekvenser. Det kan då vara effektivt att investera de ytter-
ligare processuella resurser som fordras för att erhålla en kvalificerad majoritet. 
Majoritetskravet minskar även möjligheterna för en mindre grupp av delägarna 
att företa åtgärder som leder till omfördelningar inom deltagarkretsen.3 
 
 
Röstetal 
Vid omröstning är huvudregeln att varje deltagare har en röst oavsett hur många 
fastigheter eller vilket andelstal han eller hon har – den s.k. huvudtalsmetoden 
(49 §). Vid avgörande av frågor som har ekonomisk betydelse ska emellertid 
omröstning ske enligt andelstalsmetoden – dvs. efter deltagarfastigheternas an-
delstal – om någon begär det. 
 Huvudtalsmetoden är framför allt tillämplig vid val och avgörande av stadge-
frågor. Vid flertalet övriga frågor – storleken på uttaxering, fördelning av över-
skott, överlåtelser, upplåtelser, avtal med entreprenörer etc. – är istället andels-
talsmetoden tillämplig. Det är således andelstalsmetoden som ligger till grund 
för de flesta besluten. 
                                                      
3 När det gäller det institutionella skyddet mot omfördelningar inom gruppen – rent seeking – 
är också innehållet i anläggningsbeslutet samt SFL 18 § av betydelse. 
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 I avsnitt 1.3.4 redogjorde jag för ett par motiv till att allokera röstmakt i för-
hållande till andelstal – sådana röstetal motsvarar bättre intensiteten i respektive 
deltagares värderingar, samt förbättrar incitamenten att ta fram information till 
beslutsunderlaget. SFL:s regler om röstetal ansluter ganska väl till detta synsätt. 
 
 
Styrelsen – delegering av beslutsrätt 
 
Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman 
samt ombesörja den löpande förvaltningen (35 §). Styrelsen är behörig att före-
träda föreningen samt ingå vissa avtal med utomstående (37 §). 
 Inrättande av en styrelse med dessa befogenheter medför en delegering av 
beslutsmakt från hela deltagarkollektivet till en mindre fraktion. Härvid kan en 
materiell kostnad uppstå i den betydelsen att styrelsen kanske inte fattar samma 
beslut som föreningsstämman skulle ha gjort i de enskilda frågorna. Den mindre 
styrelsegruppen kan ju ha värderingar och uppfattningar som avviker från det 
samlade deltagarkollektivet.4 
 Finns då några ekonomiska fördelar med delegering av beslutsmakt till en 
styrelse? Ja, nyttan består i att de processuella kostnaderna blir betydligt lägre 
för styrelsen, jämfört med om deltagarna måste sköta den löpande förvaltningen 
genom återkommande föreningsstämmor. Dessa inbesparade kostnader upp-
väger troligen deltagarnas försvagade inflytande och kontroll över besluten. 
 Det finns även institutionella detaljer som minskar agent-kostnaderna – be-
gränsningar av styrelsens rättskapacitet (35-37 §§), styrelseledamöterna utses 
normalt genom val på föreningsstämman, möjlighet finns att föra skadestånds-
talan mot styrelseledamot (54 §) m.m. 
 
 
5.3 Slutord 
 
Jag inledde detta kapitel med några frågeställningar om hur våra legala institu-
tioner förhåller sig till de ekonomiska utgångspunkterna från kapitel 1. Underlät-
tar AL och SFL tillgodogörandet av stordriftsfördelar? Medverkar de till lägre 
transaktionskostnader? Minskar de utrymmet för strategiska beteenden? 
 Efter analysen i förevarande kapitel får nog frågan besvaras med ett ja. Jag 
vill dock uppmärksamma läsaren på att analysnivån varit mycket översiktlig. 
Analyserna har heller inte varit heltäckande, endast delar av reglerna har berörts. 
Med en grundligare ansats – på en mer detaljerad nivå – finns säkert åtskilligt 
mer att ifrågasätta. 

                                                      
4 Detta är ett specialfall av den s.k. agent-teorin (eng. agency theory) som används för att 
analysera relationen mellan uppdragsgivare (principal) och uppdragstagare (agent). Framför 
allt fokuserar teorin på olika utformningar av kontrakt för att skapa incitament hos agenten 
som överensstämmer med principalens målsättningar. Jensens och Mecklings (1976) pionjär-
arbete är fortfarande en klassiker inom denna ekonomiska gren. 
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 En indikator på om en institution upplevs som effektiv är att den används i 
praktiken – upplevs den som ineffektiv kommer istället andra lösningar för sam-
verkan att väljas. Som tidigare framgått tillämpas också anläggningslagen 
mycket frekvent vid fastighetssamverkan. Antalet befintliga gemensamhets-
anläggningar uppgår till över 90 000, och det nybildas ca 3 000 per år. Inrättan-
det av gemensamhetsanläggningar är den idag helt dominerande formen för att 
lösa frågor som samverkan mellan fastigheter. 
 Lagen om förvaltning av samfälligheter kan däremot inte väljas bort, i och 
med att den alltid gäller vid förvaltningen av vissa samfällighetstyper. Deltagar-
na i en fastighetssamverkan har ändå möjlighet att välja förvaltningsform. 
 Att utgå ifrån det stora antalet befintliga samfällighetsföreningar – knappt 
42 000 – är lite missvisande, eftersom äldre vägföreningar och vägsamfällig-
heter automatiskt omvandlades till samfällighetsföreningar år 1998 när lagen om 
enskilda vägar upphävdes. Däremot antyder nybildandet av samfällighets-
föreningar – i storleksordningen 1 000 per år – att föreningsförvaltning i vissa 
situationer fungerar bättre än delägarförvaltning för att hantera de problem som 
kan uppstå vid kollektivt beslutsfattande.5 
 
 
 
 
  

                                                      
5 Uppgifterna avser år 2015 och kommer från Lantmäteriets (2016) informationsförsörjning. 
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