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I dennauppsatsstuderaivi Gated Communitiesi USA. Vi belyserde fastighetsiittsliga
aspektetna sdsom markregleting och avtalstill?impnirg samt gclr eo jimfotelse med
sveqskafdrhillariden fd! att finna eventuellaLikheter.
Ett sdtt att kontrollera markaovlodningen i USA iir att skapa olil<a gper av planer som
detaljerat styr bebyggelsensutfonnning. I det stota hela liknar planeringsprocessenden
svenska.Skillnaden J.iggeti de inblandade organisationemasuppbyggnad och arbetss?itt.
Det man kallat for zoning kan i minga fall jiimst:illas med svensk detaljplanering.Allt som
oftast Ir det poLitiska beslut som ligget till gruad fot hur plarerna iet ut och vad de
teglerat vilket ofta for med sig bide positiva och negativa effekter pi
befolkningsstrukturen.
Jdmf<it man sverisk och amerikansk fasighetsiett se! man huJ mojligheterna for
pdvaq)ersone! att genom avtal begrlosa varandrasmatLanvdndning i USA vida overstiget
de mojlighetet som foreligger mellan privapetsoner i Sverige. Den svenska
avtalstilldmpningen har visat sig vara betydligt mer restriktiv do deo amerikanska.En
svensk domstol skulle vid en relevansbedtirnning finna att trLznga^v de avtal som
tilliimpas i amerikanskaGated Communities inte slrrlle hdlla i en r?ittslig pto.vning under
svenskafcithillandeo. Den amerikanskaartalsformen covenants i! en av orsakernatill att
Gated Communities kan fotekomma i den utstrickning defl got i USA. Real covenants dr
knutet till fastighet och ftiljer marken, det vill siga att avtalet gdller mot en ny part eftei en
ovetleteke. Covenants saknatmotsvarighet i det svenskalagsystemet.
Vad vi har kommit ftam till dt att det i vir lagstifming inte dr negra stdire problem med
att i.idgna bostadsomriden i Sverigeoch skapa"gates". Svitigheten ligget i atr ete kapa
en amerikansk community. Man kan i vissa hdnseenden jiimfrira vira svenska
bostadslettsforenirigar med de arnedkanska fastighetsiigarfcireningarna Commuoity
Associations.CommunityAssociationsIr de som skiiter communitynoch som stdllerupp
tegleroa for boendet och som t4r in den avgift man betalar fiir faciliteter sisom golfbaoor,
swimmingpoolet, sophiirntning underhill av o)ika slagmed mea.
Det ktav som stelb pe sdkettboefde dr en av orsakematill d€n stora utbredningin av
Gated Commuoities i USA, I Sverige diskuteus hur man skapar trygga och s?ikra
bostadsomriden,dels geoom vdl anpassadarkitektut, dels genorn btottsfcitebyggande
itgitdet av olika slag. S?ikerhetsbolag
patmllerat tedan idag nnt i vissa bostadsomrddeni
Svetige och agerar ordniogsvaktet fot att skapatrygghet bland de boende. Stadsplanerate
och sikerhetsforetag vi talat med tror att stegetdr lengt mellan dessaltgiirdet och det som
forekommeri Gated Communides.
I USA fu mureq en statussyrnboloch fastigheterinom en Gated Community ansesha ett
matkoadsvirdesom ligger &ka 6 procent hdgre en liknandefasdghetersom inte Iiggeti
efl Gated Comrarunity.I Svetige kan detta jlmfriras med fallet d6 en bostadsrittsfdrening
inhdgnade sitt bostadsomtide vilket resulteradei en hdjning av marknadsvitdet med 50
000 till 100 000 ktonor per ligenhet.

