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Sammanfattning
En gemensamhetsanläggning är, av definitionen i 1 § anläggningslagen, en
anläggning som är av stadigvarande betydelse för två eller flera fastigheter. Vilka
anläggningar som i sin helhet är lämpliga att inrätta som gemensamhetsanläggningar
beror dock på flera olika faktorer.
Anläggningslagen konkretiserar inte vilka typer av anläggningar som den är
tillämplig på, vilket är ett medvetet val från lagstiftarens sida. Risken finns att en
sådan exemplifiering snabbt gör lagreglerna inaktuella då den tekniska utvecklingen
och människors behov förändras i ett dynamiskt samhälle. Problemet med att ha en
”öppen” lagstiftning är att det kan uppstå delade meningar om hur lagen ska tolkas
och tillämpas.
Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka typer av anläggningar som är
lämpliga som gemensamhetsanläggningar. Målsättningen har varit att på ett
övergripande sätt belysa de faktorer som bör beaktas vid bedömning av en specifik
anläggnings lämplighet som gemensamhetsanläggning.
Utöver fastighetens grundförutsättningar påverkar yttre faktorer en anläggnings
lämplighet som gemensamhetsanläggning. Dessa faktorer är marknadsinverkan,
exploateringsavtal och överenskommelser mellan fastighetsägare. De begränsningar
som kan motverka lämpligheten är avgränsningar mot andra samverkansformer och
till vilken användargrupp anläggningen vänder sig. Begränsningar kan även uppstå i
ett förvaltningsskede, då en anläggning är tekniskt avancerad eller då delägarkretsen
är omfattande, vilket i sin tur kan leda till free riding och opportunism inom kretsen.
Litteraturstudien, som har legat till grund för rapportens teoridel, har gjorts på
relevanta lagar, förarbeten, examensarbeten och doktriner. Vidare har sju intervjuer
gjorts med
lantmätare,
varav merparten har stor erfarenhet
av
anläggningsförrättningar.
Utifrån en fallstudie av gemensamhetsanläggningar, med särskilt utvalda ändamål,
har följande sju kategorier utformats: Kommunikation, VA och ledningar, Energi,
3D-fastighetsanläggning, Skydd, Fritid/rekreation, Uppsamling/förvaring samt
Arkitektur
De anläggningskategorier som generellt anses vara mest lämpliga som
gemensamhetsanläggningar är Kommunikation, VA och ledningar samt 3Dfastighetsanläggning. Anläggningskategorier som anses mindre lämpliga att inrätta är
Fritid/rekreation och Arkitektur.
Rapporten lyfter fram den komplexitet och de faktorer som påverkar en
gemensamhetsanläggnings lämplighet vid inrättandet och i ett senare
förvaltningsskede. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till att väcka frågeställningar
som vanligtvis inte beaktas vid anläggningsförrättningar.
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Abstract
A jointly owned facility is by definition a facility of permanent significance for two
or more properties according to the first paragraph of the Joint Facilities Act. What
types of facilities as a whole are appropriate to establish as jointly owned facilities
depends on several factors.
The Joint Facilities Act does not embody the types of facilities to which it applies,
which is a conscious choice of the legislator. The problem about having an "open"
legislation is that there may be differences of opinion about how the law should be
interpreted and applied.
The purpose of this report has been to make an attempt of categorization existing
jointly owned facilities and to describe the factors that influence the suitability of a
facility as a jointly owned facility.
The aim has been to highlight the factors that should be taken into account in the
assessment of the suitability of a specific facility as a jointly owned facility. In
addition to the basic conditions of the property there are external factors, such as
market impact, development agreements and agreements between property owners.
For the report relevant laws, preparatory legislation works, master´s thesis and
doctrines have been studied. In addition, interviews have been made with several
experienced surveyors.
The report highlights the complexity and what kind of factors that affect a jointly
owned facility in the establishment and management at a later phase. Hopefully, the
report may help to raise issues that are usually not taken into account when holding
cadastral procedure.
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Förkortningar
AL
EVL
FBL
JB
LGA
LL
SFL

Anläggningslagen (1973:1149)
Lagen (1939:608) om enskilda vägar
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Jordabalken (1970:994)
Lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Begreppsförklaring
Detaljplan
Detaljplan upprättas av kommun för att pröva hur lämplig marken är för bebyggelse
och ska bland annat innehålla utredning om hur miljön påverkas om förhållandena
ändras. Bestämmelser om detaljplanens innehåll och upprättande finns i 5 kap. planoch bygglagen.
Fastighetsplan
En fastighetsplan upprättas när man redan vid framtagande av detaljplan vill
bestämma fastighetsindelning och fastighetsanknutna rättigheter. Fastighetsplanen är
bindande för åtgärder enligt FBL, AL och LL. Det räcker således inte att en detaljplan
är upprättad för att villkoren för en gemensamhetsanläggnings inrättande ska anses
vara uppfyllda. Är däremot anläggningen förutsatt i en fastighetsplan sker prövningen
av väsentlighets- och båtnadsvillkoren av kommunen. Prövningen görs därmed inte
av lantmäterimyndigheten. Har genomförandetiden gått ut för planen krävs dock
prövning av villkoren i vanlig ordning.
Trossen
Trossen är ett handläggningsstöd som ofta används vid lantmäteriförrättningar.
Programmet innehåller bland annat mallar för protokoll och beskrivning. Protokollmallen för anläggningsförrättningar innehåller ingen förformulerad fras angående
stadigvarande betydelse enligt 1 § AL.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Vilka typer av anläggningar som kan inrättas som gemensamhetsanläggningar enligt
AL är idag oklart. Någon lista eller några exempel finns inte i lagen eftersom risken
med en uppräkning är att den kan uppfattas som ett krav på att en ifrågasatt
anläggning kan jämföras med någon av de uppräknade anläggningstyperna. I förarbeten till tidigare lagstiftning, LGA, fanns dock ett flertal ändamål exemplifierade.
Eftersom AL ersatte LGA och EVL ska motiven till dessa samt exemplifieringar vara
vägledande, men eftersom nya behov uppkommer med tiden är dessa inte på något
sätt heltäckande.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka typer av anläggningar som är
lämpliga som gemensamhetsanläggningar. Eftersom det föreligger oklarheter kring
vilka anläggningar som uppfyller villkoren för prövning enligt anläggningslagen ska
denna rapport underlätta vid bedömning om en anläggning är lämplig att inrätta som
gemensamhetsanläggning ur ett helhetsperspektiv.

1.3 Frågeställningar
Vilka anläggningstyper är lämpliga/mindre lämpliga att inrätta som
gemensamhetsanläggning?
Tas tillräcklig hänsyn till 1 § AL i anläggningsförrättningar?
Vilka problem kan uppstå då andelar i en gemensamhetsanläggning flyttas?
Har trender haft inverkan på inrättande av gemensamhetsanläggningar?
Kan förvaltningsproblematik påverka en gemensamhetsanläggnings lämplighet?
Begränsar antalet delägare en gemensamhetsanläggnings lämplighet?

1.4 Metod
Den metodik som valts för att behandla frågeställningen i arbetet är utforskande
studier, som syftar till att på djupet förstå hur något fungerar eller utförs.
De verktyg som använts för datainsamling har varit litteraturstudie och intervjuer. De
data som samlats in har till stor del varit av kvalitativ art, men även en mindre mängd
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kvantitativ data förekommer. Mixen av kvalitativ och kvantitativ data har valts därför
att det är att föredra vid frågeställningar berörande komplexa problem som innefattar
människor och deras agerande.
Litteraturstudier
Relevant lagstiftning och förarbeten har studerats för att få en djup och bred kunskap
om ämnet. Doktriner som behandlar tillämpningen av anläggningslagen och lagen om
samfällighetsföreningar har också studerats. Litteraturstudien har varit en vägledning
och inspiration till de frågeställningar som dykt upp under arbetets gång.
Granskning av förrättningsakter
I studien ligger fokus på gemensamhetsanläggningar som består av mer udda typer av
anläggningar, såsom pool och tennisbana. Lantmäteriet har tillhandahållit information
om olika gemensamhetsanläggningar från GA-registret. Utdraget därifrån innefattar
cirka 700 stycken gemensamhetsanläggningar, som var och en innehöll någon form
av bad som nyttighet. För att få ett mer hanterbart och begränsat material att bearbeta
gjordes ett urval av de gemensamhetsanläggningar som även innehöll tennisbana som
nyttighet förutom bad. Den totala mängden blev då 37 stycken. I dessa
förrättningsakter har skäl för inrättande av gemensamhetsanläggningar granskats.
Utifrån granskningen har de frågeställningar som använts i intervjuerna konstruerats.
Intervjuer
Det urval av personer som valts till intervjuer är gjorda på särskilda grunder. Syftet
har krävt ett mer strikt synsätt på vilka intervjuobjekt som kunnat anses vara
lämpliga. De kvalifikationer som krävdes var att personen i fråga skulle ha varit
verksam med anläggningsförrättningar en längre tid och skulle vara sakkunnig inom
området på sitt kontor. Sex lantmätare från statliga och kommunala kontor har
intervjuats, främst från Skåne men även från Hallands och Stockholms län, för att få
in ett bra svarsunderlag på frågorna. Frågorna skickades till intervjupersonerna innan
intervjutillfället för att de skulle kunna förbereda sig. På så vis uppnås en högre
kvalitet på de data som insamlats vid intervjutillfället, jämfört med om
intervjupersonerna inte varit förberedda. Några av de intervjuade har dock, på grund
av tidsbrist, inte hunnits delge frågorna i förväg.
Den intervjuteknik som använts är halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att en
uppsättning frågor ligger som stöd för intervjun, men ordning och formulering ska
kunna ändras efter hur intervjusituationen utvecklar sig. Data som samlats in i
intervjuer har spelats in på en bärbar dator och sedan transkriberats till skriven text
för senare analys. Endast den information som ansetts vara relevant för arbetet har
tagits med i analysen.
Intervjufrågorna har valts utifrån rapportens frågeställningar, med fokus på
anläggningar som kan vara mindre lämpliga att inrätta som gemensamhetsanläggningar. Frågorna har berört bland annat förvaltningsproblematik,
trendpåverkan, gemensamhetsanläggningar inom plan samt några specifika
anläggningar.
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1.5 Källkritik
Den litteratur som använts har till viss del varit begränsad ur aktualitetssynpunkt.
Flertalet av doktrinerna är skrivna under 1980-talet.
Merparten av intervjuobjekt är verksamma inom statliga Lantmäteriet. En bättre
variation av lantmätare inom statlig och kommunal tjänst hade kunnat göra utfallet
mer diversifierat.

1.6 Avgränsningar
De anläggningar som rapporten fokuserar på är de som kan vara mindre lämpliga att
inrätta som gemensamhetsanläggningar. Detta gör att anläggningstyper som är mer
essentiella för fastigheter inte behandlas i någon större utsträckning. Exempel på mer
eller mindre nödvändiga anläggningar kan vara utfartsväg och vissa ledningar.
De förrättningsakter som undersöks är begränsade till gemensamhetsanläggningar
som innehåller ändamålen bad och tennisbana. Det är inte ändamålen som sådana som
är viktiga, utan syftet är att undersöka hur anläggningar, som förmodas vara av
mindre stadigvarande betydelse för fastigheterna, har prövats i förrättningarna.
Den kategorisering som framställs i rapporten täcker endast in de anläggningar som
påträffats i rapportens fallstudie samt potentiella gemensamhetsanläggningar. En och
samma anläggningstyp kan också placeras i olika kategorier beroende på vilka
förutsättningar som råder.
Rättsfall som behandlar 1 § AL är ytterst begränsade. Detta kan bero på att anläggningar som inte är lämpliga aldrig kommer till prövning, eftersom sådana
förrättningar avråds i ett tidigt skede. I rättsfall är det oftast väsentlighetsvillkoret som
prövas när det gäller gemensamhetsanläggningar.
Som intervjuobjekt har vi valt bort företrädare för samfällighetsföreningar, då vi anser
att de inte har tillräcklig sakkunskap inom området. För att belysa de rättsliga
aspekterna har vi istället valt att enbart intervjua lantmätare med erfarenhet av
anläggningslagens tillämpning.
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1.7 Disposition
Arbetet består av två delar, en teoretisk del och en empirisk del. Nedan följer en
sammanställning över vilka delar som tas upp i respektive kapitel.
Kapitel 1 består av bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsning, källkritik och
metod.
Kapitel 2 beskriver fastighetssamverkan både ur ett allmänt och ekonomiskt
perspektiv.
Kapitel 3 beskriver ingående anläggningslagen. Beskrivningen har begränsats till de
delar som är relevanta för arbetet.
Kapitel 4 behandlar förvaltning av gemensamhetsanläggningar
Kapitel 5 beskriver andra typer av fastighetssamverkan.
Kapitel 6 är en undersökningsdel som består av fallstudie, rättsfall, befintliga
gemensamhetsanläggningar samt ett referat över de intervjuer som gjorts.
Kapitel 7 är den första analysdelen och behandlar vilka faktorer som inverkar på
inrättandet av gemensamhetsanläggningar.
Kapitel 8 är den andra delen av analysen och i den görs en kategorisering av
gemensamhetsanläggningar efter ändamål. Varje anläggningskategori har också
tilldelats en generell lämplighet efter hur lämpliga de som helhet ansetts vara som
gemensamhetsanläggningar.
Kapitel 9 redovisar de slutsatser som dragits i de båda analysdelarna.
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2 Fastighetssamverkan
2.1 Historik
Samverkan mellan fastigheter har funnits under lång tid. I äldre tider var företeelsen
en nödvändig förutsättning för att brukandet av jorden skulle fungera. Jord och
skogsbruket krävde gemensamma insatser för byggande och underhåll av olika
anläggningstyper, såsom vägar och dikning. Samverkan behövdes för att förbättra
arronderingen på åkrarna, göra skogsbruket tillgängligt för gallring och avverkning
med mera. I tätorterna reglerades samverkan istället genom lagstiftning som en
kommunal angelägenhet eller på annat liknande sätt. Direkt samverkan mellan
fastigheter i tätorten skedde dock bara i undantagsfall under denna tid. Situationen
var en annan på de mindre tätorterna. Här förutsattes inte att det allmänna skulle lösa
samverkansproblem. Fastighetsägarna fick samverka för att tillgodose deras
väsentliga behov av anläggningar, främst vägar.1
Under de senaste årtiondena har behovet av fastighetssamverkan inom stora tätorter
tilltagit. Anledningen är att antalet samverkansändamål har utökats med tiden på
grund av tekniska framsteg och allmänt förbättrade ekonomiska villkor, vilket har
resulterat i en standardhöjning som efterfrågar nya typer av behov. Vidare har det
ansetts orimligt att samhället skall ansvara för alla de områden där fastighetssamverkan är nödvändig.2 Idag ökar behovet av fastighetssamverkan genom de nya
reglerna om 3D-fastigheter i FBL, som trädde ikraft 20043.

2.2 Syfte med fastighetssamverkan
Varje enskild fastighet har olika behov som behöver uppfyllas för att den ska vara av
ändamålsenlig natur. Den ska ha tillgång till utfartsväg, VA, med mera och helt enkelt
vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Dock kan en fastighets behov inte alltid bli
tillfredsställda inom den egna fastigheten. Till exempel kan ett flertal fastigheter inom
ett begränsat område lida av att deras brunnar inte tillgodoser husbehovet av vatten.
Alternativet att varje fastighet enskilt skall investera i en ny brunn är en dyr lösning.
De höga kostnaderna kan betraktas som ett incitament för fastighetsägarna att gå
samman och gemensamt anlägga en brunn. Fastighetssamverkan leder till att
anläggningskostnaden per fastighet blir lägre, samt att husbehovet av vatten blir
tillfredställt. 4

1

Thomas Karlbro & Hans Larsson, Tillämpning av anläggningslagen. En undersökning av
ga-förteckningar, förrättningsakter och domstolsutslag (Stockholm: Inst. för fastighetsteknik,
KTH, 1983).
2
Ibid., 21.
3
Anders Lind, Fastighetssamverkan. En förutsättning för tredimensionell fastighetsbildning
(Stockholm: Inst. för infrastruktur, KTH, 2004), 8.
4
Barbro Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning (Stockholm: Norstedts Juridik AB,
1991).
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När flera fastigheter är i behov av gemensamma anläggningar krävs det någon form
av samordning. I detaljplanelagda områden med enskilt huvudmannaskap, det vill
säga då kommun inte är huvudman, måste utfartsvägar till allmän väg lösas av de
enskilda fastighetsägarna. I tätbebyggelse kan det behövas lekplatser, garage,
parkeringsplatser med mera. Samverkan i olika former mellan fastigheter regleras i
anläggningslagen, AL. Vidare bör nämnas att det finns andra former av fastighetssamverkan genom ekonomiska föreningar, privata avtal eller helt oreglerade
överenskommelser. Dessa avtalskonstruktioner, som närmare beskrivs i kapitel 5,
bygger helt på frivillighet mellan fastighetsägare.5

2.3 Fastighetssamverkan ur ett ekonomiskt perspektiv
Nedan beskrivs olika faktorer som berör fastighetssamverkan och som anläggningslagen har som uppgift att reglera.
2.3.1 Opportunism
Termen opportunism innebär i ekonomiska sammanhang ett beteende där oärliga eller
bedrägliga strategier tas till för att uppnå ett mål. 6
Vid samverkan mellan fastigheter kan enskilda fastighetsägare finna incitament för att
bete sig opportunt. Incitamenten skapas genom att det vid samverkan uppstår en vinst,
som inte på förhand är givet hur den ska fördelas mellan deltagande fastigheter.
Eftersom varje rationellt handlande fastighetsägare vill ha så stor del av vinsten som
möjligt, kan denna öka sin vinstandel genom att antingen sänka sina kostnader eller
öka sin användning av samverkansobjektet.7
I en gemensamhetsanläggning kan en fastighetsägare handla opportunt genom att vid
tilldelning av andelstal i anläggningsförrättningen uppge falska uppgifter, vilket gör
att fastigheten tilldelas ett för lågt andelstal i förhållande till fastighetens nyttjande av
anläggningen. En fastighetsägare kan också göra större vinst genom att öka
användningen och bidra till ett större slitage och på det sättet vara opportunistisk.8
2.3.2 Kollektiva nyttigheter
En kollektiv nyttighet karaktäriseras av att det inte går att exkludera användare från
den. Exempel är allmänna vägar, det militära försvaret och skolutbildning. Dessa
nyttigheter har också den egenskapen att de inte går att konsumera individuellt. I
praktiken är det svårt att hitta renodlade kollektiva nyttigheter. Inom

5

Julstad.
Peter Ekbäck, Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensamma
anläggningar. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
(Stockholm: Inst. för fastigheter och byggande, KTH, 2007), 8.
7
Ibid.
8
Ibid.
6
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fastighetsutnyttjande och infrastruktur finns istället olika mellanformer mellan
kollektiva och privata nyttigheter, så kallade semikollektiva nyttigheter. 9
2.3.3 Klubbvaror
För vissa anläggningar saknas rivalitet vid konsumtion, men det går ändå att
exkludera användare genom utestängning. Exempel är vägar med vägbom, brunnar,
avloppsanvändning eller gemensamhetslokaler. Dessa kallas för klubbvaror.10
2.3.4 Gemensamma resurser
Motsatsen till klubbvaror är gemensamma resurser. För dessa nyttigheter gäller att det
är svårt att exkludera användare och dessutom kan det uppstå rivalitet genom trängsel
och slitage. Exempel är jakt, fiske, svampplockning och andra typer av begränsade
naturtillgångar. 11
Med kollektiva nyttigheter följer ekonomiska problem som kan delas upp i två delar:
underproduktion och överkonsumtion.
2.3.5 Underproduktion
Om det inte finns någon rivalitet i konsumtion betyder det att ytterligare en användare
inte kostar något extra. Priset eller avgiften för konsumtionen bör då vara noll eller
mycket lågt. Frågan är då vem som ska betala för uppförande, underhåll och drift?
Eftersom det inte heller går att exkludera användare är det rationellt att åka snålskjuts,
eller på engelska free riding, och hoppas på att någon annan tar på sig kostnaderna.
Kontentan är att det är svårt att genom avgifter få kostnadstäckning för produktion av
kollektiva nyttigheter vilket kan leda till en för låg produktionsnivå. 12
2.3.6 Överkonsumtion
Problemet med överkonsumtion beskrevs i en artikel av Garrett Hardin 1968 som
kallar fenomenet för The Tragedy of the Commons. Artikeln handlar om att varje
användare agerar efter sitt eget bästa även om det i längden skulle skada användaren
själv genom att den kollektiva nyttigheten utarmas.13
Situationen kan illustreras med hjälp av en spelteori som kallas för The Hardin herder
game, se figur 1 nedan. Anta att deltagarna i spelet är herdar som tillsammans nyttjar
en allmän betesmark. Betesmarken har en övre begränsad kapacitet på antalet djur
som maximalt kan använda resursen under ett år. Vi kallar denna kapacitet för X.
I ett spel bestående av två spelare blir den optimala samarbetsstrategin X/2 djur per
herde och år. Den felaktiga strategin är att varje herde låter så många djur beta som
han tror att han kan sälja med vinst. Anta att denna strategi kommer att överstiga X/2.
9

Ibid, 11.
Ekbäck, 11.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Hardin, Garrett, The Tragedy of the Commons (1968).
10
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Om de båda herdarna begränsar sitt bete till X/2, kommer de att erhålla en vinst på 10
enheter vardera. Ifall de båda istället väljer den felaktiga strategin kommer de inte att
erhålla någon vinst alls. Skulle den ena herden begränsa sin betning till X/2 och den
andra begränsar sin betning efter eget tycke, kommer den herde som betat obegränsat
erhålla 11 enheter i vinst medan den herde som endast betat enligt samarbetsstrategin
innebär en kostnad på -1 enhet. Om de båda självständigt väljer strategi utan förmåga
att förhandla och upprätta ett bindande kontrakt parterna emellan, kommer varje part
att välja sin dominanta strategi, det vill säga den felaktiga. Slutsatsen av detta spel är
att de båda herdarna inte kommer att erhålla någon vinst alls. Deras dominanta
strategi gör att betesmarken överutnyttjas vilket resulterar i att resursen till slut
förstörs. Paradoxen är att en rationell strategi för den enskilde leder till ett irrationellt
resultat för det kollektiva. 14
S = Samarbetsstrategi
F = Felaktig
strategi
H-1 = Herde 1
H-2 = Herde 2

Figur 1 The Hardin herder game.

Mancur Olson skriver i sin artikel The logic off collective action om svårigheten med
att få individer att eftersträva en gemensam välfärd, i motsats till en individuell
välfärd. Han beskriver vilka förutsättningar som gör att individer agerar
opportunistiskt i följande citat:
”Såvida inte antalet individer är ganska begränsat, eller såvida det inte finns något
tvång eller något annat särskilt redskap för att få individer att agera i ett allmänt
intresse, kommer rationella och opportunistiska individer inte att agera för att uppnå
allmänna eller en grupps intressen.” 15

14

Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action
(New York: Cambridge University Press, 1990), 4f.
15
Mancur Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1965), 2.
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2.3.7 Institutionella lösningar
För att situationer av ovan nämnda slag ska leda till optimala lösningar måste de
enskilda deltagarna samverka. Att i vissa fall inte agera på ett sätt som individuellt är
det bästa är ett måste. Men för att få människor att agera på ”rätt sätt” krävs olika
former av institutioner. Med institutioner i detta fall menas regler som strukturerar
samhället och våra mänskliga relationer. Bland de olika formerna av institutioner
finns, förutom sociala och kulturella normer, lagstiftning. 16
Lagstiftning utgör grunden i normgivningen för ett samhälle och består av föreskrifter
baserat på en grundlag. Vad gäller markanknutna rättigheter så består lagstiftningen
av olika slags rättigheter som till exempel äganderätt, servitut, arrende, ledningsrätt
och bostadsrätt. Genom lagstiftningen skapas förutsättningar för nybildande och
överlåtelser av rättigheterna. Lagstiftningen anger även vilka befogenheter och
inskränkningar som följer med rättigheterna.17
Det är inte endast individuella rättigheter som lagstiftningen etablerar. Vissa typer av
rättigheter kan istället underlätta, då stordriftsfördelar genom gemensamma
anläggningar är fördelaktiga. Sådana rättigheter är till exempel mark-, anläggningsoch vattenrättsliga samfälligheter. 18

2.4 Common-Pool Resource
Ostrom beskriver begreppet Common-Pool Resource, CPR, som ett naturligt eller
mänskligt konstruerat resurssystem som är tillräckligt stort för att det ska vara
kostsamt, men inte omöjligt, att förhindra potentiella användare att nyttja systemet på
ett lönsamt sätt. Som exempel nämns fiskeområden, stora betesmarker,
grundvattenbassänger, broar, parkeringsgarage och sjöar.19
Sju principer, så kallade design pinciples, som karaktäriserar hållbara CPR-system,
beskrivs av Ostrom. Med design principles menar Ostrom de grundläggande faktorer
som gör systemen varaktigt hållbara för användarna, generation efter generation.
Principerna är inte fastställda som absolut nödvändiga för att ett CPR-system ska
fungera på ett bra sätt, men de kan vara vägledande för en bra lösning. 20
Nedan beskrivs Ostroms sju principer kortfattat.
1. Tydligt definierade gränser
Det måste tydligt vara klarlagt och definierat var gränserna för en CPR går och vilka
som har rätt att använda den.

16

Ekbäck, 13.
Ibid.
18
Ekbäck, 14.
19
Ostrom, 30.
20
Ibid, 90.
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2. Överensstämmelse mellan användning och bestämmelser ska vara anpassat
efter lokala förhållanden
Användarregler ska vara anpassade efter lokala förhållanden och föreskrifter.
3. Gemensamt valda bestämmelser
Användarna ska själva kunna bestämma över vilka regler som ska gälla. Att
skräddarsy föreskrifter efter lokala förhållanden görs bäst av användarna själva,
eftersom de direkt kan interagera med varandra och modifiera reglerna för att bättre
anpassa dem efter de specifika förhållandena som råder.
4. Övervakning
Övervakare som aktivt granskar en CPR och att delägarna sköter sig, är antingen
användarna själva eller företrädare för dem.
5. Proportionella sanktioner
Användare som bryter mot reglerna kommer sannolikt att bli straffad i förhållande till
överträdelsens omfattning, antingen av andra delägare eller av domstol.
6. Konfliktlösningsmekanismer
Det ska snabbt och billigt finnas tillgång till rättsåtgärder för att lösa konflikter mellan
användarna eller mellan en användare och företrädare för en CPR.
7. Rätten att skapa egna regler med minsta möjliga inskränkning från
myndigheter
Rätten för delägarna att skapa egna regler ska inte ifrågasättas av myndigheter så
länge användarna själva respekterar reglerna.
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3 Allmänna utgångspunkter
3.1 Tidigare lagstiftning
3.1.1 LGA
LGA kom till för att tillgodose den bebyggelseutveckling som ökat under mitten av
1900-talet. Det krävdes fler anläggningar för gemensamt behov för ett rationellt
utnyttjande av tillgänglig mark och dessutom kunde stora kostnadsbesparingar göras
genom samverkan mellan fastigheter. Dåtida lagstiftning ansågs ej vara
tillfredställande och det fanns inget ansvar från det allmänna att inrätta och underhålla
anläggningar som var avsedda att tjäna flera fastigheter gemensamt på samma sätt
som gator och andra allmänna platser.21
De gemensamhetsanläggningar som LGA skulle omfatta, enligt den
fastighetsbildningskommitté som arbetat fram propositionen, var sådana som inte
omfattades av någon speciallagstiftning. I första hand var det anläggningar inom
områden med tätare bebyggelse, till exempel parkeringsanläggningar, utfartsvägar
inom byggnadskvarter, gårdsutrymmen, lekplatser och värmecentraler. Det nämns
också att även andra anläggningar faller inom ramen, ”om de på liknande sätt som
dessa är ägnade att stadigvarande öka möjligheterna att självständigt utnyttja de
särskilda fastigheterna” 22.
Vidare påpekas det att anläggningarna ”är av den beskaffenhet att de utgör ett
nödvändigt eller åtminstone önskvärt komplement till en fastighet vid dess utnyttjande
för avsett ändamål” 23. De nyttigheter som särskilt utpekades som viktiga för en
bostadsfastighet var tillgång till utfartsväg, parkeringsutrymme, värme och
varmvatten.24

3.2 Gällande lagstiftning
3.2.1 Anläggningslagen
I förarbetena till LGA finns motiv och exemplifieringar för lagstiftningen som även
ska vara vägledande för AL, eftersom denna lag har ersatt LGA och EVL.
Anläggningslagen har till syfte att reglera frågor rörande samverkan mellan
fastigheter för utförande och drift av gemensamhetsanläggningar 25. Enligt 1 § AL är
definitionen av en gemensamhetsanläggning en anläggning som är gemensam för
flera fastigheter och som tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för dem.
Grundrekvisiten i första paragrafen AL kräver således att anläggningen ska tillgodose
minst två fastigheters behov och att ändamålet är av stadigvarande betydelse.

21

Proposition 1966:128, Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar mm. 27.
Ibid., 37.
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Ibid., 38.
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Gemensamhetsanläggningen och rätt till utrymme blir enligt 1 § AL samfälld för de
fastigheter, som deltar i anläggningen. Rättigheten till utrymme och anläggning är
sakrättsligt knutna till äganderätten för varje deltagande fastighet i gemensamhetsanläggningen. Varje fastighet tilldelas ett andelstal efter fastighetens nytta av
anläggningen. Det finns totalt cirka 78 500 stycken gemensamhetsanläggningar i
Sverige 26.
3.2.2 Anläggningslagens tillämpning
I 1 § AL beskrivs vilka anläggningar som lagen är tillämplig på.
Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam
för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av
stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas
vid förrättning.
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.
Det är definitionen av gemensamhetsanläggning i AL som begränsar och vägleder
vilka anläggningar som får inrättas som gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar kan inrättas på såväl nya som befintliga anläggningar som inte är
gemensamhetsanläggningar i AL:s bemärkelse. De avgränsningar som lagstiftaren
gjort är att AL endast får nyttjas i de fall då ingen annan lagstiftning är tillämplig. De
anläggningstyper som berörs av annan lagstiftning är generellt av mer allmän
karaktär, vilket gör att förvaltning inom en samfällighetsförening inte är en hållbar
lösning. Exempel på detta är allmänna VA- och fjärrvärmeanläggningar.27 Det har
också ansetts att mer komplicerade anläggningar ska handhas av kommun, eftersom
de då kan skötas på ett mer effektivt sätt28.
Anläggningslagen har ingen avgränsning i territoriellt avseende. Den är tillämplig
både inom tätbebyggda och glesbebyggda områden oavsett vilka planförhållanden
som gäller. 29

26

Lantmäteriet 2008a.
Carl Hemström, Gemensamhetsanläggningar. Inrättande och förvaltning (Stockholm:
Norstedts Juridik AB, 1986), 25.
28
Kalbro & Larsson, 22.
29
Proposition 1973:160, Anläggningslag mm., 75.
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3.3 Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggningar
För att en gemensamhetsanläggning ska få inrättas måste det grundläggande villkoret
i 1 § AL vara uppfyllt. Därefter finns det två olika slag av villkor som skall prövas till
skydd för dels enskilda intressen, dels allmänna intressen.
3.3.1 Villkor till skydd för enskilda intressen
Villkoren för skydd mot enskilda intressen är främst till för att kunna ansluta en
fastighet till en gemensamhetsanläggning utan överenskommelse.
Väsentlighetsvillkoret, 5 § AL
Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan
fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse
att ha del i anläggningen.
Väsentlighetsvillkoret i AL innebär att anläggningen måste vara av väsentlig
betydelse för de deltagande fastigheterna även om alla andra villkor är uppfyllda om
inte ägaren av en berörd fastighet medger att gemensamhetsanläggningen inrättas för
fastigheten enligt 16 § AL.
Bestämmelserna i 5 § AL har endast betydelse i tvångssituationer30. Om anläggningen
bedöms vara av väsentlig betydelse för en fastighet innebär det inte bara en skyldighet
att delta i anläggning. Det innebär också en rätt för fastigheten att delta i
anläggningen. Andra fastighetsägare i gemensamhetsanläggningen kan inte förhindra
att fastigheten får utnyttja denna. Deltagande fastigheter kan dock exkludera
fastigheter vars ägare vill ansluta sig, men som inte har någon väsentlig betydelse av
att delta i gemensamhetsanläggningen. 31
Om en fastighet redan har en fungerande anläggning inom den egna fastigheten, som
fyller samma funktion som den aktuella gemensamhetsanläggningen, kan en
tvångsanslutning inte ske. Om den befintliga anläggningen är utsliten eller berörs av
ett myndighetsbeslut att den ej längre får användas kan dock anslutning ske mot
fastighetsägarens vilja. 32
Båtnadsvillkoret, 6 § AL
Enligt 5 kap. 4 § 1 st. FBL får fastighetsreglering inte ske i onödan. Regleringen får
endast ske om det blir lämpligare fastighetsindelning eller mer ändamålsenlig
markanvändning. Dessutom måste fördelarna överväga de kostnader och olägenheter
som uppstår.
30

Kalbro & Larsson, 100.
Thomas Kalbro, Markexploatering. Juridik, ekonomi, teknik och organisation (Stockholm:
Norstedts Juridik AB, 2002), 78.
32
Prop. AL., 86.
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Liksom i FBL ställs det även i 6 § AL upp ett båtnadsvillkor:
Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om
fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen
överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen
medför.
Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad
eller annan anläggning som ej hör till fastighet, om ökad
kostnad eller annan olägenhet av betydelse därigenom kan
komma
att
uppstå
för
annan
deltagare
i
gemensamhetsanläggningen.
Enligt 6a § AL faller båtnadsprövningen dock bort om anläggningen har tagits upp i
fastighetsplan och anläggningsbeslutet tas under detaljplanens genomförandetid.
Detta eftersom myndigheterna redan vid planläggningen har tagit ställning till att
anläggningen kommer att tillföra fastigheterna ett positivt värde.33
AL:s bestämmelse innebär att anläggningen ska medföra fördelar av ekonomisk eller
annan art som överväger kostnaderna och olägenheterna. Förutom fördelar som kan
mätas genom en ökning av fastigheternas marknadsvärde skall hänsyn tas till
exempelvis sociala faktorer. Även anläggningens betydelse för hyresgäster och andra
än fastighetsägarna ska ta tas i beaktande. Intresset av anläggningen måste dock vara
knutet till fastigheten.34
Båtnadsvillkoret har två syften. Det ena syftet är att villkoret ska skydda fastighetsägare att anslutas till gemensamhetsanläggning, som trots att den är av väsentlig
betydelse för fastigheten ändå är olönsam, exempelvis genom anläggningens
utformning och standard. Det andra syftet är att skydda panträttshavare.
Båtnadsvillkoret är indispositivt på grund av att fastigheternas marknadsvärde inte får
minskas med tanke på fordringsägarna.35
Det som ska tas upp på kostnads- respektive intäktssidan vid beräkning av en
gemensamhetsanläggnings båtnad, enligt Kalbro och Larsson, illustreras i följande
figur.
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Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt miljöbalken (Stockholm: Iustus, 2007), 104.
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Figur 2 Båtnadsfaktorer.

De fördelar som ska ingå i båtnadsberäkningen kan också uttryckas som ”varje
förbättring av möjligheterna att utnyttja de fastigheter som skall delta i
anläggningen”. Däremot ska inte fastighetsägarnas personliga intressen beaktas. 36
På kostnadssidan i kalkylen ska såväl arbete, besvär eller obehag av ekonomisk
betydelse som tillkommer till följd av anläggningens utförande, underhåll och drift
räknas. Dessutom ska beräkning av direkta kostnader samt förrättningskostnader för
fastighetsägarna ske. 37
Kalbro och Larsson påpekar att båtnadsprövningen huvudsakligen inte avser den
enskilde fastighetens vinst utan anläggningen som helhet. Fastighetens vinst regleras
automatiskt genom kostnadsfördelningsreglerna i 15 §. 38
Frågan om båtnadsvillkoret har studerats i rättsfall och det kan konstateras att i de
flesta fall har domstolen gjort en översiktlig bedömning och konstaterat att villkoret
varit uppfyllt. Detta utan att några kalkyler ställts upp som grund för bedömningen. 39
I en undersökning av huruvida prövning av båtnads- och väsentlighetsvillkor i
fastighetsplaner har redovisats, konstaterades att det inte alltid redovisats någon
prövning av villkoren. Förrättningslantmätaren har i dessa fall hänvisat till en
prövning som aldrig genomförts eller åtminstone inte redovisats.40
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Opinionsvillkoret, 7 § AL
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. Hyresgästerna företräds av den
eller de organisationer av hyresgäster som har avtal om
förhandlingsordning för berörda fastigheter eller, om
förhandlingsordning inte gäller, riksorganisation av
hyresgäster eller förening, som är ansluten till sådan
organisation och inom vars verksamhetsområde
fastigheterna är belägna (hyresgästorganisation).
Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är
synnerligen angeläget.
Opinionsvillkoret innebär att anläggningen inte får inrättas om fastighetsägarna
motsätter sig den. För att villkoret ska vara uppfyllt krävs även att de har
beaktansvärda skäl för det. Det nämns i lagen inte hur många av fastighetsägarna som
måste vara emot inrättandet, utan det är främst deras mening som har störst nytta av
anläggningen som ska beaktas. Regeln gäller inte bara fastighetsägare utan även
hyresgäster i samma fastigheter.
Syftet med regeln är att det är olämpligt att inrätta en gemensamhetsanläggning om en
stor majoritet av fastighetsägarna är emot det. Framförallt skulle det skapa stora
problem med förvaltningen av anläggningen i framtiden. 41
Lokaliseringsregeln, 8 § AL
Gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på
sådant sätt att ändamålet med anläggningen vinnes med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Åtgärd
för att underlätta framtida tillbyggnad eller ökat utnyttjande
av anläggningen får vidtagas, om åtgärden medför endast
ringa ökning av kostnaden.
Lokaliseringsregeln är endast tillämplig då en gemensamhetsanläggning kan utföras
på flera sätt samt om alla alternativ uppfyller kraven till skydd för enskilda och
allmänna intressen 42.
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Kalbro, 79.
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3.3.2 Villkor till skydd för allmänna intressen
Villkoret för att skydda intressen ur allmän synpunkt är att bestämmelser i aktuella
planer ska vara uppfyllda.
9 § AL, Beaktande av planer och bestämmelser
Enligt 9 § AL får en gemensamhetsanläggning, som inrättas inom område med
detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser inte inrättas i strid mot planen
eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser göras. En anläggning får heller inte strida mot
naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller
användning.
10 § AL, Planmässig bedömning utanför område med detaljplan
Vissa gemensamhetsanläggningar kan ha en mycket stor inverkan på framtida
markanvändning och bebyggelse. Därför är det viktigt att det görs en planmässig
bedömning vid inrättande av gemensamhetsanläggningar även utanför detaljplanelagt
område. 43
Enligt 10 § AL, får gemensamhetsanläggning som ligger utanför detaljplan inte
inrättas, om anläggningen skulle försvåra markens ändamålsenliga markanvändning,
orsaka olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området.
Hemström skriver, att 10 § AL helt enkelt avser att motverka olämpliga anläggningar
av alla de slag. 44
11 § AL
Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om olägenhet av
någon betydelse uppkommer för allmänt intresse.
Första stycket gäller icke när anläggningen är till
övervägande nytta från allmän synpunkt.
3.3.3 Överenskommelser
AL innehåller regler om olika typer av överenskommelser. Bland annat innehåller
16 § AL regler om avsteg från villkor för enskilda intressen och 43 § AL behandlar
överenskommelse om inträde och utträde samt ändring av andelstal.

43
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Lantmäteriet 2008b, A.10.
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16 §, Avsteg från villkor för enskilda intressen
I paragrafen framgår vilka villkor som är dispositiva i AL.
Avsteg får göras ifrån
1. 5 §, om ägarna av de fastigheter som skall delta i
anläggningen medger det,
2. 8 §, såvitt den innebär skydd för enskilt intresse, 12 §
första stycket eller 13 §, om de fastighetsägare och
andra sakägare vilkas rätt berörs medger det,
3. 12 a § andra meningen, om anläggningens ägare
medger det,
4. 15 §, om det medges av fastighetsägare som åläggs
större bidragsskyldighet än som annars skulle ha
gällt och avvikelsen från bestämmelsen inte sker i
otillbörligt syfte
Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 eller 15 §
med stöd av ägarens samtycke ske endast om även
fordringens innehavare medger det. Besväras fastigheten av
gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden
från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 §
JB föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare
behövs ej, om anläggningens inrättande är väsentligen utan
betydelse för honom.
Fastighetsägare kan genom en överenskommelse bestämma att en gemensamhetsanläggning skall uppföras och därigenom sätta de dispositiva villkoren ur spel.
43 §, Överenskommelse om inträde och utträde samt ändring av andelstal
Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller utträda
ur samfällighet eller att fastighets andelstal skall ändras
har samma verkan som beslut vid ny förrättning, om den
godkännes av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande
får lämnas endast om det är uppenbart att
överenskommelsen ej strider mot denna lag.
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3.4 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
45
. Innebörden av villkoret stadigvarande betydelse ska vara i likhet med
bestämmelsen i servitutskapitlet i JB. Därmed är inte sagt att ändamålet för all framtid
skall tillgodoses just med den aktuella anläggningen 46.
Tyngdpunkten i bestämmelsen är att behovet som anläggningen tillfredställer kan
hänföras till fastigheten och inte till en tillfällig ägare, hyresgäst eller annan individ
som använder fastigheten. Anläggningen skall vara till objektiv nytta för fastigheten annars är den inte av stadigvarande betydelse. 47
I förarbetena till LGA klargjorde fastighetsbildningskommittén tolkningen av
villkoret för att en gemensamhetsanläggning ska vara av stadigvarande betydelse för
en fastighet:
Av stadigvarande betydelse för fastighet är anläggningen
icke blott då den är på angivet sätt nödvändig utan även då
den ger fastighet, som redan förut erhåller ändamålsenlig
användning, ett tillskott av nyttigheter av beskaffenhet att
ytterligare stärka fastighetens användbarhet. Kravet på
stadigvarande betydelse innebär, å ena sidan, att
anläggningen icke må fullfölja endast ett tillfälligt ändamål
men hindrar, å andra sidan, ej en tidsobegränsad
samverkan enligt lagen. Uttrycket stadigvarande får ej
heller tolkas så att en anläggning, som icke är i kontinuerlig
verksamhet utan träder i funktion blott vid vissa tillfällen,
under alla förhållanden faller utanför. En anläggning, som
betjänar fritidsbebyggelse, måste sålunda anses vara av
stadigvarande betydelse för berörda fastigheter, även om
varken fastigheterna eller anläggningen faktiskt utnyttjas
under stora delar av året.48

3.5 Ändamål
En gemensamhetsanläggning behöver inte enbart innehålla en nyttighet. Den kan
innehålla ett flertal nyttigheter, det vill säga ha flera ändamål. Under vissa
förhållanden kan detta vara en förutsättning för att anläggningen ska inrättas. Vid
inrättande av en gemensamhetsanläggning är det viktigt att anläggningen är försedd
med de tillbehör som behövs för att den skall kunna tjäna sitt ändamål. 49
45
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Uppräkning eller exemplifiering av vilka anläggningstyper som lagstiftaren ansett
lämpliga finns ej med i lagen. Man har valt att inte göra någon exemplifiering med
hänsyn till risken för att en uppräkning skulle kunna uppfattas som ett krav på att en
ifrågasatt anläggning skulle kunna hänföras till eller vara jämförlig med någon av de
uppräknade anläggningstyperna. 50
3.5.1 Ändamål med stadigvarande betydelse
I förarbetena till AL nämns följande exempel på ändamål som uppfyller kravet på
stadigvarande betydelse: 51

Figur 3 Ändamål med stadigvarande betydelse för fastigheter.

50
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Hemström s. 17
Prop. AL., 178.
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3.5.2 Tveksamma ändamål
Enligt Ekbäck kan nyttigheter i vissa fall, då alla berörda parter är överens, komma att
inrättas som gemensamhetsanläggningar även när det är tveksamt om ändamålet är av
stadigvarande betydelse. 52

Figur 4 Ändamål med tveksam stadigvarande betydelse för fastigheter.

3.5.3 Vanligaste ändamålen
En undersökning om vilka ändamål som är de vanligaste i praktiken gjordes 2003 där
samtliga dåvarande gemensamhetsanläggningar i Sverige granskades. Resultatet
delades upp i 19 huvudgrupper av nyttigheter och redovisas i figur 5. Den mest
förekommande nyttigheten är väg som förekommer i över 60 % av alla
gemensamhetsanläggningar. 53

Figur 5 De vanligaste ändamålen i gemensamhetsanläggningar 2003.
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Ekbäck, 38.
Maria Björklund & Anna Vedman, Gemensamhetsanläggningar. Basfakta 1990-2003
(Stockholm: Inst. för fastigheter och byggande, KTH, 2004), 36.
53
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3.6 Vindkraftverk som gemensamhetsanläggning
Lantmäteriet har tagit fram ett PM där olika möjligheter för att säkerställa rätten att
använda mark för upprättande av vindkraftverk. Vindkraft är idag under stor
utbyggnad och riksdagen har tagit fram mål som innebär att det ska finnas
planmässiga förutsättningar för en årlig energiproduktion om 30 TWh år 2020.
Produktionen ska motsvara 20 TWh på land och 10 TWh till havs. I dagsläget
produceras 1,4 TWh av vindkraften i Sverige. Detta innebär en utbyggnad av 3000 –
6000 nya verk och med detta en omfattande markåtkomst för vindkraft och därtill
hörande vägar och ledningar.54
När det gäller gemensamhetsanläggningar skiljer man enligt PM:et på mindre, lokala
vindkraftverk som direkt försörjer de deltagande fastigheterna med ström och på
större verk som ansluts till det allmänna starkströmsnätet. Fastigheter som inte får
elektricitet från någon annan strömförsörjande källa kan enligt PM:et få vindkraftverk
inrättade som gemensamhetsanläggning. För fastigheter som till exempel är belägna
på en ö finns det ekonomiska incitament för denna lösning eftersom det skulle bli
alltför kostsamt att ansluta till det allmänna starkströmsnätet på fastlandet.55
För de större vindkraftsverken står det i PM:et följande:
För större anläggningar anslutna till det allmänna
starkströmsnätet, och där de tilltänkta deltagarna i
gemensamhetsanläggningen inte kan sägas få sin
strömförsörjning direkt från vindkraftverket, och där
fastigheterna dessutom kan ligga på långt avstånd från
anläggningen, torde utgångspunkten vara att en
gemensamhetsanläggning inte kan inrättas. Syftet med den
tilltänkta gemensamhetsanläggningen torde då inte primärt
vara att tillgodose fastigheternas behov av elektricitet utan
snarare ägarnas intresse av delägarskap i ett eller flera
vindkraftverk.56

3.7 Förrättningsförfarandet
En gemensamhetsanläggning bildas vid förrättning enligt AL. Dessa utförs av
Lantmäteriet eller av kommunal lantmäterimyndighet. När det behövs ska
sammanträde hållas med de fastighetsägare som berörs av förrättningen.
54
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Det ska dock framhållas att det för närvarande finns ca 20 gemensamhetsanläggningar för
vindkraftsändamål som kan räknas till denna typ, där vindkraftverket endast indirekt förser de
deltagande fastigheterna med vindkraft (i princip en sänkt kostnad för fastighetens
elförbrukning motsvarande delaktighet i gemensamhetsanläggningens elproduktion). Det har
så vitt känt inte prövats i domstol huruvida anläggningslagen är tillämplig på nämnda typ av
vindkraftverk. Lantmäteriet (2008c).
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Lantmäterimyndigheten ska också samråda med andra myndigheter, till exempel
kommun och länsstyrelse, när det behövs för att avgöra om
gemensamhetsanläggningen strider mot allmänna intressen eller inte. 57
De uppgifter som ska anges i anläggningsbeslutet är enligt 24 § AL:
Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga
beskaffenhet i övrigt
De fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen
Utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen
En fastighet eller del av en fastighet som inlöses
En byggnad eller anläggning som överförs till att bli samfälld för deltagarna i
gemensamhetsanläggningen
Tiden för gemensamhetsanläggningens varaktighet, om en sådan bör
bestämmas
Den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd,
Behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utförande.
Förrättningen är fullbordad när uppgift om förrättningen har införts i
fastighetsregistret. Om en gemensamhetsanläggning inte utförts inom den tid som
angivits i anläggningsbeslutet eller om den beslutade ersättningen inte har betalats
inom ett år efter det att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft, förfaller beslutet om
inrättandet av gemensamhetsanläggningen enligt 33 § AL. Lantmäterimyndigheten
får besluta om förlängning av tiden för genomförandet om särskilda skäl föreligger.
Enligt 33a § AL kan någon av de berörda parterna ansöka om syssloman för att
genomföra anläggningsbeslutet, om det befaras att anläggningen inte kommer att
utföras i tid.

3.8 Sakrättslig anknytning
Rätten till en gemensamhetsanläggning enligt AL hör till de fastigheter som deltar i
gemensamhetsanläggningen oberoende av vem som äger de deltagande fastigheterna.
Vid en försäljning av en fastighet som ingår i en gemensamhetsanläggning följer
rättigheten med, på samma vis som ett servitut följer med fastigheten vid en
överlåtelse. Jämförelsevis skulle en rättighet avseende fastighetssamverkan i en
frivillig organisation, till exempel en ekonomisk förening inte fortgå automatiskt i en
överlåtelse då rättighet är personanknuten och inte sakrättsligt bunden till fastigheten.
58

57
58

Julstad, 149.
Julstad, 149.

33

Olika anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning
Det som annars främst skiljer samverkan mellan fastigheter enligt AL och samverkan
i frivilliga organisationer, är att det enligt AL går att lösa samverkan tvångsvis. Även
skyldighet att avstå utrymme är i vissa fall möjligt.59
Gemensamhetsanläggningens sakrättsliga anknytning till fastigheten utgör en
ekonomisk trygghet för alla de fastigheter som ingår i delägarkretsen. Den
delägarkrets som initialt fanns med vid anläggningens uppförande består och kan
eventuellt utökas i framtiden. Därigenom tryggas det ekonomiska underlaget för
anläggningen och risken för oförutsedda ökningar av bidragsskyldigheten blir därför
liten.60 När en gemensamhetsanläggning väl är inrättad, och de deltagande
fastigheterna är positivt inställda, kan det vara svårt att ompröva denna för en
fastighetsägare som ej vill deltaga i gemensamhetsanläggningen.61
En gemensamhetsanläggning kan bestå av andra deltagare än fastigheter, även om
detta inte är särskilt vanligt62. Den egendom som jämställs med fastighet i
anläggningslagens mening är, enligt 2 § AL, tomträtt, hus eller annan anläggning på
ofri grund, gruva och naturreservat.
3.8.1 Förmånsrätt
I förarbetena till AL ansågs att den sakrättsliga anknytningen mellan de deltagande
fastigheterna och anläggningen skulle göras så stark som möjligt. Fastighetens rätt att
utnyttja anläggningen ansågs vara av största vikt för fastighetens ändamål och därför
bestämdes att rättigheten skulle ha förmånsrätt.63 Ett av syftena med förmånsrätten är
att kostnaderna för gemensamhetsanläggningen inte på ett oskäligt vis ska kunna
vältras över från en delägare till en annan.64
Vid exekutiv försäljning har rättigheten bästa rätt i fastigheten vilket innebär att den
inte kan försvinna till förmån för andra rättigheter.

3.9 Kostnadsfördelning
En gemensamhetsanläggning ger upphov till kostnader. Kostnaderna skall betalas av
de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Varje fastighets tilldelas ett
andelstal som ligger till grund för fördelning av anläggningens utförandekostnad.
Andelstalets storlek baseras på vilken nytta varje fastighet har av att delta. Även
kostnader för framtida skötsel och underhåll av gemensamhetsanläggningen skall
betalas av de deltagande fastigheterna. Därför tilldelas varje fastighet också ett
andelstal avseende driften. Detta andelstal skall bestämmas i förhållande till
fastighetens beräknade användning av anläggningen. Förhållanden som hänförs
endast till den enskilde fastighetsägaren skall inte beaktas vid bedömningen av ett
59
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skäligt andelstal65. Vid beräkning av andelstalen för utförande och drift skall
fastigheternas ändamål och utnyttjande vara avgörande. Ett exempel på detta är att en
fritidsbostadsfastighet oftast tilldelas ett lägre andelstal, jämfört med en
permanentbostadsfastighet, i en gemensamhetsanläggning som består av utfartsvägar.
66

I 15 § 2 st. AL beskrivs hur kostnadsfördelning för gemensamhetsanläggningar kan
beräknas: ”Om det är lämpligt kan det förskrivas att kostnaderna i första hand skall
fördelas genom att avgifter uttages för anläggningens utnyttjande”, det vill säga
genom någon form av mätning. ”Grunderna för beräkningen av sådana avgifter
fastställes vid förrättningen”. Sådan typ av mätning kan vara lämplig att använda för
beräkning av avgifter för vatten-, värme- och energiförbrukning. Även om man väljer
ett avgiftssystem måste ändå fastigheterna tilldelas andelstal, eftersom det under vissa
perioder kan vara så att avgifterna för fastigheterna inte täcker de faktiska
kostnaderna. Det kan till exempel bero på oförutsedda prisförändringar. Skillnaden
mellan avgiftsintäkterna och kostnader ska då fördelas enligt andelstalen.67
Figuren nedan är en översiktlig bild över hur kostnadsfördelning fungerar dels för
utförande, dels för drift och underhåll.

Figur 6 Kostnadsfördelning i gemensamhetsanläggningar.
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4 Förvaltning av gemensamhetsanläggningar
4.1 Allmänt
När en gemensamhetsanläggning väl har inrättats skall den utföras, skötas och
förvaltats på ett lämpligt vis av de deltagande fastigheterna. Särskilda bestämmelser
om sådan förvaltning finns i SFL.

4.2 Tillämplighet
SFL trädde i kraft den 1 juli 1974 och har lett till enhetliga förvaltningsregler för flera
slag av samfälligheter som tidigare förvaltades efter olika regler 68. De samfälligheter
som lagen är tillämplig på framgår av 1 § SFL:
Samfällighet enligt fastighetsbildningslagen
Annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i
en socken
Servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt
Samfällighet enligt anläggningslagen
Samfällighet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Samfällighet enligt lagen om exploateringssamverkan
Delägarfastighet
Tredimensionella fastigheter.

4.3 Delägarförvaltning
Enligt 4 § SFL erbjuds två former av förvaltning; delägarförvaltning och
föreningsförvaltning. Om inte något särskilt beslut har fattats om hur en
gemensamhetsanläggning ska förvaltas, kommer den automatiskt att förvaltas genom
delägarförvaltning.
Delägarförvaltning
är
avsedd
för
okomplicerade
gemensamhetsanläggningar där oftast ett fåtal fastigheter deltar. Förvaltningen av
anläggningen omhändertas omedelbart av delägarna själva. Förutsättningen för att
delägarförvaltning ska kunna användas är i princip att delägarna är överens om alla
åtgärder som skall vidtas69. Enligt 7 § SFL finns det möjlighet för delägarna att
begära att lantmäterimyndigheten skall hålla ett sammanträde för att avgöra frågan,
om enighet inte kan uppnås, i en speciell fråga.

4.4 Föreningsförvaltning
För de gemensamhetsanläggningar som är av mer komplicerad och omfattande
karaktär och där det finns en påtaglig oenighet bland de deltagande fastigheterna om
hur anläggningen ska förvaltas, lämpar det sig bättre att tillämpa föreningsförvaltning
68
69

Österberg, 14.
Hemström, 158.
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istället för delägarförvaltning. Föreningsförvaltning uppstår
samfällighetsförening bildas.70

genom att en

En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare i sådana samfälligheter
som förvaltas enligt SFL. Delägarna är således medlemmar i föreningen.
Samfällighetsföreningen är en juridisk person, det vill säga den kan själv ingå
förbindelser och förvärva rättigheter gentemot utomstående personer. Medlemskapet i
samfällighetsföreningen är direkt anknutet med delägarskapet i den samfällighet som
föreningen förvaltar. Den som förvärvar en fastighet, som har del i en samfällighet
som föreningen förvaltar, blir automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. På
omvänt vis blir den forne fastighetsägaren av med sitt medlemskap eftersom denna
inte längre har en sakrättslig anknytning till föreningen.71
Enligt 55 § SFL kan en samfällighetsförening förvalta en eller flera olika
samfälligheter. De grundläggande besluten för förvaltning i en samfällighetsförening
fattas på en föreningsstämma genom majoritetsbeslut. Skilda krav på majoritet kan
ställas beroende på vilken typ av fråga som beslutet rör 72. För att verkställa besluten
samt att sköta den löpande förvaltningen finns en styrelse. 73 Om samfällighetsföreningens inkomster inte räcker till för att täcka utgifterna kan styrelsen ta upp lån
för samfällighetens räkning 74. Anskaffandet av lånekapital kan ske relativt enkelt
genom att långivarens fordran har förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter med stöd
av lagen om förmånsrätt för fordringar enligt SFL 75. Föreningen behöver därför inte
ställa någon särskild säkerhet för lånet.
4.4.1 Bildande av förening
En samfällighetsförening bildas vanligtvis i samband till den fastighetsbildnings- eller
anläggningsförrättning, vid vilken själva samfälligheten kommer till stånd. 76 Om
någon av delägarna i en samfällighet begär att en samfällighetsförening skall inrättas i
anslutning till anläggningsförrättning så ska det ske. Likväl kan en
förrättningslantmätare ta initiativ att inrätta en samfällighetsförening om det anses
vara av väsenlig betydelse att den bildas ur allmän synpunkt77.
Rent formellt bildas föreningen vid ett sammanträde där samtliga delägare i den
berörda samfälligheten kallas. Vid sammanträdet utses en styrelse av delägarna och
föreningens stadgar antas. Slutligen registreras samfällighetsföreningen i
samfällighetsföreningsregistret av den statliga fastighetsregistermyndigheten.78
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4.4.2 Samfällighetsföreningens ändamål
Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den
bildats. Föreningen får därmed inte driva verksamhet som står i strid eller är
främmande för det ändamål som samfälligheten skall uppfylla. Samfällighetens
ändamål utgör således ramen för samfällighetsföreningens verksamhet och dess
befogenheter. Ändamålet för gemensamhetsanläggningar finns angivet i ett särskilt
beslut i förrättningshandlingarna, det så kallade anläggningsbeslutet. Föreningen är
behörig att vidta alla åtgärder som kan hänföras till utförande eller drift av
gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet.79
4.4.3 Beslutsregler vid föreningsstämman
En gemensamhetsanläggning kan vara uppdelad i flera olika sektioner. Vid beslut på
stämman som endast berör en viss sektion är rösträtten begränsad till de medlemmar
som har bidragsskyldighet till just den sektionen. Medlemmar som ej hör till denna
sektion har ingen rösträtt i frågan men har rätt att delta och yttra sig. Besluten kan
nämligen indirekt genom sina konsekvenser påverka samtliga medlemmar i
föreningen. Endast de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
gentemot föreningen får delta i avgöranden på stämman.80
4.4.4 Omröstningsregler
Begärs omröstning i någon fråga skall röstberäkning efter huvudtalsmetoden ske i
första hand. Huvudtalsmetoden innebär att varje närvarande medlem är berättigad till
en röst oberoende av hur många delägarfastigheter denna äger. Vid avgörande av
frågor som har ekonomisk betydelse skall omröstning ske efter andelsmetoden om
någon delägare begär det. Exempel på sådana frågor kan vara storleken på
medlemmarnas bidrag till föreningen, överlåtelser och ansvarsfrihet för styrelsen81.
Andelstalsmetoden innebär att varje delägares rösttal ställs i proportion till den andel
han har i samfälligheten. Dock finns en spärregel som förhindrar att delägare med
stora andelar får ett alltför stort inflytande. Röstspärren begränsar rösttalen så att inget
överstiger en femtedel av det sammanlagda rösttalet för samtliga närvarande
röstberättigade delägare. De flesta besluten avgörs med enkel majoritet och vid lika
antal röster i en fråga avgörs det genom lottning. För vissa beslut krävs kvalificerad
majoritet, det vill säga att minst två tredjedelar av rösterna är för beslutet.
Kvalificerad majoritet krävs vid beslut som berör överlåtelse eller ansökan om
inteckning i fast egendom, upplåta nyttjanderätter i fast egendom på längre tid än fem
år och stadgeändringar.82
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4.5 En eller flera anläggningar
Vid bedömning av om en eller flera anläggningar ska inrättas i en
anläggningsförrättning, ska hänsyn tas till vad som funktionellt sett framstår som en
enhet. Ett exempel är att en parkeringsplats med en anslutande tillfartsväg normalt
sett utgör en enda anläggning och på samma sätt utgör en värmecentral med ledningar
en enda anläggning.83

4.6 Sektionsindelning
Det finns möjlighet att göra en sektionsindelning av en gemensamhetsanläggning för
att bestämma olika andelstal för de deltagande fastigheterna på olika delar av
anläggningen. Ett exempel är när en huvudväg med stickvägar inrättas som
gemensamhetsanläggning. Då kan huvudvägen utgöra en sektion och stickvägarna
andra. En annan lösning är att inrätta en gemensamhetsanläggning för varje
anläggning och på detta sätt dela upp kostnadsansvaret. De olika
gemensamhetsanläggningarna
kan
fortfarande
förvaltas
av
samma
samfällighetsförening.84

4.7
Olika
syn
förvaltningsobjekt

på

gemensamhetsanläggning

som

Lantmäteriet och byggbolag förespråkar ofta gemensamhetsanläggningar. Genom att
gemensamhetsanläggning inrättas blir rättsläget klart och överskådligt medan
förvaltningen kan bli lite mer tillkrånglad och administrativt betungande. De ovan
nämnda parterna ser mest de positiva delarna medan förvaltningsbolagen ser de
negativa, vilket präglar deras åsikter.85
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5 Andra typer av fastighetssamverkan
Det finns flera typer av lösningar för de fall samverkan mellan fastigheter anses vara
effektiv. I vissa fall finns det möjlighet för de berörda att välja mellan skilda rättsliga
lösningar, medan det i andra fall finns restriktioner för vilken typ av lagstiftning som
är tillämplig.

5.1 ”Oreglerad” fastighetssamverkan
Formen bygger på frivilliga avtal, muntliga eller skriftliga, och således är det
avtalslagens regler som är tillämpliga. Sådana typer av avtal gäller inte mot tredje
man och det kan därför uppstå problem vid överlåtelser av fastigheter eftersom den
nye ägaren inte automatiskt blir bunden av avtalet och kan inte heller tvingas att delta
i samverkan.86

5.2 Tomtägarförening
Tomtägarföreningar har oftast bildats i samband med exploatering och försäljning av
tomter i ett område. Föreningarna har övertagit ägandet av allmänna områden och
befintliga anläggningar. För att bli medlem krävs i regel att man äger en fastighet
inom föreningens område. Medlemskapet bygger på frivillighet och är personligt. Det
är alltså inte fastigheten som är ansluten. I och med att denna typ av lösning bygger
på frivillighet saknas tvångsmöjligheter för anslutning.87
Tomtägarföreningar är juridiskt sett ekonomiska föreningar, varför lagen om
ekonomiska föreningar är tillämplig.88

5.3 Servitut
Vid fastighetssamverkan förekommer ofta lösningar med ett eller flera servitut.
Många vägar och vattentäkter används till exempel av både härskande och tjänande
fastighet i servitutsförhållandet. Det är också vanligt med flera härskande fastigheter i
samma servitutsförhållande. Dessa kallas för gemensamma servitut och för
förvaltningen av dessa är SFL tillämplig.89
Fördelen med servitut är att de är sakrättsligt knutna till de deltagande fastigheterna.
De följer alltså med fastigheten vid försäljning. En svaghet är dock att utförande,
underhåll och drift inte regleras fullständigt för servitut där endast två fastigheter är
inblandade. Underhållsansvaret kan läggas på antingen härskande eller tjänande
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fastighet, men inte på båda. Ansvaret för utförande och drift måste fördelas i ett
separat avtal. 90
Servitut kan bildas som avtalsservitut enligt 14 kapitlet JB, eller som officialservitut
genom fastighetsbildningsförrättning och då är 7 kapitlet FBL tillämpligt. Ett servitut
får endast avse ett ändamål av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten.
Det får således inte bildas endast på temporära förhållanden och inte heller
tillfredställa ägarens rent personliga behov eller önskemål. Behovet ska finnas
oberoende vem som äger den härskande fastigheten. Servitutet ska bota en verklig
brist på den härskande fastigheten och göra den mer funktionsduglig och värdefull.
Nyttan för den härskande fastigheten ska överstiga skadan för den tjänande. På så vis
uppstår en positiv nettoeffekt genom servitutets verkan. 91
Enligt 7 kapitlet 1 § FBL ska ett servitut som bildas genom förrättning vara av
”väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning”, det vill säga
reglerna är strängare än för bildande av avtalsservitut. Fördelen med officialservitut är
att det har en starkare koppling mellan fastigheterna då det krävs en förrättning för att
upphäva servitutet. Ett avtalsservitut får sakrättsligt skydd genom att det godkänns av
Inskrivningsmyndigheten och skrivs in i fastighetsregistret.92
5.3.1 Servitutsrekvisit i romersk rätt
De svenska servitutsrekvisiten har sitt ursprung i den 2000 år gamla romerska rätten.
Två av de tre klassiska servitutsrekvisiten är fortfarande aktuella i svensk rätt. Dels
ska det föreligga utilitas fundo, det vill säga att servitutet ska vara av objektiv nytta
för den härskande fastigheten, dels perpetua causa, att servitutet ska vara av
stadigvarande betydelse. Det tredje rekvisitet, vicinitas, har man däremot inte tagit in i
svensk rätt. Vicinitas innebär krav på att ett grannskapsförhållande ska finnas mellan
fastigheterna. En av anledningarna till att man avstått från att ta med rekvisitet i
svensk rätt är det uppstår hinder för att bilda servitut för elektriska
starkströmsledningar då den tjänande fastigheten kan ligga på miltals avstånd från den
härskande fastigheten. I svensk rätt anses det tillräckligt att nyttan tillkommer den
härskande fastigheten, oavsett hur den är belägen i förhållande till den tjänande.93

5.4 Marksamfällighet
En marksamfällighet är ett område eller utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt och där varje fastighet har en bestämd andel 94. Enligt 6 kapitlet 1 § FBL
kan en samfällighet bildas genom fastighetsreglering om det inte finns något bättre
sätt att tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse. Även tvångsanslutning kan
ske om det är av väsentlig betydelse för en fastighet.95
90
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Samfälligheter innebär en stor frihet för de deltagande fastigheterna eftersom
ändamålet ofta är diffust och summariskt angivet. Detta också eftersom det inte heller
går att styra vilka typer av anläggningar som ska utföras, eller vilka åtgärder som ska
vidtas, vid bildandet. Denna frihet kan också leda till förvaltningsproblem. För just
förvaltning är SFL tillämplig. 96

5.5 Vattenrättslig samfällighet
Regler om vattenverksamhet fanns tidigare i vattenlagen (1983:291). Den upphävdes
1998 då en del av reglerna infogades i Miljöbalken. En del av de gamla reglerna
hamnade dock i LSV.97
Det finns några olika typer av möjligheter av samverkan för vattenverksamhet enligt
LSV. Kapitel 3, 4 och 5 innehåller regler om markavvattning, bevattning och
vattenreglering. Det går till exempel att tvinga en fastighet att delta i dikning om
någon vill genomföra en sådan åtgärd och detta också medför nytta för en annan
fastighet. Bevattning är också ett företag som kan utgöra samfällighet. Ett deltagande
i en sådan samfällighet behöver inte vara fastighetsanknutet, det kan även finnas
deltagande arrendatorer. 98
Vid så kallad invallning, det vill säga en åtgärd för att stänga ute vatten till exempel
vid strandskoning, är LSV tillämplig. Vid andra åtgärder, för att förhindra att
fastigheters strandlinje ”äts upp”, bör AL kunna vara tillämplig för en anordning som
kan inrättas som gemensamhetsanläggning enligt nämnda lag. 99

5.6 Gated Community
Gated Communities är beteckningen på en form av boende som geografiskt avskiljs
från det omgivande samhället. I dagsläget finns det cirka 130 000 Gated Communities
i USA. Dessa är ofta helt privatägda och kan följaktligen helt själva ställa upp regler
för vilka som får tillträde till respektive community. Uppskattningsvis lever 30
miljoner amerikaner i förorter som kan betecknas som Gated Communities.100 I dessa
erbjuds allt från affärer, golfbanor, idrottsanläggningar och även mer offentliga typer
av anläggningar som sjukvård. Boendeformen har vunnit popularitet i USA genom att
de boende utlovas ett tryggt och säkert boende genom avskärmningen mot det
omgivande samhället. Säkerheten upprätthålls med hjälp av särskild personal, såsom
husvärdar, receptionister eller vaktpersonal. 101
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Kritiker menar att denna typ av boende leder till ett mer segregerat samhälle och att
städernas mångfald utarmas. Dessutom är de boende i dessa communities mindre
benägna att betala skatt till det allmänna eftersom de istället betalar privata avgifter
till privata tjänster som finns inom den egna communityn.102
Gated Communities finns för närvarande inte i Sverige, men liknande boendeformer
börjar etableras. Ett exempel på det är Victoria Park i Malmö, som i media liknas vid
ett svenskt Gated Community.103

102
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6 Undersökning
För att angripa de frågeställningar som ställts rapportens inledning har
undersökningar gjorts genom en fallstudie, rättsfall, exempel på befintlig
gemensamhetsanläggning samt intervjuer. Kärnan i undersökningen har varit att
identifiera de faktorer som inverkar på gemensamhetsanläggningars lämplighet.

6.1 Fallstudie
I de 37 undersökta förrättningsakterna har ingen dokumenterad prövning av 1 § AL
gjorts. De vanligaste skälen som angetts i protokollen är:
överenskommelse mellan sakägare
hänvisning till byggnadsplan
byggnadsnämndens godkännande
8-11 §§ uppfyllda.
Två av gemensamhetsanläggningarna har förutsatts i exploateringsavtal. Fyra av
anläggningarna har inrättats med stöd av LGA. Se sammanställning av
förrättningsakterna i bilaga 1.

6.2 Rättsfall
6.2.2 Svea hovrätt 1994-05-26, UÖ 140
En gemensamhetsanläggning för ångbåtsbrygga på en ö, bebyggd med främst
fritidsbebyggelse, ansågs bli ofullständig, då man inte samtidigt tog in nödvändiga
vägar och stigar på ön i anläggningen. Hovrätten konstaterade att de flesta
delägarfastigheterna inte skulle få väg till bryggans landfäste och att denna brist var
så grundläggande att kravet på ändamål av stadigvarande betydelse inte var
uppfyllt.104
6.2.1 Svea hovrätt 2004-11-17, Ö 7243-02
I ett rättsfall har frågan prövats huruvida en äldre ångbåtsbrygga, belägen på Blidö i
Roslagen, var av stadigvarande betydelse för ett hundratal fritidsfastigheter. 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.105

6.3 Exempel på befintliga gemensamhetsanläggningar
6.3.1 Gemensamhetsanläggning för stallplats. Tibble, Västerås stad
Området består av tio bostadsfastigheter. Området ligger nära tätorten, där stor
efterfrågan på mark råder. Två befintliga stall finns. De närmaste bostadshusen ligger
104
105
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50 meter från befintlig hästgård och stallbyggnad. Tre av de tio bostadsfastigheterna
har andel i det ena befintliga stallet genom gemensamhetsanläggning, och sju av
bostadsfastigheterna har del i det andra befintliga stallet, vilket rymmer fyra till fem
hästboxar.106
Enligt uppgift från lantmäterimyndigheten i Västerås står idag vissa boxplatser
tomma, då flera som flyttat in i området inte har häst. Ingen har önskat utträda ur
gemensamhetsanläggningen trots att inte alla utnyttjar sin stallplats, men inga stora
investeringar
har
heller
gjorts
i
stallen
sedan
inrättandet
av
gemensamhetsanläggningen.

6.4 Intervjuer
Intervjuer har genomförts med sex lantmätare med stor erfarenhet av
anläggningsförrättningar. Två av dessa arbetar på Lantmäteriet i Malmö, en i
Halmstad och en i Stockholm. Två arbetar på kommunala lantmäterimyndigheten i
Malmö. Ytterligare en lantmätare, som idag är lärare på Institutionen för
Fastighetsvetenskap på KTH, har svarat på frågorna via e-post. Under intervjuerna
har samma frågor ställts till intervjuobjekten för att kunna jämföra deras svar och dra
slutsatser därefter. Frågorna återfinns även i bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning
av svaren, fråga för fråga.
6.4.1 Del 1 – Allmänna frågor om gemensamhetsanläggningar
Fråga 1) Hur länge har du arbetat med anläggningsförrättningar?
Två av lantmätarna har varit med och arbetat med anläggningsförättningar sedan AL
trädde i kraft år 1974. En av dessa har även arbetat med anläggningsförrättningar
tidigare, då LGA tillämpades. Tre av de andra har arbetat med
anläggningsförrättningar sedan andra halvan av 1980-talet och en har varit verksam
inom området i fem år på 2000-talet.
Fråga 2a) Samarbetar/rådger lantmäterikontoret med kommunernas
planavdelningar vid framtagandet av fastighetsplaner? Om ni gör så, hur?
Alla svarar att det görs få fastighetsplaner. Det förklaras delvis genom att mindre
kommuner inte har resurser att ta fram dessa planer. I Malmö var det vanligt för 1015 år sedan men inte särskilt många av dessa har innehållit
gemensamhetsanläggningar. Två av de intervjuade svarade att de flesta
fastighetsplaner snarare upphävs. En svarar att det dock är bra att ha som
påtryckningsmedel eftersom fastighetsplan har bindande verkan. Dock tycker nog
Lantmäteriet inte att det är så nödvändigt med fastighetsplaner eftersom man kan lösa
fastighetsbildningsfrågorna ändå, berättar en.
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Fråga 2b) Om du samrått med kommun vid framtagande av fastighetsplan där
gemensamhetsanläggning ska inrättas, tycker du att dessa har varit väl prövade
utifrån anläggningslagens båtnads- och väsentlighetsvillkor?
Eftersom ingen av de tillfrågade själva har varit med vid framtagande av
fastighetsplan eller sett en fastighetsplan där gemensamhetsanläggning ska inrättas så
kan de inte svara utefter egna erfarenheter. Dock påpekar några att om kommunen vill
genomföra någonting så prövar man inte några villkor, även om vissa villkor dock
uppfattas som självklara i vissa fall. Kommunen lägger gärna ut så mycket som
möjligt på exploatörerna, vilket innebär att det är fastighetsägarna som står för
kostnaderna. Ur konsumentsynpunkt är det inte bra att de boende tar över kostnader
och ansvar, uttrycker sig en av de intervjuade och säger att det i så fall är ”en dålig
produkt”.
Fråga 3) Tycker du att någon anläggningstyp är mindre lämplig att inrätta som
gemensamhetsanläggning? Av vilka skäl?
Frågan är svår att svara på eftersom AL inte anger vilka anläggningar som kan
inrättas. Det gäller att hålla isär de anläggningar som verkligen är behövliga för
fastigheten och de som styrs av fastighetsägarnas personliga intressen. Eventuellt kan
det vara mer acceptabelt i ”nischade” områden, men mer avancerade anläggningar
kan inte vara lämpliga att lägga på lekmän. En lantmätare uttrycker sig så här:
”Anläggningar som är lyx- eller flärdfulla, som kanske också har nyhetens behag i
sig, men som efter en viss tid inte är lika lockande längre, är mindre lämpliga. Det
finns en risk att de blir en börda eller belastning att underhålla i framtiden.”
Flera av de intervjuade påpekar att lite styr om fastighetsägarna är överens eller ej.
Anläggningar som de intervjuade tycker är mindre lämpliga att inrätta som
gemensamhetsanläggning följer nedan. De intervjuades åsikter redovisas under
respektive anläggning.
Grönområde
Grönområden kallades före PBL för park, plantering och benämns i dagens planer för
natur. Dessa områden är ju inte någon anläggning i sig och borde därför inte kunna
hanteras enligt AL. Områden med andra bestämmelser, till exempel strandskydd, kan
komma i konflikt med en sådan gemensamhetsanläggning om de deltagande
fastigheternas ägare hägnar in området och bildar en slags Gated Community.
Centralantennanläggning
Denna typ av anläggning, som tidigare har varit populär att inrätta, går idag inte att
inrätta som gemensamhetsanläggning eftersom det finns nya tekniker. Vissa vill ha
den senaste tekniken medan andra knappt är intresserade av tv. Frågan om inrättande
uppkommer när gamla anläggningar måste bytas ut. Det finns då möjlighet att
avveckla samverkan om parterna är överens men i tvistiga fall händer det mer sällan.
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Vindkraft
Vindkraftverk är mindre lämpliga att inrätta om det inte handlar om isolerade
fastigheter på till exempel en skärgårdsö. Gemensamhetsanläggningar ska
definitionsmässigt vara av väsentlig betydelse för fastigheterna på platsen. Vindkraft
är också mindre lämplig eftersom det har blivit en vanlig handelsvara där andelar säljs
och köps på marknaden. Det finns gemensamhetsanläggningar för vindkraft i Skåne
som är inrättade under tidigt 1990-tal men inga inrättade efter millennieskiftet.
Simbassäng
En lantmätare har bildat gemensamhetsanläggning för simbassäng vilket denne trots
allt kanske anser vara tveksamt. Dock skulle förmodligen inte någon fastighet tvingas
med i gemensamhetsanläggningen. Möjligtvis om det var i ett fritidsområde eller
beroende på andra omständigheter.
Fjärrvärmeanläggning
En av de intervjuade anser att det inte finns någon anläggning som är för krånglig att
inrätta och tar upp fjärrvärme och värmepump som exempel. Förvaltningen är inte
den viktigaste delen, utan om fastigheten har någon nytta av anläggningen. En annan
tycker att just fjärrvärmeanläggning, modell större, är olämplig eftersom
fastighetsägarna i regel är lekmän. Det går bra de första 25 åren men när
anläggningen sedan föråldras uppstår problem.
VA-ledningar
Ett annat exempel är att kommunen inte vill dra VA-ledningar inom kvartersmark
eftersom det på vissa ställen är för trångt. Istället inrättas en gemensamhetsanläggning
med ledningar som kopplas mot det kommunala VA-nätet i en anslutningspunkt. Det
är ingen bra lösning eftersom det är onödigt att bilda en samfällighetsförening endast
för att fördela fakturan mellan fastighetsägarna.
Ett annat problem är att kommunens upphandlingsregler gör att exploatörer själva vill
lägga VA-ledningar via sina underentreprenörer. Kommunen vill sedan inte ta över
anläggningen (ledningarna) eftersom de inte kan garantera dess funktion och kvalitet.
Större bryggor
Stora båtbryggsanläggningar skulle bättre passa som marinor. Ett av skälen till att det
är olämpligt är att det liksom vid vindkraftsanläggningar sker handel av andelar. Det
kan vara svårt att hålla reda på vem som är delägare och det kan ta tid innan
överenskommelser kommer till känna hos Lantmäteriet.
Underhåll av fasad
En av lantmätarna har stött på gemensamhetsanläggning för underhåll av fasader på
radhus där själva fasaderna är enskilda. Detta anser han inte uppfylla kraven i AL.
Fråga 4) Har du avslagit en ansökan om anläggningsförrättning på grund av att
anläggningen inte bedömts vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna?
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Det flesta har inte avvisat någon ansökan. I de fall en anläggning inte bedöms vara av
stadigvarande bruk avråder man i så fall oftast till att söka. En lantmätare har dock
avvisat en ansökan angående ett grönområde som bedömdes vara för stort för
fastigheterna. Det påpekas att väsentlighets- och båtnadsvillkoren kan vara knepigare
vid prövning.
Fråga 5) Hur många fastigheter tycker du maximalt bör ingå i en
gemensamhetsanläggning?
Angående hur många fastigheter som maximalt kan ingå i en
gemensamhetsanläggning, finns det inget enkelt svar på. Alla är ense om att mycket
beror på anläggningstyp. Någon påpekar att det är bra med många fastigheter
eftersom det annars kan vara svårt att rekrytera folk till styrelseuppdrag och att det
inte finns någon smärtgräns uppåt. En lantmätare påpekar att det snarare är för få
deltagande fastigheter ibland. När det gäller vägar och grönområden kan det hellre
vara många. En fördel med större föreningar är att det kan finnas skalfördelar med
stordrift och dessutom slipper man de samordningsproblem som kan uppstå om man
istället delar upp i mindre gemensamhetsanläggningar. I mindre föreningar kan det
dock finnas mer engagemang och förståelse, eftersom fler måste engagera sig.
Det påpekas att både små och stora samfällighetsföreningar kan få problem. Det beror
mest på vilka fastighetsägarna är. En av de intervjuade har varit syssloman för en
delägarförvaltning med två delägare vilket var ”alldeles hopplöst”, eftersom det inte
fanns en tredje delägare som kunde gå in och medla.
En åsikt är att om antal deltagande fastigheter överstiger några hundra borde kanske
det allmänna, det vill säga kommun eller stat, ansvara för anläggningen.
Det nämns även exempel på vägar med över tusen fastigheter vilket delägarna tycker
är för många.
Fråga 6) När du bildat en gemensamhetsanläggning som är av mer komplicerad
art, tänker du då på hur den ska förvaltas? Genom att fastighetsägarna själva
sköter förvaltningen eller att den istället läggs ut på ett drifts-/förvaltningsbolag?
En av lantmätarna svarar att man tänker på det vid ojämnlika partsförhållanden, till
exempel om det finns både enskilda fastigheter och fastighetsbolag som delägare. Då
är det bättre att fastighetsbolaget står för förvaltningen och den andra parten/parterna
köper tjänsten.
En annan lantmätare tycker att avsikten är att delägarna ska förvalta
gemensamhetsanläggningen själva. Alltså ska anläggningen vara av den karaktär, att
delägarna själva ska kunna förvalta den.
En tredje åsikt är att det är upp till föreningen hur driften ska förvaltas. Förmodligen
är det vanligt att driften läggs ut på ett entreprenadföretag. Vanligast är det i tätorter,
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men entreprenadlösningar ökar även på landsbygden eftersom vissa trakter
avbefolkas, tid och intresse saknas och antal maskiner blir färre.
Även om det är upp till föreningen att bestämma, kan det kan vara lämpligt att
åtminstone lyfta fram frågan och informera om fördelarna med driftsbolag.
6.4.2 Del 2 - Anläggningstyper
Fråga 7) Om ägarlägenheter införs i Sverige, tror du att dessa kommer att ge
upphov till nya typer av gemensamhetsanläggningar och i så fall vilka?
Inga nya anläggningar jämfört med 3D-fastigheter. Som exempel på en ny anläggning
för sådana fastigheter är annars hissar där man kan behöva lägga ut entreprenad på
driften. Även ytterväggar och tak är i behov av samverkan. Efterhand kan det vara
aktuellt att inrätta mer komplicerade anläggningar, till exempel för uppvärmning.
Ägarlägenheter kommer att skapa problem bland fastighetsägarna eftersom AL inte
hålls ”up-to-date”. I AL finns inga regler om hur man ändrar i ”massan” av
fastigheter.
En av de intervjuade är förvånad över att det ibland läggs servitut på trappuppgångar
och dylikt eftersom gemensamhetsanläggning är en starkare rättighet när det gäller
drift.
En lantmätare anser att det i slutna innergårdar kan inrättas
gemensamhetsanläggningar som annars skulle vara tveksamma, eftersom det lättare
går att exkludera användare. Åsikterna går isär då en annan inte tycker att det skapar
nya förutsättningar, eftersom det är fastigheternas behov av anläggningen som är det
viktigaste.
Fråga 8) Vilka förutsättningar krävs för att inrätta mer exklusiva anläggningar i
en gemensamhetsanläggning? Höga marknadsvärden, överenskommelse bland
fastighetsägare, antal deltagande fastigheter?
Något som alla är överens om är att överenskommelse mellan fastighetsägarna är
viktigt när man ligger i ”ytterkanten av tolkningen av lagreglerna”. Flera håller också
med om att områdets karaktär kan styra, till exempel om det handlar om ett
fritidsområde. Antalet deltagande fastigheter spelar inte så stor roll så länge
fastighetsägarna är överens.
En lantmätare håller en djupare diskussion kring ämnet: Det ska finnas en koppling
till fastigheternas behov. 1 § AL är fundamentalt viktig eftersom fastighetsägarnas
personliga önskemål annars kan styra, vilket är något som kan leda till problem. En
anläggning blir ju även framtida fastighetsägare bundna till, trots att de ej är
intresserade. Det blir svårare att hävda att de är till nytta för fastigheten om man inte
tar tillräcklig hänsyn till 1 §. Paragrafen är inte heller dispositiv. En hypotes som
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framförs är att många nog endast ser villkoren i 5-12 §§ AL och ”hoppar över” 1 §.
Därför tror många att det räcker med en överenskommelse.
Ett exempel på en anläggningstyp som kan anses vara mer exklusiv är båtbryggor. På
de ställen de endast är ”ett stort plus” krävs överenskommelse, enligt en av de
intervjuade. På vissa ställen är sådana dock nödvändiga, till exempel på en
skärgårdsö.
Fråga 9) Vi har granskat ett trettiotal förrättningsakter som berör storkvarter
innehållandes tennisbana, pool mm. Majoriteten av dessa inrättades på 1970- och
80-talet. Vad är skälet till detta? Och varför inrättas inte sådana längre i samma
utsträckning?
Att sådana anläggningar inte inrättas i lika stor utsträckning kan bero på att det blivit
för dyrt. Man tror inte att det är någon ändrad tolkning av lagen. Det var också mer
populärt att inrätta allt som gemensamhetsanläggning på den tiden. Det kan också
bero på att storkvartersplaner var nya på 1970-talet. Energin var billig och det fanns
gott om pengar. Det fanns kanske också en mer optimistisk syn på människors
villighet att samarbeta.
Nya sådana anläggningar är numera sällsynta. En lantmätare kallar pooler för
planavdelningarnas reklamobjekt när man förr gjorde planer för fritidsbebyggelse.
Alla dessa blev dock inte utförda.
En lantmätare påpekar att marknadens efterfrågan har stor betydelse för hur sådana
frågor genomförs och tror att man ändrar lite i tillämpningen av lagen med tiden. Han
tror inte att det beror på att man var mer liberal på den tiden, utan tror mer på att det
är efterfrågan som styr, men påpekar också att det är svårt att veta hur stor hänsyn
som ska tas till just marknadens efterfrågan.
Fråga 10) Kan trender inverka på bildandet av gemensamhetsanläggningar, t.ex.
det stora tennisintresset under 1970- och 1980-talet?
Vi har en högst egen subjektiv teori till detta. Var det mer i tidens anda att man då
som fastighetsägare skulle ha tillgång till en tennisbana än det är idag? Kan Björn
Borgs framgångar under denna tid gett upphov till ett starkt behov av tennisbanor
bland Sveriges fastighetsägare. Om så, hur kan denna trend motivera att en
anläggning är av stadigvarande betydelse för fastigheterna som deltar i
gemensamhetsanläggningen sett ur dagens tidpunkt? Vi ser detta behov mer som
ett personligt intresse från fastighetsägarens sida än en objektiv nytta för
fastigheten i sig.
Samtliga intervjuade håller med om att trender har inverkat på inrättandet av
gemensamhetsanläggningar. Det finns en dynamik mellan marknaden och
lagstiftningen. Motsvarigheten finns i FBL, som har utvecklats från att endast tillåta
bostadsfastigheter med mindre arealer för bostadsbruk, till dagens hästgårdar och
liknande. Dagens variant av tennisintresset är för övrigt hästintresset.
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En av de intervjuade tror inte att trender idag har lika stort inflytande som förr. Det är
snarare så att man minimerar det som man vill ha gemensamt. Eventuellt kan man se
en trend med hamnanläggningar för större båtar.
En annan trend som var stor under 1970-talet var centralantennanläggningar.
Problemet är att tekniken går vidare och med tiden har man lärt sig att inte inrätta
sådana anläggningar som gemensamhetsanläggningar.
En annan trend var storkvarteren under samma period med stora grönytor, gång- och
cykelvägar samt lekplatser.
Ett exempel på trend som dock inte fått genomslagskraft inom området är golfbanor.
Det finns ingen bana inrättad som gemensamhetsanläggning. Däremot finns det ett
exempel på en samfällighet som äger vissa delar av en golfbana. Föreningen har tagit
ett majoritetsbeslut och överskridit sina gränser.
Fråga 11) Anläggningar inom tomtägarföreningar har bildats på initiativ av
fastighetsägarna utan inskränkande lagstiftning vilket medfört att deras personliga
intressen styrt vilka anläggningar som uppförts. Vi syftar främst på anläggningar
som exempelvis tennisbana, pool, bastu och andra likartade typer. Ibland vill
föreningen inrätta anläggningen som gemensamhetsanläggning för att på sätt få
ökad ekonomisk trygghet. Tror du att tillräcklig hänsyn till villkoren i AL tas i
dessa fall?
Det finns exempel på allaktivitetshus som tidigare funnits inom tomtägarföreningar
och på den vägen inrättats som gemensamhetsanläggning. Det händer att
samfällighetsföreningar hör av sig och velat göra sig av med husen eftersom det kan
vara betungande ur förvaltningssynpunkt. Det är inte alltid en enkel lösning eftersom
då även marken måste säljas, vilket kan strida mot aktuella planer.
Några svarar att de tror att hänsyn tas till villkoren, men inte alltid. Om
anläggningarna redan är anlagda tar man med dessa i gemensamhetsanläggningen.
Finns det en ordnad förvaltning så känns det inte så besvärligt att ta med sådana
anläggningar som fastighetsägarna är överens om. Dock skulle man inte tvinga in
någon fastighet om det till exempel gäller en tennisbana.
En av lantmätarna hävdar att man bör komma till samma slutsats oavsett när
anläggningen prövas.
Fråga 12) När gemensamhetsanläggning inrättats enligt fastighetsplan vid större
områden med enskilt huvudmannaskap ingår det ofta ett större antal nyttigheter i
den. Dessa nyttigheter kan skilja sig mycket åt och kompletterar inte alltid
varandra.
Kan det ses som att kommunen kompenserar de enskilda fastighetsägarna eftersom
de åtar sig kostnaden för anläggningar som kommunen brukar bekosta genom att
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ta med nyttigheter i gemensamhetsanläggningen som kanske inte är av
stadigvarande betydelse för fastigheterna? (Anläggningar som fastighetsägarna
personligen efterfrågar men som den enskilde fastighetsägaren inte själv kan
bekosta, t.ex. tennisbana eller pool).
Eftersom de flesta inte har erfarenhet av fastighetsplaner är det svårt att svara på
frågan. Någon hävdar dock att kommunen aldrig kompenserar enskilda
fastighetsägare av den anledningen. Snarare är det tvärtom, att kommunen vill ha del i
anläggningen. Ett exempel är att det är vanligt med gång- och cykelvägar inom
storkvarter som även kommunen vill ha del i.
Exploateringsavtal kan dock ligga bakom, eftersom byggföretagen ”står i kö” hos
kommunen för att få köpa exploaterbara tomter. Kommunerna utnyttjar sitt
planmonopol och lägger ut så mycket som möjligt på exploatören. Om marknaden är
riktigt het så kan det bli så att man tar med sådant som de blivande
bostadskonsumenterna varken är intresserade eller i behov av.
Fråga 13) Vilka problem kan uppstå då fastighetsägare flyttar sina andelar,
exempelvis i en gemensamhetsanläggning för båtplats, genom överenskommelse
från en fastighet till en annan?
Det som skulle kunna hända är att en ny fastighetsägare tror att
gemensamhetsanläggning för båtplats ”ingår” i köpet trots att andelen blivit såld. En
gemensamhetsanläggning som kan utnyttjas som handel bör kanske inrättas som
bolag istället.
Ett exempel från ”verkligheten” är att andel i en vindkraftsanläggning såldes till en
bostadsrättsinnehavare. Köparen hade uppträtt som om han vore fastighetsägare och
den kommunala lantmäterimyndigheten godkände överenskommelsen. Andelen blev
kopplad till bostadsrättsföreningens fastighet.
Ett annat, hypotetiskt, exempel är båtplats för fastigheter på en ö. Om andelen för en
fastighet säljs har fastigheten ingen ”väg”. En möjlighet att undvika den här typen av
problem borde kunna vara att i anläggningsbeslutet skriva att endast fastigheter på ön
får ha andel i gemensamhetsanläggningen.
Det kan uppstå problem med anläggningar som är av affärsmässig karaktär. Det ska
finnas någon sorts naturlig koppling mellan fastigheterna och anläggningen.
Lantmäterimyndigheten kan välja att godkänna eller vägra överenskommelse om att
fastighets andelstal ska ändras enligt 43 § AL. Vid vägran måste man ha bärande skäl
för att överenskommelsen strider mot AL och det kan vara svårt att motivera ett
sådant beslut.
Fråga 14) Det bildas allt fler hästgårdar i dag. Hur ser du på möjligheten att skapa
tillgång
till
stallplats,
paddock
och
dylikt
genom
att
inrätta
gemensamhetsanläggning för dessa ändamål i ett villakvarter på landsbygden?
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De flesta av de intervjuade anser att det är möjligt att det skulle kunna gå. En mer
liberal tillämpning av FBL sker ju idag jämfört med tidigare när det gäller enskilda
hästgårdar. Det kan anses vara rationellt och finnas fördelar med
gemensamhetsanläggningar. Ju större fysiska förutsättningar och ju starkare
marknadskrafter, desto bättre förutsättningar finns. En av de intervjuade tycker att
man börjar se en marknad för just detta ändamål. En av lantmätarna tror inte att det
blir så vanligt att inrätta gemensamhetsanläggningar eftersom fastighetsägare är
individualister.
Det finns ett behov av diversifiering på fastighetsmarknaden och därför skulle det
vara kul att pröva, tycker en annan. Man måste emellertid ta hänsyn till
markresurserna. Att inrätta en sådan gemensamhetsanläggning på bra jordbruksmark
skulle inte vara lämpligt. Det skulle vara bättre i skogsbygder.
Ytterligare en åsikt är att en sådan anläggning inte är av väsentlig betydelse. Däremot
så skulle man kunna genomföra detta genom överenskommelse.
De flesta anser att det är upp till köparen om denne vill köpa en fastighet i ett sådant
område. En liknelse görs med att köpa radhusfastighet utan att ha bil; man får betala
för garageplats ändå.
En risk är att andelarna blir handelsvaror. Det finns också en risk att ett sådant
område leder till ökad segregation inom kommunen.
Fråga 15) Vad anser du om gemensamhetsanläggningar vars ändamål är att
bibehålla en särskild arkitektonisk karaktär på fastigheterna?
Åsikterna går isär. Någon tycker strikt att det inte går, medan någon tycker att det
borde gå, åtminstone om kommunens byggnadsnämnd tycker det. En annan åsikt är
att det är okej att ha med det som ett argument, men kanske inte som självständigt
ändamål eller argument. Den fysiska anläggningen måste ändå vara av stadigvarande
betydelse. Som exempel nämns tak och fasad.
En av lantmätarna anser att, om det endast gäller de arkitektoniska värdena, detta
borde kunna regleras i planbestämmelser eftersom så kallade ”negativa”
gemensamhetsanläggningar inte är lämpliga. Att lägga ut restriktioner på fastigheter
är inte anläggningslagens syfte.
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6.4.3 Del 3 – Stadigvarande betydelse
Den sista delen av intervjufrågorna bestod av en bedömning av tio anläggningstyper
på en tregradig skala för stadigvarande betydelse. Syftet var att undersöka om det
finns en samsyn i bedömningen av anläggningars stadigvarande betydelse eller om
åsikterna går isär.
Resultatet av undersökningen följer nedan.
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Figur 7 Resultat av intervjudel 3 – Stadigvarande betydelse
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7 Analys
Det är ingen lätt uppgift att dra en klar gräns mellan vilka typer av anläggningar som
kan ingå i en gemensamhetsanläggning och de som inte gör det. 1 § AL anger två
villkor som är elementära för en gemensamhetsanläggning. Anläggningen ska vara av
stadigvarande betydelse samt gemensam för minst två fastigheter. Paragrafen kan
anses vara ett fundament för AL, det vill säga de anläggningar som inte uppfyller dess
villkor hamnar utanför anläggningslagens tillämpning och kan därigenom inte
betraktas som gemensamhetsanläggningar ur lagens mening. Lagstiftarens tanke
bakom paragrafen är att hålla den öppen inför nya typer av anläggningar och inte
inskränka den till att gälla en exemplifiering av anläggningar där vissa former av
analogier ansetts godtagbara. Den stora frågan är vilka faktorer som ligger bakom och
inverkar för att en anläggning ska anses vara lämplig som gemensamhetsanläggning i
ett helhetsperspektiv. Genom litteraturstudie och granskning av förrättningsakter har
ett antal faktorer, som har ett stort inflytande på inrättandet av gemensamhetsanläggningar, identifierats. Nedan kommer dessa faktorer att beskrivas.

7.1 Gemensamhetsanläggning som CPR-system
En gemensamhetsanläggning är inte helt likvärdig en CPR ur Ostroms definition. De
likheter som finns är att de är gemensamma resurser som får användas av behöriga
användare. Problemet med CPR är att det är svårt att exkludera användare, så att
resursen inte utarmas. Ostrom har sju principer som karaktäriserar hållbara CPRsystem. I följande stycke görs en analys av gemensamhetsanläggningar baserat på
Ostroms design principles.
7.1.1 Tydligt definierade gränser
Ur juridisk synvinkel är gemensamhetsanläggningar klart definierade i
anläggningsbeslutet. I dokumentet står det klart och tydligt inom vilket område
anläggningen är belägen och till vilka fastigheter den hör till. I praktiken är det
emellertid inte alltid klart vart gränsen för en gemensamhetsanläggning går. Till
exempel kan en gemensamhetsanläggning för lekplats inom ett bostadsområde locka
obehöriga användare. Denna form av nyttighet kan tillhandahållas av kommun i ett
närliggande bostadsområde vilket gör att ”användare” inom områdena ställs inför
oklarheten om anläggningen är att betrakta som privat eller allmän. En metod för att
reducera oklarheten är att fysiskt markera att anläggningen är privat. Detta skulle
kunna göras genom skyltning, eller någon form av fysisk avgränsning, såsom staket
eller mur. Dessa åtgärder kan inte säkerställa att anläggning endast utnyttjas av
delägare, men den bidrar till en allmän medvetenhet om att anläggning är privat.
Att avgränsa en gemensamhetsanläggning från obehöriga användare innebär en
kostnad för samfällighetsföreningen. Beroende på vilken typ av anläggning som
berörs, varierar graden av olägenhet som den obehöriga användningen för med sig.
Kostnaden för att avgränsa en lekplats från obehöriga användare kan därför vara stor i
förhållande till den minskad olägenhet som avgränsningen medför. Konsekvensen av
detta förhållande kan göra att föreningen aldrig gör en avgränsning för lekplatsen.
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Föreningen låter lekplatsen förbli ”öppen” och accepterar därigenom olägenheten av
den obehöriga användningen. Det finns andra typer av anläggningar där graden av
olägenhet vid obehörig användning kan bli betydligt större än kostnaden för att
avgränsa en anläggning. Swimmingpool är ett exempel på en sådan typ av
anläggning. De störningar som obehörig användning av poolen kan medföra är ökat
slitage, hälso- och säkerhetsrisker, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för
föreningen. Den omfattande olägenhet som störningarna innebär för föreningen kan
ses som ett incitament att avgränsa anläggningen från obehörig användning.
Föreningen ”stängslar” därför in anläggningen mot obehöriga användare och
accepterar därigenom kostnaden för avgränsningen.
De fastighetsägare vars fastigheter deltar i anläggning kan antas ha en uppfattning
över vilka andra användare som ingår i delägarkretsen och därigenom är behöriga att
använda den. Det finns en form av socialt band delägarna emellan genom deras
engagemang i samfällighetsföreningen. Beslut om åtgärder tas gemensamt, vilket
skapar ett socialt mervärde åt gruppen.
7.1.2 Gemensamt valda bestämmelser
För att en gemensamhetsanläggning skall vara attraktiv och betydelsefull för dess
delägare är det viktigt att de har inflytande över de bestämmelser som berör
anläggningen. Samfällighetsföreningen, till vilka delägarna tillhör, skall följa
anläggningsbeslutet och är därmed inskränkt till att upprätta bestämmelser som ligger
inom ramen för beslutet.
Under intervjuerna har någon lantmätare nämnt att det kan finnas viss efterfrågan på
uthyrning av gemensamhetsanläggningar. Det kan till exempel röra sig om
övernattningslokaler i 3D-fastigheter eftersom likande möjlighet för uthyrning finns i
många bostadsrättsföreningar. En sådan efterfrågan kan komma att öka ytterligare i
samband med att ägarlägenheter inträder på bostadsmarknaden. Även stallplatser i
gemensamhetsanläggningar för hästgård skulle kunna användas som uthyrningsobjekt
för delägarna. När delägarna i en gemensamhetsanläggning ser något positivt i
möjligheten att hyra ut och få avkastning på sin andel i anläggningen, varför skulle
det då inte vara möjligt för dem att göra detta? Förutom ekonomiska incitament kan
det finnas sociala värden i att hyra ut lokaler till utomstående. Det skulle till exempel
vara möjligt att hyra ut en lokal som används av ett föräldrakooperativt dagis inom
delägarkretsen och på det sättet stärka gemenskapen mellan människor. Problem kan
uppkomma då det inte längre finns någon att hyra ut till, eller att delägarna inte har
någon annan nytta av det. När en sådan situation uppkommer bör delägarna ta
ställning till om de vill avveckla eller behålla anläggningen, eftersom nyttan av den
gemensamma resursen har upphört.
7.1.3 Övervakning och konfliktlösningsmekanismer
I Sverige finns en tradition att individer tar ansvar för sina handlingar, vilket gör att
övervakning av gemensamhetsanläggningar utgör en mindre del av Ostroms
principer. Samfällighetsföreningen har ett övergripande ansvar för att delägarna inte
missbrukar gemensamhetsanläggningen. Om någon delägare missköter sig finns det
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olika medel som föreningen kan nyttja för att få bukt på problemet. Föreningen kan
underrätta och varna medlemmen om att den har misskött sig. Det finns sociala
traditioner som gör att delägare inte vill stöta sig med varandra, vilket gör att en
underrättelse från föreningen oftast räcker för att problemet skall undanröjas. Ifall en
delägare skulle låta bli att betala avgiften till föreningen finns det rättsliga medel för
att driva in avgiften. Genom att föreningens fordran har förmånsrätt i medlemmens
fastighet kan föreningen effektivt kräva utmätning hos kronofogden.
Fasader som utgör en gemensamhetsanläggning för fastigheter i ett kedjehusområde,
med ändamål att säkerställa områdets karaktär med en enhetlig arkitektur, innebär en
inskränkning i fastighetsägarnas äganderätt. Gemensamhetsanläggningen är inrättad
enligt detaljplan efter initiativ från kommun. Vad händer om delägarna missköter sig
och målar sin fasad med en otillåten kulör? Gemensamhetsanläggningen kan
uppfattas som ett negativt värde för medlemmarna, vilket gör att de blir mindre
angelägna om att engagera sig i föreningen. Kommunen kan inte kräva att föreningen
skall agera för att en delägare missköter sig. Av denna anledning borde det vara bättre
att sådana restriktioner istället regleras i planbestämmelser, eftersom kommunen
genom en sådan bestämmelse centralt kan styra över markanvändningen och utfärda
förelägganden eller förbud mot fastighetsägare.

7.2 Påverkande faktorer
En fastighets grundförutsättningar tar i hänseende de aspekter som rent formellt krävs
för att en fastighet skall kunna delta i en gemensamhetsanläggning. Fastighetens
behov, läge, ändamål och befintliga anläggningar vägs in vid en prövning om en
gemensamhetsanläggning kan anses vara av stadigvarande betydelse för en fastighet.
Förutom grundförutsättningarna finns det yttre faktorer som påverkar en
gemensamhetsanläggnings lämplighet. Utöver dessa finns det begränsande faktorer
som påverkar en anläggnings lämplighet som gemensamhetsanläggning. Samtliga
faktorer och dess inbördes förhållanden redovisas i figur 8 nedan.
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Figur 8 Påverkande faktorer.

7.3 Fastigheternas grundförutsättningar
De fysiska förutsättningarna skiljer sig markant åt beroende på var i landet en
fastighet är belägen. Behovet av fastighetssamverkan genom anläggningslagen
varierar också mellan landsbygd och tätort.
En anläggning skall vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Därför är det
möjligt att inrätta en skidlift som gemensamhetsanläggning i ett bostadsområde nära
en skidbacke, men som inte ligger i direkt anslutning till det ”allmänna” liftsystemet.
Skidliftsanläggningen kan ses som en privat transportväg till det allmänna
skidsystemet för de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen.
Fastigheterna kan därigenom tillgodogöra sig de stora rekreationsvärden som
skidbacken erbjuder.
För att motivera den stadigvarande betydelsen för skidliftar kan man dra en parallell
till båtbryggor vid havet. Här ges fastigheterna som deltar i
gemensamhetsanläggningen möjlighet att tillgodogöra sig rekreation som segling,
fiske mm. Rätten till gemensamhetsanläggningen ingår i äganderätten till
fastigheterna. Genom att inrätta en skidlift eller båtbrygga som
gemensamhetsanläggning säkerställs åtkomsten till rekreation för fastigheterna
genom att knyta den till äganderätten. Det skulle knappast anses vara av
stadigvarande betydelse att inrätta en skidlift som gemensamhetsanläggning i ett
område som inte har tillgång till en skidbacke.
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7.3.1 Fastighetens behov
Det skall finnas ett påtagligt behov för fastigheten att delta i
gemensamhetsanläggningen. Behovet måste gagna fastigheten och inte
fastighetsägaren. Personliga intressen skall därför inte tas hänsyn till vid en prövning.
Dock är det inte alltid helt enkelt att skilja mellan personliga och fastighetsanknutna
intressen, vilket gör att anläggningar av mer tveksam stadigvarande betydelse kan
komma att inrättas som gemensamhetsanläggning. Ett exempel på en sådan
anläggning är hästgård som ligger på gränsen mellan ett personligt och ett
fastighetsanknutet intresse.
7.3.2 Fastighetens läge
En fastighet skall vara belägen inom ett område där den har nytta av att delta i
anläggningen. Fysiska barriärer såsom, berg och vattendrag kan inverka på en
fastighets åtkomst till en gemensamhetsanläggning och rent fysiskt avgränsa
fastigheten från att delta.
Alla de delar som ingår i en fastighets grundförutsättningar samverkar på något sätt.
En fastighet som är belägen ute på en ö har till exempel ett större behov av att delta i
en gemensamhetsanläggning för båtplats än en kustnära fastighet som ligger på
fastlandet med tillgång till väg. Ö-fastigheten har ett nödvändigt behov av att delta
medan fastigheten på fastlandet mer har ett önskvärt behov av att delta i en
gemensamhetsanläggning för båtplats. Läget har även inverkan på anläggningens
lämplighet i avseende på allmänhetens tillgång. En gemensamhetsanläggning är av
sin natur en privat anläggning som endast är till för de deltagande fastigheterna och
därför ska anläggningen vara av sådan art att den i största möjliga utsträckning inte
fritt kan nyttjas av allmänheten. Om det inte går att exkludera utomstående är
anläggningen i regel inte att anse som privat.
7.3.3 Fastighetens ändamål
Vilka typer av anläggningar som kan innefattas i en gemensamhetsanläggning kan
skilja sig åt beroende på vilket slags ändamål fastigheten har. Anläggningar som är
mer präglade av fritid och rekreation kan lämpa sig bättre inom ett
fritidsbostadsområde, än i ett permanentbostadsområde. Fritidsbostadsfastigheter är
av sitt ändamål generellt mer inriktade mot att exempelvis ha tillgång till pool,
tennisbana, dansbana med mera, jämfört med permanentbostadsfastigheter.
7.3.4 Befintliga anläggningar
Om en fastighet på egen hand har tillgång till en anläggning som tillgodoser samma
behov som en potentiell gemensamhetsanläggning, har denna fastighet ingen nytta av
att delta i gemensamhetsanläggningen.
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7.4 Yttre påverkan
7.4.1 Marknadens inverkan
Det är inte enbart lagreglerna som påverkar vilka typer av anläggningar som inrättas
som gemensamhetsanläggningar. Om marknaden starkt efterfrågar en viss typ av
anläggning kan det vara mer sannolikt att den inrättas som gemensamhetsanläggning,
än om efterfrågan varit svag. Det finns ett samspel mellan lag och marknad. En stark
efterfrågan kan enklare motivera att en anläggning uppfyller båtnadsvillkoret, det vill
säga att den är ekonomiskt bärande. Det finns idag till exempel en stark efterfrågan på
hästgårdar på marknaden, vilket har fört med sig att det på senare tid har uppstått ett
antal hästgårdar som är inrättade som gemensamhetsanläggningar. Hästgårdar är av
sin natur en kontroversiell anläggning att inrätta som gemensamhetsanläggning med
orsak av att det kan ifrågasättas om hästgården i sig hänför sig till ett fastighetsanknutet intresse eller till ett mer personligt intresse. En analog tolkning av hästgård
som gemensamhetsanläggning, är att det kanske skulle kunna gå att inrätta verkstad,
bana och garage för motocrossändamål som gemensamhetsanläggning, förutsatt att
det finns en stark efterfrågan på marknaden. I intervjuerna framfördes synpunkten att
hästgård som gemensamhetsanläggning kan bidra till ett ökat segregerat boende,
eftersom fastigheterna i sig riktar sig till en viss typ av målgrupp.
Marknadens inverkan har, under anläggningslagens verksamma tid, skapat trender för
vilka anläggningar som inrättas som gemensamhetsanläggning, såsom tennisbana,
centralantenn och pool under 70- och 80-talet och hästgård under 2000–talet.
7.4.2 Planer/Exploateringsavtal
Under tider med högkonjunktur står byggföretagen ”i kö” hos kommunen för att få
köpa exploaterbara tomter. Enligt någon av de intervjuade lantmätarna kan det hända
att kommunerna utnyttjar sitt planmonopol och lägger ut så mycket som möjligt på
exploatören. Om marknaden är riktigt stark är det större sannolikhet att anläggningar,
som de blivande bostadskonsumenterna varken är intresserade eller i behov av, tas
med. Detta är en kontroversiell åsikt då kommunernas planavdelningar själva
knappast skulle hålla med om påståendet, men även om inte själva syftet är att göra
besparingar på detta sätt, förekommer det gemensamhetsanläggningar i planer som
kommunen normalt tillhandahåller. I fritidsfastighetsområden på landsbygden är det
kanske inte alltid självklart att kommunerna ska förse fastigheterna med till exempel
kommunala VA-ledningar, men i tätbebyggda områden borde det vara mer självklart
att kommunerna gör det. En anledning är att det kan uppstå orättvisa bland
fastighetsägare då vissa får bekosta anläggningar på egen hand, medan andra
fastighetsägare får motsvarande anläggningar tillhandahållna av kommunen.
Kommunernas planarkitekter har en annan syn på gemensamhetsanläggningar än vad
en lantmätare har. Arkitekten ser eventuellt mer till de värden som kan skapas genom
gemensamhetsanläggningar och inte de fastighetsrättsliga problem som de kan ge
upphov till.
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7.4.3 Teknisk utveckling
Tekniska innovationer har banat väg för nya typer av anläggningar under
anläggningslagens verksamma tid. Samhället anpassar sig snabbt efter ny teknik
vilket skapar en stark efterfrågan på dessa nya typer av anläggningar. Kabeltevens
utbredning under 70-talet resulterade i att många centralantenner inrättades som
gemensamhetsanläggning. Många av dessa centralantennsanläggningar har i ett
senare skede kompletterats med ny teknik för att delägarfastigheterna skall ha tillgång
till internet. Dock har teknikutvecklingens framåtskridande medfört att anläggningar
som förr var moderna nu är obsoleta. Den enskilde fastighetsägaren kan idag på egen
hand enkelt och billigt få tillgång till tv och internet via telenät, elnät, radio, sattelit
och fibernät. Under dessa förutsättningar kan det vara svårt att motivera varför en
delägarfastighet i en centralantennsanläggning skall ingå i den. Fastigheten kan få
behovet tillgodosett inom den egna fastigheten utan samverkan med andra fastigheter,
vilket den inte kunde under den tid då gemensamhetsanläggningen inrättades. Vid
prövning av tekniska anläggningar bör lantmäterimyndigheten vara försiktig och
fundera på om anläggningen kan tänkas uppfylla ändamålet även 20 - 25 år framåt i
tiden. Om anläggningen inte gör det är det svårt att motivera att anläggningen inte
endast tillgodoser ett tillfälligt ändamål. Det kan också finnas svårigheter i att
uppfylla båtnadsvillkoret om anläggningen redan efter några år inte tillgodoser
ändamålet.
7.4.4 Överenskommelse mellan fastighetsägare
När det gäller inrättande av anläggningar som är av tveksam stadigvarande betydelse
anser ett flertal lantmätare att överenskommelser mellan fastighetsägarna är av stor
vikt. Överenskommelse om avsteg från 5 § AL kan träffas enligt 16 § AL för de ägare
vars fastigheter ska delta i gemensamhetsanläggningen. Det är dock viktigt att påpeka
att 5 § AL endast har betydelse i tvångssituationer. Avsteg från villkoret med hjälp av
överenskommelse ska endast göras då tvångsvis anslutning eller förhindrande av
anslutning är aktuellt. I de granskade förrättningsakterna verkar det ändå finnas en
tendens att överenskommelser till viss del också används som skäl för att inrätta
gemensamhetsanläggningar. Först och främst ska prövning av 1 § AL ske. Paragrafen
är själva fundamentalparagrafen i anläggningslagen och är inte dispositiv. Om hänsyn
inte tas till denna, och man låter överenskommelser styra prövningen, är det risk för
att fastighetsägarnas personliga önskemål påverkar inrättandet. Eftersom även
framtida fastighetsägare blir bundna av beslutet, trots att fastigheterna inte är i behov
av anläggningen, kan det med tiden uppstå problem.
I intervjuerna har det framkommit att det förmodligen finns lantmätare som ser 5-12
§§ AL som ett paket, där samtliga villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning
finns, och att man då ”glömmer bort” 1 § AL, som egentligen är första steget i
prövningen innan man kan gå vidare med förrättningen.
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7.5 Begränsningar
7.5.1 Förvaltning
Förvaltningsaspekten är inte den centrala frågan angående anläggningars lämplighet
vid inrättande. Främst är det fastighetens behov av anläggningen som hänsyn ska tas
till. Om fastigheten har ett behov av anläggningen för ändamålsenligheten måste det
tillgodoses oavsett hur förvaltningsfrågan kommer att lösas. 3D-fastigheter och även
ägarlägenheter, som förmodligen kommer att inträda på bostadsmarknaden inom snar
framtid, är exempel på fastigheter som har ett stort behov av fastighetssamverkan. De
gemensamma utrymmena och fasaderna är i behov av samverkan för att säkerställa
fastigheternas funktion och skick. Förvaltningsfrågorna kommer därför i andra hand
och får lösas efter rådande omständigheter. Hiss, luftkonditionering och VA är
exempel på anläggningar som en samfällighetsförening inte klarar av att förvalta i
egen regi. Istället läggs den löpande förvaltningen ut på entreprenad. Det är
emellertid viktigt att belysa problematiken kring olika förvaltningsfrågor.
7.5.2 Antal deltagande fastigheter
Delägarkretsen i en gemensamhetsanläggning kan variera i storlek beroende på vilken
typ av anläggning det är fråga om. Det finns exempel på vägsamfälligheter med ett
par tusen delägare där förvaltningen fungerar bra. Gemensamhetsanläggningar som
berör ett stort antal fastigheter kan dock resultera i att medlemmar ”glider med”, så
kallad free riding, eftersom de känner mindre ansvar för att anläggningen ska hållas i
gott skick. Stora samfällighetsföreningar kan också leda till opportunism hos
föreningsmedlemmarna vilket i sin tur leder till överkonsumtion, det vill säga ökat
slitage på anläggningen. Flera av de tillfrågade lantmätarna ansåg att det bör finnas en
övre gräns för hur många fastigheter som kan ingå i en gemensamhetsanläggning. Om
delägarkretsen överstiger denna gräns ska ansvaret för anläggningen istället ligga på
det allmänna, men att dra en sådan övre gräns är mycket svårt och varierar beroende
på anläggningstyp.
Fastighetsägare i mindre delägarkretsar har ett större incitament att sköta
anläggningen genom att det finns bättre förutsättningar för ett starkare engagemang.
Dock finns det exempel på gemensamhetsanläggningar med endast två delägare där
förvaltningen är ”alldeles hopplös”. Ofta beror problemet på vilka fastighetsägarna är
och inte antalet delägare i sig.
7.5.3 Förvaltningsproblematik i tekniskt avancerad gemensamhetsanläggning
Förarbetena till AL behandlar frågan om att vissa komplicerade anläggningstyper inte
skall inrättas som gemensamhetsanläggning, det vill säga sådana anläggningar som är
av kommunalteknisk natur. Förvaltning av dessa anläggningar erfordrar mer kunskap
och erfarenhet än vad en vanlig lekman förväntas kunna ha.
Under intervjuerna ställdes frågan om det finns anläggningar som är mindre lämpliga
att inrätta som gemensamhetsanläggning. Endast en tekniskt avancerad anläggning
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nämndes, nämligen fjärrvärmeanläggning ”modell större”. En av de intervjuade
tyckte att just en sådan anläggning är olämplig eftersom fastighetsägarna i regel är
lekmän. Verksamheten fungerar bra de första 25 åren men när anläggningen sedan
föråldras uppstår problem. Experthjälp måste konsulteras för att upprustningen skall
bli korrekt utförd. En sådan åtgärd kan bli kostsam för fastighetsägarna.
Fastighetsägarna vill ha lägsta möjliga kostnad och anlitar istället billig och
okvalificerad entreprenad, vilket kan leda till att upprustningen blir undermåligt
utförd. Meningarna går isär då en av de intervjuade anser att det inte finns någon
anläggning som är för krånglig att inrätta som gemensamhetsanläggning, förutom de
av kommunalteknisk natur.
7.5.4 Avgränsning mot offentliga anläggningar
En gemensamhetsanläggning kan aldrig bestå av offentliga anläggningar såsom,
sjukhus, brandstation, skyddsobjekt, skolor mm. Dessa anläggningar är sin form
kollektiva nyttigheter vilket gör att inte går att exkludera användare ifrån att nyttja
dem. Det skulle vara irrationellt ur samhällsekonomisk synvinkel att en sådan
anläggning endast tillgodoser ett behov för en specifik fastighetskrets. Behovet är av
ett allmänt intresse vilket gör det oskäligt att endast inskränka det till ett begränsat
antal fastigheter. Det finns heller ingen båtnad i att inrätta sådana anläggningar som
gemensamhetsanläggning. Samhället har redan bekostat och tillhandahållit sådana
nyttigheter genom skattemedel och därmed finns inget behov för enskilda fastigheter
att delta och bekosta anläggningar av dessa slag.
7.5.5 Avgränsning mot enskilt privata anläggningar
Förutom de anläggningar som vänder sig mot allmänheten finns det begränsningar
även mot anläggningar som är mer lämpliga för enskilt brukande. Sådana
begränsningar kan vara att anläggningen har en sådan utformning att den inte passar
för fastighetssamverkan eller att anläggningen endast tillgodoser fastighetsägarnas
privata intressen.
7.5.6 Avgränsning mot kommersiella anläggningar
Anläggningar som är av vinstdrivande intresse för fastighetsägarna bör inte inrättas
som gemensamhetsanläggning. Även anläggningar som initialt inte har som syfte att
vara kommersiella kan med tiden bli föremål för handelsverksamhet. Exempel på
sådana anläggningar är vindkraft och större marinor. Risken för handel av andelar
genom överenskommelser är påtaglig då det finns en stark efterfrågan på marknaden.
Resultatet blir att det kan vara svårt att hålla reda på vem som är delägare. Det finns
risk för att nya fastighetsägare förutsätter att deras fastighet har andel i en
gemensamhetsanläggning, trots att fastigheten utträtt ur den. Konsekvensen av handel
med andelar i gemensamhetsanläggningar är att risken för fastighetsrättsliga problem
ökar. Ett extremt exempel är då en andel i en båtplats säljs vidare av fastighetsägaren
till en fastighet på en ö. Om överenskommelsen av misstag godkänns kommer
fastigheten att vara utan ”väg” till fastlandet och är därmed inte längre en lämplig
fastighet. Anläggningar som främjar handel med andelar kan anses bidra till en
försämrad rättssäkerhet. Ett verkligt exempel på detta är bostadsrättsinnehavaren som
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köpte en andel i en vindkraftsanläggning
bostadsrättsförenings fastighet.

och

kopplade

den

till

sin

Det finns även renodlade anläggningar för affärsverksamhet som direkt är
okvalificerade som gemensamhetsanläggning, t.ex. affärslokal, nöjesfält och
anläggningar för uthyrning. Anläggningar som ger upphov till handel av andelar
skulle istället kunna drivas i en annan samverkansform, till exempel i en ekonomisk
förening. Anläggningen knyts till fysiska personer istället för till fastigheter och utgör
därmed ett bättre instrument för handel.
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8 Kategorisering
De anläggningar som kan vara aktuella att inrätta som gemensamhetsanläggningar
kan delas in i två huvudkategorier; anläggningstyper som är nödvändiga komplement
för fastigheter och anläggningstyper som är önskvärda komplement till fastigheter.
Anläggningar som är nödvändiga komplement ska utgå ifrån fastighetsanknutna
intressen och i huvudsak avhjälpa en brist i fastigheterna så att de blir
ändamålsenliga. Anläggningar som är önskvärda komplement till fastigheter
tillgodoser behov som influeras mer eller mindre av personliga intressen förutom
fastighetsanknutna. I figur 9 nedan redovisas kategoriseringen.

Figur 9 Kategorisering av anläggningstyper.

Under de två huvudkategorierna finns fem respektive tre anläggningskategorier.
Grupperna är kategoriserade efter anläggningarnas ändamål. Kategorierna har olika
egenskaper som gör att anläggningarna är mer eller mindre lämpliga som
gemensamhetsanläggningar.
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Rapportens kategorisering har utgått från befintliga och potentiella
gemensamhetsanläggningar. I bilaga 3 redovisas samtliga anläggningar som har legat
till grund för kategoriseringen. För att förtydliga och konkretisera vilka
förutsättningar som krävs för att anläggningar i en viss anläggningskategori skall
kunna inrättas som gemensamhetsanläggning beskrivs exempel från varje
anläggningskategori. Under varje anläggningskategori finns en indikator som
generellt visar hur lämplig en anläggning är att inrätta som gemensamhetsanläggning.

8.1 Nödvändigt komplement
Nödvändigt komplement innebär en anläggning som är ett nödvändigt komplement
till fastigheter. Gruppen innehåller också anläggningar som utgör tillbehör för
gemensamhetsanläggningar. Generellt sett krävs sällan överenskommelse mellan
fastighetsägarna, eftersom dessa anläggningar i regel är av väsentlig betydelse för
fastigheterna. Anläggningar som är av väsentlig betydelse har stark rättsverkan
genom att fastigheter som har väsentlig nytta kan tvångsanslutas, även om inte
fastighetsägarna medgivande finns. Dessutom kan fastighetsägare åläggas skyldighet
att avstå utrymme till förmån för anläggning.
Rent allmänt har gruppen inte samma grad av yttre påverkan som huvudkategorin
Önskvärda komplement.
8.1.1 Kommunikation
Fastigheternas grundförutsättningar
Anläggningar i kommunikationskategorin innehåller några av de ändamål som ”utan
tvivel” är av stadigvarande betydelse för de flesta typer av fastigheter. Som exempel
kan nämnas väg, som är den vanligaste gemensamhetsanläggningstypen. AL är också
till stor del anpassad för just den här typen av anläggningar. Även båtplats för
fastigheter belägna på en ö kan räknas som ”väg”, om båt är det enda transportmedlet
till och från ön. Vissa av anläggningarna i gruppen utgör tillbehör för bland annat
väg, såsom dike, bro och skylt.
Utfartsväg, som ingår i denna kategori, var den typ av anläggning där minst tvekan
rådde bland de anläggningar som ingick i intervjudelen om stadigvarande betydelse.
Yttre påverkan
Det är sällan förekommande att anläggningar av den här typen påverkas av yttre
faktorer, eftersom dessa anläggningar i stor utsträckning är elementära för en
fastighet. I de fall där extern påverkan skett, har de tagits upp i kommunala planer
eller exploateringsavtal för områden med enskilt huvudmannaskap.
Begränsningar
En begränsning som berör kategorin kan vara att delägarkretsen är ”för stor”, då den
innehåller flera hundra eller till och med tusentals fastigheter. Anläggningen skulle
kanske istället förvaltas i offentlig regi, det vill säga av stat eller kommun. Det finns
annars en överhängande risk för free riding och opportunism.
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En annan begränsning är det fall då en anläggning, som endast fungerar tillsammans
med befintlig gemensamhetsanläggning, inte är tillbehör till en sådan. Exempel som
nämndes ovan är dike, bro och skylt. Dessa är alla, var för sig, sällan av stadigvarande
betydelse för fastigheter, utan snarare tillbehör till gemensamhetsanläggningen som
helhet.
Mycket lämplig

Figur 10 Generell lämplighet, Kommunikation

8.1.2 VA och ledningar
Fastigheternas grundförutsättningar
Även denna kategori innehåller några av de mest grundläggande och minst
tveksamma typer av anläggningar som kan ingå i gemensamhetsanläggningar. Som
exempel kan nämnas att VA/infiltration och brunn/vattentäkt är de näst respektive
tredje vanligaste ändamålen för en gemensamhetsanläggning. Normalt har en
fastighet ett nödvändigt behov av anläggningar av denna kategori, oavsett läge och
ändamål.
Vissa av anläggningarna begränsas av fastigheternas typ. Till exempel kan stuprör
inte fungera som gemensamhetsanläggning i ett kvarter med friliggande småhus. En
sådan anläggning är bättre lämpad i ett radhuskvarter.
Yttre påverkan
Denna kategori påverkas av yttre faktorer då en kommun lägger ut VA på exploatör.
Anläggningen inrättas som gemensamhetsanläggning utan möjlighet för kommande
fastighetsägare att påverka beslutet. Eftersom kommunen inte har uppfört
anläggningen kan kommunen inte garantera anläggningens kvalitet och skick och vill
därför inte åta sig ansvaret för denna. Fastighetsägarna riskerar på detta vis att få en
undermålig produkt som de dessutom är tvungna att förvalta. Ur konsumentsynpunkt
är det inte bra att fastighetsägare påtvingas ansvar för anläggningar vars utförande
inte kan garanteras.
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Begränsningar
I kategorin kan det finnas tekniskt avancerade anläggningar, till exempel
transformatorstation, som fastighetsägarna inte själva kan förvalta. Dessa måste
läggas ut på entreprenad och kan därför vara mindre lämpliga att inrätta som
gemensamhetsanläggning.
Lämplig

Figur 11 Generell lämplighet, VA och ledningar

8.1.3 Energi
Fastigheternas grundförutsättningar
Anläggningar som är direktverkande mot en fastighet och som tillgodoser det primära
energibehovet är av stadigvarande betydelse om inte behovet redan är tillgodosett.
Även om fastigheten är försedd med en befintlig anläggning för energiförsörjning kan
den nya anläggningen vara en bättre lösning ur ekonomisk och miljömässig synpunkt
för fastigheten och därigenom vara av stadigvarande betydelse. Ett specifikt exempel
på en anläggning i kategorin är vindkraft. Lantmäteriets PM om vindkraft anger under
vilka förutsättningar som det är lämpligt att bilda en gemensamhetsanläggning för
ändamålet. De krav som ställs är att de deltagande fastigheterna skall vara belägna på
en sådan plats att de är isolerade från möjligheten till elektricitet från allmänna
elnätet, till exempel på en ö. Anläggningen skall vara den primära källan för energi
och inte den alternativa.
Yttre påverkan
Marknadens efterfrågan på vindkraft har med tiden ökat, vilket kan bero dels på att
det finns subventioner för el som är miljövänligt producerad och dels ett ökat
miljömedvetande i allmänhet. Den tekniska utvecklingen inom energiområdet går
snabbt framåt, vilket kan leda till nya typer av anläggningar i framtiden. En sund
utgångspunkt bör vara att man förhåller sig restriktivt till att inrätta nya tekniska
anläggningar som gemensamhetsanläggningar innan de har hunnit etablera sig på
marknaden och i samhället.
Begränsningar
Ett starkt skäl till varför det inte är lämpligt att inrätta vindkraft som
gemensamhetsanläggning, för fastigheter med tillgång till el, är risken för att
andelarna i anläggningen blir handelsvaror. Motsvarande skulle kunna gälla liknande
anläggningar. Genom att andelar i en gemensamhetsanläggning flyttas kan det
ifrågasättas hur stor nytta fastigheten som först deltog egentligen hade av att delta i
gemensamhetsanläggningen. Det kan i högsta grad ifrågasättas om anläggningen vid
inrättandet var av stadigvarande betydelse för fastigheten.
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Tveksamt lämplig

Figur 11 Generell lämplighet, Energi

8.1.4 3D-fastighetsanläggning
Fastigheternas grundförutsättningar
De fysiska förutsättningarna hos 3D-fastigheter skiljer sig från konventionella
fastigheter, genom att fastigheterna oftast befinner sig i samma huskropp. Därav
måste någon form av fastighetssamverkan ske för att fastigheternas elementära behov
skall tillgodoses. Anläggningar som är nödvändiga för samverkan mellan 3Dfastigheter är bland annat trapphus, tak, fasad och hiss. Ägarlägenheter kommer att ha
samma behov av samverkan som 3D-fastigheter. Ingen av de intervjuade kunde se att
det kommer att uppstå nya behov av samverkan mellan ägarlägenheter jämfört med
3D-fastigheter.
Yttre påverkan
Gemensamhetsanläggning är en bättre lösning för fastighetssamverkan än servitut
genom att drift och underhåll är reglerat i anläggningsbeslutet, till skillnad från
servitutsförhållanden där underhåll och drift inte regleras fullständigt. Trots det är
servitut vanligt förekommande vid 3D-fastighetssamverkan beroende på att
förvaltningsbolag ställer sig tveksamma till gemensamhetsanläggning som
samverkansform. De ser det som krångligt och tidsödande att sköta förvaltningen i
föreningsform då det krävs majoritetsbeslut för att få igenom önskvärda förändringar.
Dessutom finns det spärregler som förhindrar att delägare med stora andelar får ett
alltför stort inflytande. Varje fastighetsbolag vill hellre sköta förvaltningen på egen
hand.
Det finns många likheter mellan bostadsrätt och ägarlägenhet, vilket gör att
fastighetsägare till ägarlägenheter kan komma att efterfråga mer önskvärda
nyttigheter som kan förekomma i bostadsrättföreningar. Gym, bastu och
föreningslokal är exempel på sådana anläggningar. En förutsättning för att inrätta
dessa anläggningar som gemensamhetsanläggning borde vara att det finns
överenskommelse mellan fastighetsägarna.
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Begränsningar
Ägarlägenheter kan komma att skapa problem bland fastighetsägarna eftersom AL
inte hålls ”up-to-date” i samband med den föreslagna lagstiftningen. AL är inte väl
anpassad för att hantera den samverkan som krävs mellan ägarlägenheter. I AL finns
inga regler om hur man ändrar i ”massan” av fastigheter, påpekar en lantmätare.
Lämplig

Figur 12 Generell lämplighet, 3D-fastighetsanläggning

8.1.5 Skydd
Fastigheternas grundförutsättningar
Om en grupp fastigheter befinner sig i ett utsatt läge kan det finnas ett behov av
samverkan för att skydda fastigheterna. Ett exempel är strandfastigheter som utsätts
för stranderodering, vilket kan avhjälpas genom skyddsvall för strandskoning.
Yttre påverkan
Det finns idag en tendens till att marknaden efterfrågar mer uppdelat boende genom
konceptboende. Detta skulle i framtiden kunna leda till former av Gated
Communities, där hela bostadsområden hägnas in för att ”skydda sig” från
omvärlden. En möjlighet att stänga in sig är då att inrätta skyddsmurar med
vaktposteringar som gemensamhetsanläggningar.
Begränsningar
Gated Communities är idag ingen realistisk samverkansform i Sverige på grund av att
dagens politik inte tillåter samverkansformen på bostadsmarknaden. En av de
intervjuade anser dock att det rent praktiskt skulle kunna fungera, så länge
båtnadsvillkoret är uppfyllt.
Vad gäller strandskoningsanläggningar kan eventuellt LSV vara tillämplig istället för
AL.
Tveksamt lämplig

Figur 13 Generell lämplighet, Skydd
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8.2 Önskvärt komplement
Ett önskvärt komplement till en fastighet utgörs av en anläggning som inte är
väsentlig för fastigheten som sådan. För att kunna inrätta av sådan anläggning som
gemensamhetsanläggning krävs normalt en överenskommelse enligt 16§ AL mellan
fastighetsägarna. Till skillnad från nödvändigt komplement kan fastigheter tvångsvis
varken upplåta mark eller anslutas till en ”önskvärd” gemensamhetsanläggning.
Önskvärda anläggningar är av sin natur av mer tveksam stadigvarande betydelse för
fastigheter än vad nödvändiga anläggningar är.
8.2.1 Fritid/rekreation
Fastigheternas grundförutsättningar
En förutsättning för att en anläggning inom kategorin ska vara lämplig att inrätta som
gemensamhetsanläggning, är att fastigheternas ändamål går i samma linje som
anläggningens ändamål. En gemensamhetsanläggning med fritidsändamål ska
lämpligen
inrättas
för
fritidsfastigheter
eller
för
mer
exklusiva
permanentbostadsfastigheter i attraktiva områden.
Enligt förarbetena till LGA skulle gemensamhetsanläggningen vara ett nödvändigt
eller åtminstone önskvärt komplement till fastigheten. Eftersom förarbetena fungerar
som vägledning även för AL borde dessa kriterier gälla vid inrättande än idag. Med
utgång ifrån kravet på nödvändighet bör det inte gå att inrätta anläggningar i ett
område som redan har tillgång till likartad anläggning inom skäligt avstånd. Ett
fritidsbostadsområde beläget nära en tätort som har kommunalt badhus och där
fastighetsägarna önskar att inrätta en pool som gemensamhetsanläggning, kommer att
få svårt att motivera anläggningens stadigvarande betydelse för fastigheterna vid en
ansökan till Lantmäteriet. Fastigheternas behov av pool kan i viss mån ses som
tillfredställt genom det kommunala badhuset. Skulle dock fritidsbostadsområdet vara
beläget inom glesbygd med betydande avstånd ifrån tätort kan den stadigvarande
betydelsen av pool för fastigheterna motiveras genom att sådan anläggning saknas
inom skäligt avstånd. Fastighetsägarna kan därmed själva tillgodose detta behov
genom att ansöka om anläggningsförrättning. Ovanstående exempel med pool får
anses vara en anläggning som utgör ett önskvärt komplement till fastigheten snarare
än ett nödvändigt. Anläggningen uppfyller därigenom inte väsentlighetsvillkoret i
5 § AL. Villkoret är emellertid dispositivt, vilket innebär att fastighetsägarna kan
frångå villkoret genom överenskommelse enligt 16 § AL.
Yttre påverkan
Enligt de intervjuer som har gjorts har trender inverkat på inrättande av
gemensamhetsanläggningar. Tennisbanor var populära att inrätta som
gemensamhetsanläggning under 70-talet, vilket förmodligen hade en del av sin
förklaring i det allmänna tennisintresse som skapades i samband med Björn Borgs
framgångar. Under 70- och 80-talen inrättades också många pooler som
gemensamhetsanläggning, vilket kan berott på att energikostnaderna då var
förhållandevis låga och att planarkitekterna gärna tog med dessa anläggningar som
”reklamobjekt” i planer för fritidsbebyggelse, som en lantmätare uttryckte det.
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Anledningen till att sådana anläggningar idag inte inrättas i lika stor omfattning kan
vara att lantmätarna ”har lärt sig” att vissa typer av anläggningar är mindre lämpliga
att inrätta som gemensamhetsanläggningar. Då AL fortfarande var relativt ny, kan det
ha funnits en större osäkerhet om vilka anläggningar som AL var tillämplig på, då det
inte fanns någon praxis.
Det finns anläggningar som tidigare funnits inom tomtägarföreningar som inrättats
som gemensamhetsanläggning i senare skeden. I intervjuerna framkom att mindre
hänsyn ibland tas till villkoren i AL då dessa anläggningar inrättas som
gemensamhetsanläggning.
Begränsningar
De flesta av ändamålen i kategorin är av tveksam eller ej stadigvarande betydelse för
”normalfastigheten”. Detta framgår av svaren i både intervjufråga 3 och del 3 i
intervjuerna.
Några av de anläggningar som under intervjuerna nämndes som mindre lämpliga att
inrätta som gemensamhetsanläggning var pool (simbassäng), större bryggor,
grönområde och centralantennanläggning, vilka alla går in under kategorin. Det finns
olika skäl till varför de är mindre lämpliga, bland annat risk för handel av andelar
(större bryggor), avgränsning mot offentliga anläggningar (pool, grönområde), att det
överhuvudtaget inte rör sig om en anläggning (natur/grönområde), samt då
fastighetsägarnas personliga intressen till stor del influerar vilka anläggningar som
ska inrättas (de flesta anläggningar inom kategorin).
Mindre lämplig

Figur 14 Generell lämplighet, Fritid/rekreation

8.2.2 Uppsamling/förvaring
Anläggningarna under denna kategori består till största del av önskvärt komplement
till fastigheter, förutom soprum/miljöstation som är mer av ett nödvändigt
komplement. Av den anledningen är ändamålet uppsamling/förvaring sorterat under
önskvärt komplement.
Fastigheternas grundförutsättningar
Alla fastigheter har ett behov av sophantering. Behovet kan tillgodoses antingen
genom sopförvaring på den enskilda fastigheten eller för en grupp av fastigheter
genom en gemensam miljöstation. De fastigheter som inte kan ordna framkomlig väg
för sophämtningsfordon kan lösa det genom en gemensam anläggning för
sophantering.
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Fastigheter kan ha andra behov för att förvara till exempel ved, komposterbart
material och trädgårdsredskap. Sådana behov kan i regel den enskilda fastigheten
själv tillgodose utan fastighetssamverkan. Det kan vara svårt att motivera båtnad på
ekonomisk grund för sådana anläggningar. Däremot kan det finnas andra värden som
gör att båtnadsvillkoret uppfylls, till exempel sociala och miljömässiga.
Yttre påverkan
I detaljplaner för fritidsbebyggelse är det vanligt att planförfattarna förutsätter att
miljöstationer skall inrättas som gemensamhetsanläggning. Sophantering är till stor
del en kommunal angelägenhet och därför ser de till att sophanteringen löses i ett
tidigt skede.
Idag är det populärt att inrätta sopsug som gemensamhetsanläggning. Fördelen med
sopsug är att soporna skickas till en gemensam plats för uppsamling och därigenom
slipper man stora sopkärl som stör omgivningen både visuellt och genom lukt.
Begränsningar
Sopsuganläggningar är avancerade och består av komplexa rörsystem och
insamlingsbehållare. Det krävs en professionell förvaltning för att klara av drift och
underhåll för sådana anläggningar.
Tveksamt lämplig

Figur 15 Generell lämplighet, Uppsamling/förvaring

8.2.3 Arkitektur
Fastigheternas grundförutsättningar
De fastigheter som kan anses ha stadigvarande nytta av anläggningar i kategorin är de
som till exempel har kulturella eller historiska värden som är viktiga att bevara för
framtiden. Det kan också vara radhusfastigheter eller småhusfastigheter inom
särpräglade områden med enhetlig arkitektur där områdets karaktär behöver
säkerställas för att bevara fastigheternas kulturella och ekonomiska värden. Ett krav
borde vara att ett grannskapsförhållande ska råda mellan fastigheterna eftersom ett
sådant syfte är att upprätthålla en enhetlig bebyggelse.
Yttre påverkan
En kommun kan istället för att inrätta ny detaljplan se till att
gemensamhetsanläggning inrättas för att skydda ett områdes karaktär. Fastigheternas
yttre attribut knyts till anläggningsbeslutet och därigenom säkerställs en enhetlig
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utformning av fastigheterna. På så sätt slipper man en kostsam och tidsödande
planprocess.
Begränsningar
Det är tveksamt om AL är tillämplig på den här typen av negativa begränsningar på
fastigheter. Anläggningen ska uppfylla ett fysiskt behov och ej enbart ett
arkitektoniskt, anser en lantmätare. Restriktioner av detta slag regleras normalt genom
planbestämmelser enligt PBL.
Olämplig

Figur 16 Generell lämplighet, Arkitektur
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9 Diskussion och slutsats
En gemensamhetsanläggning är en bra institutionell lösning för att kunna hantera en
gemensam resurs. Det krävs regler som strukturerar samhället och våra mänskliga
relationer. Om alla gemensamma resurser varit allmänt tillgängliga och inga
institutionella lösningar funnits hade risken varit att dessa resurser utarmats. Enligt
Olsen krävs det regler för användning, om inte användarkretsen är ganska begränsad,
för att få individer att eftersträva en gemensam välfärd. Annars kommer individerna
att agera opportunistiskt och på så sätt utarma resursen. Hardin anser, att även om
användarkretsen endast innefattar ett fåtal individer, är samverkan mellan individerna
nödvändig för att resursen inte ska överutnyttjas.
För att inrätta en anläggning som gemensamhetsanläggning krävs det att den är av
stadigvarande betydelse för två eller flera fastigheter. Denna rapport lyfter även fram
andra faktorer som påverkar en anläggnings lämplighet.
På grund av anläggningslagens utformning finns det en dynamik i prövningen av
gemensamhetsanläggningars lämplighet. Inrättas en gemensamhetsanläggning, som i
stor utsträckning påverkats av yttre faktorer, är det mer sannolikt att denna i framtiden
skapar problem, jämfört med en gemensamhetsanläggning som inrättats med liten
påverkan av yttre faktorer. Problem som kan uppstå är till exempel att en
gemensamhetsanläggning, som till en början var en tillgång, senare blir en belastning
för framtida fastighetsägare. Detta kan bero på att gemensamhetsanläggningen inte
varit knuten till fastighetens behov, utan mer tillgodosett fastighetsägarnas intressen
vid inrättandet.
Överenskommelse enligt 16 § AL, om att frångå väsentlighetsvillkoret i 5 § AL, kan
medföra att det grundläggande villkoret om att anläggningen skall vara av
stadigvarande betydelse för fastigheterna i viss mån förbises. I intervjuerna har det
framkommit att det inte finns någon enhetlig syn på vilka anläggningar som är av
stadigvarande betydelse för fastigheter. Överenskommelse enligt 16 § AL kan
vilseleda vid prövning av gemensamhetsanläggningar. Det finns en risk att 5-12 §§
AL ses som ett slags villkorspaket för inrättande av gemensamhetsanläggningar. Är
sakägarna överens görs prövning utifrån dessa paragrafer vilket gör att 1 § AL lätt
förbises. I de undersökta förrättningsakterna upptäcktes att samtliga förrättningar
saknade skäl för att de inrättade anläggningarna var av stadigvarande betydelse för
fastigheterna. En omständighet som kan ha stor inverkan på detta är att
dokumentmallarna för handläggningsstödet Trossen inte innehåller någon
förformulerad fras om att 1 § AL skall vara uppfylld, vilket kan medföra att
paragrafen ”glöms bort” vid prövning. En lösning på problemet är att det, vid alla
anläggningsförrättningar, anges att anläggningarna är av stadigvarande betydelse för
fastigheterna och att det görs en mer omfattande prövning av villkoret vid inrättande
av mer ”udda” anläggningar.
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Det finns en tendens till fel i tillämpningen av villkoren i AL vid
anläggningsförrättningar. Istället för att ta ställning till om en anläggning är av
stadigvarande betydelse för fastigheterna används överenskommelser enligt 16 § AL
om avsteg från väsentlighetsvillkoret som skäl för inrättande. Sådana avsteg sätter
som sagt emellertid endast väsentlighetsvillkoret ur spel. Anläggningen måste ända
vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna.
Ny teknik ger upphov till nya typer av anläggningar som i sin tur skapar nya behov i
samhället. En restriktiv hållning bör eftersträvas till att inrätta nya typer av tekniska
anläggningar som gemensamhetsanläggning innan de har hunnit etablera sig på
marknaden och i samhället. Det kan bli kostsamt att bilda en
gemensamhetsanläggning som snabbt blir omodern. Det borde vara svårt att motivera
båtnaden för en anläggning som har en duglig livslängd på fem till tio år.
Tidshorisonten för en anläggnings livslängd anses vara 20 – 25 år.
Kommunernas planmonopol gör att främst VA-anläggningar som normalt
tillhandahålls av det offentliga ibland läggs över på de enskilda fastighetsägarna
genom enskilt huvudmannaskap. Dessa anläggningar är oftast av stadigvarande
betydelse för fastigheterna men det kan finnas andra faktorer som gör att en
anläggning inte är lämplig som gemensamhetsanläggning. Enligt förarbetena till LGA
och AL, är de anläggningar som är av kommunalteknisk natur inte lämpliga, eftersom
fastighetsägarna
i
regel
är
lekmän.
Fastighetsägarna
måste
bilda
samfällighetsförening, vars i princip enda syfte är att dela upp fakturan från VAdistributören. Att fastighetsägare ansvarar för anläggningar som kommunen ej vill
uppföra på grund av besparingsincitament är ingen bra lösning. Dessutom finns en
osäkerhet berörande dessa anläggningars utförande.
En hel kommuns fastigheter kan inte ingå i en och samma gemensamhetsanläggning,
av det enkla skäl att anläggning då inte är att betrakta som privat utan istället en
offentlig anläggning. Det bör finnas en övre gräns för hur många fastigheter som kan
delta i en gemensamhetsanläggning, men att dra en sådan gräns är svårt och varierar
beroende på vilken typ av anläggning det handlar om. Vissa lantmätare anser att en
gemensamhetsanläggning inte bör innehålla mer än ett par hundra delägarfastigheter
och att anläggningen istället bör tillhandahållas av det offentliga, medan andra anser
att ett par tusen delägarfastigheter inte är några problem. Vid allt för stora
delägarkretsar kan det problem uppstå med opportunism och free riding inom kretsen.
Överenskommelse om flytt av andelar enligt 43 § AL kan bidra till en försämrad
rättssäkerhet på grund av att det finns risk för att överenskommelser kan leda till att
anläggningar ansluts till fel fastighet, eller att en del av de berörda fastigheterna
mister sin ändamålsenlighet. En lösning på problemet är att det i
anläggningsförrättningen fastställs villkor för vilka fastigheter som kan anslutas till
gemensamhetsanläggningen. En avgränsad potentiell delägarkrets resulterar i att
risken för att olägenheter berörande andelsflytt minskar och att rättssäkerheten
förbättras.
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Anläggningar vars egenskaper främjar en ökad risk för handel av andelar, till exempel
vindkraftanläggning och större båtbryggor, är mindre lämpliga att inrätta som
gemensamhetsanläggning. Genom att andelar i en gemensamhetsanläggning flyttas
kan det ifrågasättas hur stor nytta fastigheten som först deltog egentligen hade av
delta i gemensamhetsanläggningen. Var anläggningen vid inrättandet verkligen av
stadigvarande betydelse för fastigheten? Det är ytterst tveksamt om den var det vid
detta tillfälle. För att undvika att andelar bli föremål för handel skulle ett
grannskapsrekvisit kunna införas i AL, på samma sätt som kravet på
grannskapsförhållande mellan fastigheter och servitut i den romerska rätten. Ett annat
sätt att lösa problemet är att driva anläggningarna i en annan samverkansform, till
exempel i en ekonomisk förening. Anläggningen knyts till fysiska personer istället för
till fastigheter och utgör därmed ett bättre instrument för handel.
Marknaden har under anläggningslagens verksamma tid gett upphov till olika trender
som påverkat inrättande av gemensamhetsanläggningar. Försiktighet bör iakttas vid
inrättandet av trendinfluerade gemensamhetsanläggningar, eftersom de kan uppfattas
som en börda för delägarna då trenden eventuellt svalnat. Svårigheten ligger i att
identifiera vilka anläggningar som påverkas av trender, eftersom trender normalt sett
inte uppdagas förrän i efterhand.
Lantmäteriets PM för vindkraft anger riktlinjer över vilka förutsättningar som krävs
för inrättande. Det är positivt att Lantmäteriet centralt tar ställning till kontroversiella
anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning. Emellertid bör detta ske i en
tidigare fas så att färre antal olämpliga gemensamhetsanläggningar inrättas.
Kategoriseringen i kapitel åtta är ett försök till att få en översiktlig bild över olika
typer av anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning. Vid bedömning av
lämplighet har hänsyn tagits till fastighetens grundförutsättningar, yttre påverkan och
begränsningar. En generell lämplighet för respektive anläggningskategori
sammanfattas i figur 17 nedan.
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Figur 17 Sammanställning över anläggningskategoriernas lämplighet

Det finns en stark tendens till att de anläggningskategorier som är sorterade under
huvudkategorin Önskvärt komplement generellt är mindre lämpliga som
gemensamhetsanläggningar.
Det är viktigt att lantmäterimyndigheterna har en enhetlig syn på vilka anläggningar
som är av stadigvarande betydelse för fastigheter, annars finns risk för att
inkonsekvens uppstår i prövningar beroende på hur 1 § AL tolkas. Antingen kan
villkoret tolkas strikt och endast tillåta de anläggningar som ”utan tvivel” är av
stadigvarande betydelse för fastigheterna, eller tolkas villkoret en aning mer liberalt
beroende på yttre faktorer som till exempel överenskommelse bland fastighetsägare
och marknadsinverkan. Konsekvensen av en friare tolkning av villkoret är att det kan
leda till att anläggningar som är av tveksam stadigvarande betydelse inrättas som
gemensamhetsanläggningar.
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Bilaga 1 – Förrättningsakter
KOMMUN
SÖDERHAMN
GÄVLE
HUDIKSVALL
BOLLNÄS
RONNEBY
KARLSKRONA
VÄRMDÖ
ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ
NORRTÄLJE
DANDERYD
HANINGE
VÄRMDÖ
NORRTÄLJE
HANINGE

TRAKT
ÄLGNÄS
SMÅMUREN
MELLANBYN
STOCKSÄTTER
TROLLEBODA
FRÄNDATORP
SKAFT
ÖVERSÄTTRA
BARNVIKSNÄS
ÖSTRA LEDINGE
TRANHOLMEN
EDESNÄS
BULLANDÖ
VÄSTANVIK
SMÅDALARÖ
RÅDMANSÖBREVIK
KALVSVIK
SKOKLOSTER

AKTNUMMER
21-82-885
21-86-336
21-80-945
21-80:510
1081-83/72
1080-82/97
0120-94/64
0117-94/25
01-ING-982
0188-95/205
0162-90/18
0136-83/74
01-VÄM-3203
01-RÅD-1638
0136-83/26

FLEN
NYKÖPING
ÅRE
GNESTA
MALUNGSÄLEN
RÄTTVIK

FORNBO
NÄVEKVARN
BRATTEGGEN
ÖLLÖSA

04-79/589
04-GEM-16
23-KAL-750
04-GEM-9

HÖGSTRAND
DÅDRANS BRUK

20-1982/623
2031-666

LINKÖPING
MOTALA
UMEÅ
LILLA EDET
NYKÖPING
MALMÖ
NORRTÄLJE
KATRINEHOLM
VÄSTERÅS

SVARTMÅLA
BONA
NORRMJÖLE
MJÖSUND
UTTERVIK
BUNKEFLOSTRAND
RIALA-SÄTTRA
VARBRO
ALMÖ-LINDÖ

05-VÅN-1118
05-VNY-456

NORRTÄLJE
VÄRMDÖ
HÅBO

0188-83/175
0120-83/41
03-94:384

15-VÄY-847
0480-05/86
1280K-37/1995
01-RIA-562
0483-87/49
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AKTNUMMER

SKÄL

21-82-885

GA förutsatt i exploateringsavtal(1970). Inrättas i enlighet med byggnadsplan(1970).
"Uppfyller" (fras) best. i 8-11§§ AL.

21-86-336

Bygnadsplan. Indelad i 2 GA. GA1 väg, GA 2 tennis mm. Endast GA1 motiveras i PR.

21-80-945

Avregistrerad! Stöd av exploateringsavtal. Byggnadsplan 1969. 8-11§§ AL. Uppdelad i nya GA.
Flertalet arrendetomter.

21-80:510

Överenskommelse melan skägare. Inrätande kan ske med stöd av 6, 8-11 §§ AL

1081-83/72

I albeslut innefattas bestämmelser om allmänhetens möjlighet till att tillträda badplats. Stöd i 5-7§§ AL.

1080-82/97

Byggnadsnämnds medgivande. 5-7 och 12§§ AL

0120-94/64

Båtnadsvillkor. Strider ej mot byggnadsplan. Byggnadsnämnds medgivande, 9§ AL. 8-11§§ AL

0117-94/25

Omprövning. Uppfyller kraven i §35 Al.

01-ING-982

Omprövning

0188-95/205

Utredning angående tennisbana!

0162-90/18

Nämns inget om stall, tennisbana i protokollet. Byggnadsplan finns. Väsentlig betdelse ur miljöhänsyn.

0136-83/74

8-11 §§ AL. BN medgivande.

01-VÄM-3203

Inrättandet av tennisplan kan ske som mindre avvikelse enligt 9§ 3 st. AL BN medgivande!

01-RÅD-1638

LGA förrättning

0136-83/26

16§ AL överenskommelse. Planenlig. BN ok. 8-11§§ Al.

0188-83/175

16§ AL överenskommelse. Byggnadsplan. BN ok. 8-11§§ AL.

0120-83/41

överklagad

03-94:384

Upphävande av anläggningsbeslut 19730313, reggad som skokloster ga:1, enligt 18§ LGA.
Gemensam för 559 fastigheter(1973). Idag ansvarar kommun för VA-området.
FLM konstaterar att 35 § AL ang. ändrade förhållanden har inträtt.
Även BRF har andel i GA, en andel per lgh. GA omfattar områden både med enskilt och
kommunalt huvudmannaskap. Idealbyn frågar om de kan utträda ur GA, eftersom området har kom.
h-skap.
43§ krävs plus överenskommelse mellan förening och fastighetsägare.

04-79/589

Villkor anses vara uppfyllda. 5-10 §§ AL

04-GEM-16

LGA-förrättning

23-KAL-750

BN ok. Byggnadsplan finns. Ej utrett vilka vilkor i AL som är uppfyllda förutom båtnadsvillkoret.

04-GEM-9

LGA-förrättning

20-1982/623

BN medgivande 23§ AL. Inrättas enligt 8,9,11 §§ AL. Mindre avvikelser 9§ AL.

2031-666

Väsentlig betydelse för deltagande fastigheter. Lusthus inrättas som GA utan stöd av B-plan.
Hänvisar till grönområdet i planen och ger stöd till lusthuset där igenom.
Resterande anläggningar finns i b-plan. Inrättas med stöd av 5-11§§ AL.

05-VÅN-1118

Samfällighetsföreningen har sin grund i en ekonomisk förening. Anlagts i mindre avseense
i strid mot gällande plan. BN medgivande. 8-11§§ AL Uppfyllda.

05-VNY-456

Inrättas enligt plan, behöver ej pröva båtnad. Anger dock båtnad. BN ok. 8-11§§ AL.

Norrmjöle

För komplicerad. Ga innefattar parkering till 3 fast. på ofri grund. En golfbana och en tennisklubb.

15-VÄY-847

Opinionsvillkoret uppfyllt. Förutsatt i plan = ej båtnadsprövning. BN ok. 8-11§§ AL.

0480-05/86

Inrättad enligt 5-10, 12,16 §§AL.

1280K-37/1995

Båtnadsvillkoret uppfyllt. 8-11 §§ AL.

01-RIA-562

LGA-förrättning. Väsentlig för fastigheterna utan betydelse för fordringsägare. 9 § LGA

0483-87/49

Ursprungligen tomtägarförening. Trygga ekonomin. AL 5-11§§.

Almö-Lindö

Överenskommelse mellan sakägarna. Byggnadsplan (1972). Båtnad prövad i plan. 8-11§§ AL uppfyllda.
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Bilaga 2 - Intervjufrågor
Försök svara så utförligt som möjligt! Tack för hjälpen!

Del 1 – Allmänna frågor om gemensamhetsanläggningar
1. Hur länge har du arbetat med anläggningsförrättningar?
2. a) Samarbetar/rådger lantmäterikontoret med kommunernas
planavdelningar vid framtagandet av fastighetsplaner? Om ni gör så, hur?
b) Om du samrått med kommun vid framtagande av fastighetsplan där
gemensamhetsanläggning ska inrättas, tycker du att dessa har varit väl
prövade utifrån anläggningslagens båtnads- och väsentlighetsvillkor?
3. Tycker du att någon anläggningstyp är mindre lämplig att inrätta som
gemensamhetsanläggning? Av vilka skäl?
4. Har du avslagit en ansökan om anläggningsförrättning på grund av att
anläggningen inte bedömts vara av stadigvarande betydelse för
fastigheterna?
5. Hur många fastigheter tycker du maximalt bör ingå i en
gemensamhetsanläggning?

6. När du bildat en gemensamhetsanläggning som är av mer komplicerad art,
tänker du då på hur den ska förvaltas? Genom att fastighetsägarna själva
sköter förvaltningen eller att den istället läggs ut på ett drifts/förvaltningsbolag?
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Del 2 – Anläggningstyper
7. Om ägarlägenheter införs i Sverige, tror du att dessa kommer att ge upphov
till nya typer av gemensamhetsanläggningar och i så fall vilka?
8. Vilka förutsättningar krävs för att inrätta mer exklusiva anläggningar i en
gemensamhetsanläggning? Höga marknadsvärden, överenskommelse bland
fastighetsägare, antal deltagande fastigheter?
9. Vi har granskat ett trettiotal förrättningsakter som berör storkvarter
innehållandes tennisbana, pool mm. Majoriteten av dessa inrättades på
1970- och 80-talet. Vad är skälet till detta? Och varför inrättas inte sådana
längre i samma utsträckning?
10. Kan trender inverka på bildandet av gemensamhetsanläggningar, t.ex. det
stora tennisintresset under 1970- och 1980-talet?
Vi har en högst egen subjektiv teori till detta. Var det mer i tidens anda att
man då som fastighetsägare skulle ha tillgång till en tennisbana än det är
idag? Kan Björn Borgs framgångar under denna tid gett upphov till ett starkt
behov av tennisbanor bland Sveriges fastighetsägare. Om så, hur kan denna
trend motivera att en anläggning är av stadigvarande betydelse för
fastigheterna som deltar i gemensamhetsanläggningen sett ur dagens
tidpunkt? Vi ser detta behov mer som ett personligt intresse från
fastighetsägarens sida än en objektiv nytta för fastigheten i sig.
11. Anläggningar inom tomtägarföreningar har bildats på initiativ av
fastighetsägarna utan inskränkande lagstiftning vilket medfört att deras
personliga intressen styrt vilka anläggningar som uppförts. Vi syftar främst
på anläggningar som exempelvis tennisbana, pool, bastu och andra likartade
typer. Ibland vill föreningen inrätta anläggningen som
gemensamhetsanläggning för att på sätt få ökad ekonomisk trygghet. Tror
du att tillräcklig hänsyn till villkoren i AL tas i dessa fall?
12. När gemensamhetsanläggning inrättats enligt fastighetsplan vid större
områden med enskilt huvudmannaskap ingår det ofta ett större antal
nyttigheter i den. Dessa nyttigheter kan skilja sig mycket åt och kompletterar
inte alltid varandra.
Kan det ses som att kommunen kompenserar de enskilda fastighetsägarna
eftersom de åtar sig kostnaden för anläggningar som kommunen brukar
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bekosta genom att ta med nyttigheter i gemensamhetsanläggningen som
kanske inte är av stadigvarande betydelse för fastigheterna? (Anläggningar
som fastighetsägarna personligen efterfrågar men som den enskilde
fastighetsägaren inte själv kan bekosta, t.ex. tennisbana eller pool).
13. Vilka problem kan uppstå då fastighetsägare flyttar sina andelar, exempelvis
i en gemensamhetsanläggning för båtplats, genom överenskommelse, från
en fastighet till en annan?
14. Det bildas allt fler hästgårdar i dag. Hur ser du på möjligheten att skapa
tillgång till stallplats, paddock och dylikt genom att inrätta
gemensamhetsanläggning för dessa ändamål i ett villakvarter på
landsbygden?
15. Vad anser du om gemensamhetsanläggningar vars ändamål är att bibehålla
en särskild arkitektonisk karaktär på fastigheterna?
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Del 3 - Stadigvarande betydelse
Till vilken grad anser du att var och en av följande anläggningar är av stadigvarande
betydelse för en ”normal” fastighet:
Skalförklaring
1 = ej av stadigvarande betydelse
2 = tveksam stadigvarande betydelse
3 = stadigvarande betydelse

Typ av anläggning

Grad
av
stadigvarande
betydelse för "normalfastigheten”
1
2
3

Tennisbana
Pool
Hästgård
Klubbhus
Utfartsväg
Vindkraftverk
Vall för strandskoning
Affärslokal
Telefonkiosk
Dansbana

Kommentarer:
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Bilaga 3 – Sortering ändamål
Kursiv- och fetmarkerad = potentiell GA
Kommunikation

VA/ledningar

Energi

Bro

Brunn

Bergvärme

Asfaltsbeläggning

Dränering

Solfångare

Busskur

El/Tele

Vindkraft

Båtplats

Högreservoar

Väderkvarn

Diken

Kulvert

Färja

Pumphus

Gatubelysning

Reningsverk

GC-väg

Stuprör

Gårdsytor

Transformatorstation

Motorvärmare

VA/infiltration

Parkering/garage

Vattentäkt

Skylt
Vägar
Ångbåtsbrygga
3D-fastighetsanläggning

Skydd

Fritid/rekreation

Centraldammsugare

Brandbod

Affärslokal

Gymlokal

Livräddningsutrustning

Anslagstavla

Hiss

Mur/Staket

Bad

Tvättstuga

Refug

Badmintonplan

Skyddsvall

Badponton

Strandskoning

Bastu

Vaktpostering

Boulebana

Vågbrytare

Båtkärra/slip
Båtplats
Bänkar och bord
Centralantenn
Dansbana
Eld-/grillplats
Elljusspår
Fiske
Flotte
Fotbollsplan
Förenings-/samlingslokal
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Forts. Fritid/rekreation

Uppsamling/förvaring

Arktitektur

Grönyta/allmän plats

Ekonomibyggnad/loge

Belysning

Gäststuga

Förråd

Fasad

Inseglingsränna

Jordkällare

Mur/Staket

Kabel-TV

Kompost

Plantering

Kägelbana

Postlådeställning

Stuprör

Lekplats

Soprum/Miljöstation

Takpannor

Lusthus

Vedbod

Majstångsplats
Odlingsområden
Omklädningsrum
Parabolantenn
Paviljong
Plaskdamm
Pool
Ridanläggning/Stall
Sjösättningsramp
Skidlift
Slalombacke
Soldäck
Teknikbacke
Telefonkiosk
Tennisbana
Toalett
Utkikstorn
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