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Abstract 
Two or more property units sometimes have a common need to utilize an area of land located 
outside their own property. There are several ways to meet this need. One possibility is to 
form a joint property unit. In Sweden today there are nearly 100 000 joint property units. This 
work examines what purpose these joint property units have. The work also investigates when 
the joint property units are formed and by which measure formation occurred. 

The starting point is an extract from the Real Property Register showing all registered joint 
property units in Sweden. The joint property units are then sorted and grouped into classes 
after the indicated purpose. From the classes with the most common purposes are random 
selections made. Time and the measure used for formation have subsequently been checked in 
the Real Property Register. There have also been case studies made of all joint property units 
in the municipality of Stockholm and the municipality of Staffanstorp. 

The result shows that the most common purpose is some kind of road. The result also shows 
that most joint property units formed during the 1800s in the implementation of “laga skifte” 
(the reformation on property structure). The case studies show large differences between the 
compared municipalities. The joint property units in the municipality of Stockholm are 
usually of late years and formed by some of the possible measures in the Real Property 
Formation Act. The joint property units in the municipality of Staffanstorp are usually formed 
by measure according to older laws in the 1800s or early 1900s      
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behov varav en möjlighet är att bilda en samfällighet. Det finns idag närmare 100 000 
samfälligheter i Sverige. I det här arbetet undersöks vilka ändamål dessa samfälligheter har. I 
arbetet undersöks även när samfälligheter bildats och genom vilken åtgärd bildandet skett. 

Utgångspunkten är ett uttag ur fastighetsregistret med samtliga registrerade aktiva 
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Fallstudierna visar på stora skillnader mellan de jämförda kommunerna. Samfälligheterna i 
Stockholms kommun är vanligen bildande under senare tid genom någon av de möjliga 
åtgärderna i fastighetsbildningslagen. Samfälligheterna i Staffanstorps kommun är vanligen 
bildade enligt de äldre lagstiftningarna för enskifte, laga skifte, hemmansklyvning eller 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jord som ägs gemensamt har åtminstone funnits sedan tiden för landskapslagarna 
när bönderna ägde marken i byn efter byamålet. För att förbättra produktiviteten i 
jordbruket har lagarna som reglerar ägandet och hur jorden är indelad ändrats vid 
ett antal tillfällen. Jorden har uppdelats i större individuellt ägda områden som i 
dag kallas fastigheter. Vissa markområden har dock vid delningar av jord lagts 
och läggs fortfarande i markområden, eller samfälligheter som heter idag, vilka 
ägs gemensamt av andra fastigheter.  Samfälligheten kan nyttjas av ägarna till de 
fastigheter som äger samfälligheten.          

1.2  Syfte 
Samfälligheter bildas av en eller flera anledningar vid en viss tidpunkt. Syftet med 
det här arbetet var att undersöka ändamålet med de samfälligheter som finns. Ett 
till syfte med arbetet är att undersöka när och genom vilken åtgärd de 
samfälligheter som idag finns har bildats.   

1.3  Avgränsning, metod 
Utgångspunkt för arbetet är ett uttag ur fastighetsregistret gällande 2011-04-19 
med samtliga aktiva samfälligheter. Dessa samfälligheter har sedan sorterats in i 
klasser efter ändamål. Från varje ändamål av de 10 mest förekommande 
ändamålen har det gjorts ett slumpmässigt urval av samfälligheter som undersökts 
i fråga om år och åtgärd för bildande. Arbetet omfattar också fallstudier på två 
kommuner där samtliga kommunens samfälligheter studerades. De kommuner 
som valdes att studeras var Stockholm och Staffanstorp som båda hade ett 
hanterbart antal samfälligheter.      

1.4  Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer en historisk framställning av hur 
lagstiftningen varit och förändrats över tiden fram till den lag som är gällande 
idag. Efter den historiska framställningen görs en redovisning av gällande 
lagstiftning. Sedan redovisningen av den gällande lagstiftningen gjorts kommer 
själva undersökningen och resultatet av denna.    
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2 Samfälligheter i äldre lagstiftning 

2.1  Jord ägd gemensamt enligt landskapslagarna 
C. G. Ihrfors skriver i sin avhandling om häradsallmänningar att sedan begreppet 
äganderätt uppstått har den odlade jorden till en början under lång tid varit 
föremål för kollektivt ägande.1 Att ägare av jorden var bysamfälligheterna och 
inte de enskilda individerna. Individerna var medlemmar i samfälligheterna och 
brukade jorden gemensamt vilket innebar att ingen kunde peka ut ett eget 
markområde. 

Enligt Ihrfors avhandling ansågs den ouppodlade jorden först vara res nullius 
(herrelöst land) men snart torde byalaget utsträckt sin äganderätt till den 
ouppodlade skogs- och betesmarken som angränsade till den uppodlade. 2 Därmed 
uppstod två olika slag av allmänning, en till vilket byamännen hade kollektiv 
äganderätt som senare efter införandet av en skifteslagstiftning benämndes byns 
oskiftade jord och den stora allmänningen, belägen utanför byområdet och 
byallmänningen, som ingen hade äganderätt till. 

I Hälsingelagen omtalas byamännens egen skog, vilket motsvarar byallmänningen 
i övriga landskapslagar, och allmänning.3 Det fanns ingen äganderätt till denna 
allmänning men intäktsrätten var reglerad. Enligt Dalalagen skulle skog som inte 
var skiftad nyttjas saklöst av alla ägarna.4 I Västmannalagen reglerades hur 
allmänningar belägna mellan byar eller mellan hundare skulle delas.5 Om det 
saknades rå och rör skulle allmänningen delas lika mellan de omkringliggande 
byarna respektive hundare. Om någon by eller något hundare brukade annan bys 
respektive hundares allmänning utan lov eller legoavtal utdömdes böter. Brukaren 
av en allmänning ansvarade även för att röja och för att underhålla broar. Ville 
någon bruka allmänningen krävdes lov från hundarestinget. 

Kvarnställen behandlades enlig Hafström olika i landskapslagarna.6 Enligt 
Västgötalagen ägde den som först bebyggde ett kvarnställe rätten kvarnstället 
både om det var beläget på alla götars mark eller på alla grannars mark. Enligt 
Upplandslagen skulle ett kvarnställe i en by delas mellan jordägarna i byn efter 
byamål. I Södermannalagen reglerades att en samfälld kvarnström skulle delas 
efter rätt byamål och vid solskifte skulle skiftas efter det brukliga byamålet. En 
huvudregel i de fornsvenska lagarna var att rätten till kvarnställe och strömfall var 
samfälld för byamännen enligt byamålet. 

                                                 
1Ihrfors, C. G. (1916), 9. 
2 Ibid., 10. 
3 Ibid., 10. 
4 Holmbäck, Å., & Wessén, E., (1936), 60 
5 Ibid., 144. 
6 Hafstöm, G., (1969), 192-194. 
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2.2  Magnus Erikssons landslag 
Enligt Åke Holmbäcks och Elias Wesséns verk Magnus Erikssons landslag i 
nusvensk tolkning utarbetades landslagen och började tillämpas i mitten på 1300-
talet.7 I lagens byggningabalk fanns det regler om samägande eller delägande av 
vissa typer av markområden. Om bönderna i byn ville bygga byn på nytt eller om 
byn låg i hammar och fornskifte kunde byn skiftas enligt reglerna i 1-4 kap. i 
landslagens byggningabalk. Exempelvis enligt 1 kap. 1 § ska det finnas en allmän 
väg till en by och en därifrån. Om reglerna i 1-4 kap. följdes låg byn enligt 
balkens 5 kap. i rätt solskifte. I 6 kap. 2 § fanns regler om att diken mellan åkrar 
skulle ligga till hälften på vardera åkern med följden att bönderna ägde halva diket 
var.   

Byggningabalkens 24 kap. reglerade hur allmänningarna fick brukas. I balken 
reglerades två typer av allmänningar, häradsallmänningar och landsallmänningar. 
För att bruka eller på annat sätt nyttja en annans allmänning krävdes enligt 1 § lov 
eller legoavtal. Den som ville göra en nyodling på en häradsallmänning behövde 
enligt 3 § lov till åtgärden vilket beviljades av häradet eller av häradshövdingen. 
För att nyttja en landsallmänning krävdes enligt 3 § lov av landet (landskapet) 
eller av lagman. Om allmänningen låg oröjd eller utan broar skulle enligt 2 § hela 
häradet röja och anlägga broar där var och en bidrog i förhållande till sin ägolott. 
Den som hade en intaga på allmänningen skulle enligt 3 § svara för broar inom 
det område som nyttjades, intagan skulle även vara innesluten av gärdesgårdar. 
För att få nyttja mark på en allmänning skulle enligt 3 § avgäld erläggas till 
häradet respektive till landskapet. Det fanns enligt 4 § ingen möjlighet att vräka 
den som bodde på allmänningen så länge denne eller dennes arvingar gjorde rätt 
för sig. 

I Magnus Erikssons landslag var även ställen för kvarnar föremål för gemensamt 
ägande. Enligt byggningabalkens 26 kap. skulle ett kvarnställe som låg mellan två 
byar delas mellan byarna efter hur långt ut i vattnet bymarken räckte. Om 
kvarnstället låg inom en by skulle varje bydelägare ha en del av kvarnstället som 
motsvarade vad delägaren ägde i tomt, åker och äng. Om flera personer var 
delägare i samma kvarnställe men endast en ville anlägga en kvarn kunde denne 
enligt 5 § stämma de andra vid tinget och få tillstånd att ensam bygga kvarnen. 
Samma regler gällde även för fiskeverk och för fiskegårdar.           

2.3  Kristoffers landslag 
Kristoffers landslag som stadsfästes 1442 var en omarbetad version av Magnus 
Erikssons landslag. I lagens byggningabalk återfinns reglerna från Magnus 
Erikssons landslags byggningabalks 6, 24 och 26 kap. i Kristoffers landslags 
byggningabalk 7 kap. om dike, 29 kap. om allmänning och i 33-34 kap. om 
kvarställe.    

                                                 
7 Holmbäck, Å. & Wessén, E. (1962) 
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2.4  Magnus Erikssons stadslag 
Magnus Erikssons stadslag som enligt Magnus Erikssons stadslag i nusvensk 
tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén utgavs i mitten på 1300-talet 
innehöll inga regler om gemensamma markområden.8 En förklaring till detta kan 
vara att staden själv ägde jorden som en egen juridisk person.9  

2.5  1734 års lag 
Byarna skulle enligt 12 kap. 1 § jordabalken i 1734 års lag ha avgränsningen 
mellan varandra makerad med rå eller rör. Marken inom byn fick enligt 1 kap. 1 § 
byggningabalken skiftas i solskifte. Marken delades då upp mellan jordägarna i 
byn efter öre och örtug, pund och tunne ränta eller hemmanstal. Den mark som i 
skiftet inte delades upp mellan jordägarna lämnades oskiftad.   

I byggningabalkens 1 kap. reglerades att vid skifte av en by skulle gator läggas på 
oskiftad mark mellan varje tomt i byn. I 4 kap. byggningabalken reglerades att 
vägar till och från en by, åker, äng, kyrka samt kvarn bör läggas i oskiftad mark. 
Enligt 4 kap 2 § regler borde även avloppsdiken läggas i oskiftad mark.  

Hur den oskiftade marken i byn fick nyttjas reglerades i byggningabalkens 10 kap. 
1 §. Alla jordägare i byn fick ta den torv, näver, ved, timmer, gärdsel och löv som 
behövdes till det egna huset och gården. Det var inte tillåtet att ta till någon annan, 
sälja eller upplåta till någon. Ägde någon jord i fler byar var det inte tillåtet att ta 
från den ena byns oskiftade skog och mark och använda alstren i en annan by. En 
jordägare som ville göra en intaga på den oskiftade marken kunde enligt 10 kap. 
4 § i första hand fråga alla de andra jordägarna i byn, om jordägarna nekade 
intagan fanns möjlighet att söka lagenligt skifte hos rätten. Detta innebar att alla 
jordägarna i byn fick sin del i allt som kunde skiftas. 

Det fanns i 1734 års lag tre typer av allmänningar reglerade. I 16 kap. 1-2 §§ 
byggningabalken reglerades hur lands-, socken- och häradsallmänningar fick 
nyttjas. Landsallmänningarna fick nyttjas av dem som inom länet bygge och bo, 
socken- och häradsallmänningarna fick nyttjas av dem som hade sin tillvaro inom 
socknen respektive häradet. I dessa allmänningar fick mulbete, timmer, ved, 
gärdsel, löv, näver, torv, bast och annat som där kunde finnas åtnjutas för eget 
användande av den som inte hade tillgången på egen mark. Det var inte tillåtet att 
upplåta för utomstående att nyttja allmänningen eller sälja alster från densamma. 
Den som ville hugga timmer, ved, gärdsel och stör var tvungen att få rättighet 
prövad vid tinget vilket avgjorde hur mycket som fick tas. Tillgångar som togs 
från ett län, en socken eller ett härad fick inte föras till en gård som låg utanför 
respektive län, socken eller härad. 

                                                 
8 Holmbäck, Å. & Wessén, E. (1966). 
9 Jfr 2.11 1st.   
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Oskiftat fiskevatten fick enligt 17 kap. 1 § byggningabalken brukas med not och 
nät av de som hade del i vattnet, vilket bör betyda alla jordägarna i byn. Enligt 
18 kap. 3 § samma balk fick en allmännings fiskevatten användas av alla som 
hade rättighet i allmänningen. 

Enligt 20 kap. 1 § byggningabalken hade alla delägarna i en by, efter storleken på 
delen i byn, del i de strömmar och bäckar inom byn som lämpade sig för kvarn 
eller annat vattenverk. Samma regler gällde även enligt 4 § samma kapitel för 
sågverk. 

Alla som bodde i socknen var enligt 1734 års lag skyldiga att bygga och uppehålla 
kyrka med tillhörigheter som klockstapel, kyrkomur, sockenstuga och fattigstuga. 
Byggnadsmaterial och andra kostnader skulle regleras efter hemmantalet och 
dagsverken skulle regleras efter matlagen.10 Prästgårdar skulle byggas av alla 
efter gårdstalet utom sätes- och ladugårdar samt hemman avskiljda med rå och 
rör.11 Varje härad skulle bygga och uppehålla tingsbyggnad och fängelse efter 
gårdstalet. Fria från detta var sätes- och ladugårdar somt hemman avskiljda med 
rå och rör samt prästboställe och klockareboställe.12 

Landsallmänningar 
Landsallmänningar vilka bildades under tiden för landskapslagarna har i motsatts 
till häradsallmänningarna helt försvunnit sedan det blev tillåtet att dela upp dem. 
Vissa av landsallmänningarna uppgick dock i andra allmänningar.13 

Sockenallmänningar 
År 1730 beslutade statsmakten att sockenallmänningar fick delas upp mellan 
sockenborna. Detta ledde till att sockenallmänningarna försvann.14 

Häradsallmänningar 
Äganderätten till häradsallmännigarna har genom århundraden varit föremål för 
stridigheter mellan kronan och bönderna. Under landskapslagarnas tid fanns i 
Svealand och Götaland flertalet häradsallmänningar. Häradet hade endast 
befogenhet att reglera nyttjandet av allmänningarna. Rättigheten till 
allmänningarnas alster var förbehållen häradets inbyggare vilka var tvungna att 
erlägga avgäld. I Östergötland och Småland gjorde kronan anspråk på 1/3 av 
allmänningen.15 

                                                 
10 1734 års lag, 26 kap. 1 § Byggningabalken. (matlag, enligt Nordisk Familjebok 1904-1926, 
kameralt, hushåll som grund för utgörande på landet av vissa skatter, besvär o.d.) 
11 Ibid., 26 kap. 2 § Byggningabalken. 
12 Ibid., 26 kap. 4 § Byggningabalken. 
13 Wernstedt, M. (1983), 84. 
14 Ibid., 84. 
15 Ibid., 83. 
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Efter det att Magnus Erikssons landslag börjat gälla blev äganderätten till 
häradsallmänningarna alltmer oklar vilket har ansetts bero på utvecklingen av 
jordäganderätten och de förändringar som häradet genomgick. Häradshövdingen 
tillsattes av kungen och häradstinget blev en statlig domstol. Detta ledde till att 
många av häradets uppgifter övergick till staten.16  

Under 1600- och 1700-talet ansågs det allmänt att bönderna endast hade 
nyttjanderätt till jorden och den verkliga äganderätten tillkom staten. Samma 
synsätt tillkom på äganderätten till häradsallmänningarna. I början på 1800-talet 
med liberalismens genombrott stärktes jordägarnas ställning eftersom man ansåg 
att den ekonomiska utvecklingen gynnades av ett stort enskilt inflytande. Kungen 
uttalade i brev år 1824 att lands- och häradsallmänningar bör ses som landets och 
häradets tillhörighet. Detta ledde till att vissa av häradsallmänningarna delades 
upp mellan delägarna men ett stort antal blev kvar.17 

Enligt en kunglig förordning år 1866 skulle häradsallmänningar behållas 
oförminskade. Förordningen förklarade även att delägare i häradsallmänning är, 
förutom där inte annat stadgats, de som i häradet bygga och bo efter deras 
oförmedlade mantal.18 Avkastningen skulle sedan förvaltnings- och 
underhållskostnader avdragits fördelas mellan delägarna efter deras oförmedlade 
mantal.19 Dessa regler fortsatte att gälla i den kungliga förordningen år 1894.20     

Byallmänningar 
Under medeltiden fanns även byallmänningar vilken i regel bestod av skog och 
betesmark som i en solskiftad by lämnats oskiftad.21 Denna oskiftade mark hade 
varje bydelägare rätt att nyttja för husbehov. 

 

2.6 Storskiftesförordningarna 
År 1746 gav överdirektören för lantmäteriet Jacob Faggot ut skriften Svenska 
lantbrukets hinder och hjälp.22 I denna skrift skildrades olägenheterna med 
splittringen av jorden som solskiftet orsakat samt rekommendationer för att råda 
bot på problemet. Faggot avgav sedan en memorial i ämnet till lagkommissionen. 

                                                 
16 Wernstedt, M. (1983), 83. 
17 Ibid., 83-84. 
18 2 kap. 5-6 §§ KF 29 juni 1866. 
19 2 kap. 11 § KF 29 juni 1866. 
20 KF 26 jan. 1894. 
21 Wernstedt, M. (1983), 83. 
22 Forssman, H. (1928), 17. 
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Det som kallas den första storskiftesförordningen utfärdades genom en kunglig 
förordning angående lantmätare och deras förrättningar den 1 mars 1749.23 I 
denna ålades lantmätarna att, om jorden var mycket sönderdelad genom 
tegskiften, påpeka för bönderna vilken skada detta orsakade och verka för att 
jorden lades i så få storskiften som möjligt.24  

År 1757 kom den första egentliga storskiftesförordningen vilken bland annat 
justerades och preciserades i en stadga 1762 och i en lantmäteriförordning 1783.25 
Regelverket innebar att en jordägare kunde tvinga sina bygrannar att skifta byn.26 
I förordningen från 1783 stadgades att lantmätaren skulle komma överens med 
delägarna om var vägar, huvuddiken och andra platser för allmänna nödiga behov 
skulle läggas av oskiftat.27     

2.7  Enskiftesförordningarna 
Det första enskiftet genomfördes av friherren Rutger Macklean på godset 
Svaneholm i södra Skåne 1783-1787.28 Godset bestod då av ca 50 bondgårdar, de 
flesta liggandes i 4 byar, och ett 40-tal torp. En tredjedel av åkertegarna låg så 
långt ifrån byarna att de var svåra att sköta ordentligt. Efter skiftet bestod 
Svaneholm av 73 jämnstora bondgårdar och ett 60-tal torp spridda över godset 
med marken liggande i ett skifte. Detta skifte genomfördes enligt 1783 års 
storskiftesföreskrifter och för att kunna genomföra enskifte i större omfattning i 
byar med flera jordägare krävdes lagändringar. 

Den första enskiftesförfattningen var kungliga förordningen den 31 mars 1803 
som gällde i Skåne.29 Nästa förordning om enskifte kom 2 februari 1804 och 
gällde för Skaraborgs län. Den 2 februari 1807 kom en allmän förordning om 
enskifte som dock inte gällde i Skåne och Skarabords län där tidigare utfärdade 
förordningar gällde. Författningen gällde heller inte i Kopparbergs-, Gävleborgs-, 
Västernorrlands- och Västerbottens län samt inte i Finland. I dessa landsdelar 
gällde tidigare utfärdade författningar angående storskifte och avvittring.         

Enligt enskiftesförordningen var det inte nödvändigt att alla gårdar i en by 
skiftades vilket innebar att om endast några jordägare fordrade skifte bröts deras 
hemman ut ur byn och de övriga låg kvar i tegskifte.30 Om få jordägare ville vara 
kvar vid tegskiftet skulle ett helt nytt tegskifte läggas ut på en väldigt begränsad 

                                                 
23 Ibid., 17. 
24 Gadd, C. -J. (2000), 275.  
25 Ibid., 275 
26 Ibid., 281. 
27 Forssman, H. (1928), 23. 
28 Gadd, C. -J. (2000), 286-288. 
29 Forssman, H. (1928), 28. 
30 Gadd, C. -J. (2000), 289. 
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yta vilket ledde till att de jordägare som från början var skiftesovilliga gick med 
och skiftade sin jord tillsammans med övriga byn.  

Enligt förordningen om enskifte från 1807 skulle lantmätaren överlägga med gode 
männen och delägarna om var nödvändiga vägar för utfart till stad, kyrka, kvarn, 
vattuställen, skogsfärder, torvskörd och grödans inkörsel skulle anläggas.31 
Överläggningar skulle även ske om var diken kunde ledas för att förbättra 
vattensjuka områden inom skiftesområdet. Även andra behövliga områden kunde 
reserveras.   

2.8  Skiftesstadgorna 1827 och 1866 
År 1827 ersattes storskiftes- och enskiftesstadgorna med stadgan om laga skifte 
vilken kom att gälla i hela landet med undantag av övre Dalarna.32 Stadgan 
byggde vidare på enskiftesförordningarna men var noggrannare och utförligare 
och lagstiftaren hade förutsett och i förväg parerat för olika tolkningar vilket 
gjorde att stadgan tillämpades i stort lika över hela landet. Med laga skifte 
återinfördes det ovillkorliga skiftesvitsordet som innebar att det räckte att en 
bydelägare ville ha skifte för att det skulle genomföras.    

Skiftesstadgorna från 1827 och 1866 innehöll nästan identiska regler angående 
mark för delägarnas allmänna behov. Med laga skifte avsågs en utbrytning av 
oskiftade eller redan skiftade men sammanblandade ägor till så stora sammanhang 
som ägornas beskaffenhet och belägenhet medgav utan någon delägares förfång.33 
Delägare till oskiftad mark på landet hade vitsord att begära skifte.34 Mark i by 
eller hemman som hade två eller flera ägare och som blivit lagd i flera skiften 
genom teg- eller storskifte fick skiftas på begäran av delägare.35 Detta innebar att 
genom laga skifte kunde exempelvis en hel by eller enbart ett hemman skiftas.  

I skiftesstadgan från 1866 reglerades mark för delägarnas allmänna behov i 
10 kap. De regler som gällde var att det bör tas ett nödvändigt utmål för allmänna 
gator och vägar till stad, kyrka, kvarn, grödans inkörsel, skogsfärder, torvmossar, 
vattenställen m.m. samt för avlopps- och floddiken av oskiftat. Vidare skulle 
gator, vägar och diken helst läggs mellan lotterna samt alltid utstakas räta om det 
var möjligt. Om det fanns fiskeläge, kalk- eller täljstensbrott, vattenställen, 
blekeplatser, linsänken, kvarnar, vattenverk eller andra lägenheter som hörde till 
skifteslaget gemensamt fick nödvändig mark för dessa ändamål tas av odelad 

                                                 
31 Kongliga Majestäts nådiga förordning om enskiften; Given Malmö den 2 februari 1807. 
32 Gadd, C. -J., (2000), 292-293. 
33 1 kap. 1 § Skiftesstadgan (1866), Kongliga Majestäts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i 
riket; Gifven Stockholms Slott den 9 november 1866.  
34 1 kap. 2 § Skiftesstadgan (1866). 
35 1 kap. 3 § 1 mom. Skiftesstadgan (1866). 
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mark. Vidare kunde nödvändig mark tas för hämtning av sten, sand, ler, grus eller 
torv av odelat område.36 Dessa regler återfanns även i skiftesstadgan från 1827.37 

Enligt stadgan fick avloppsdiken för framtida ändamål stakas ut från mossar, kärr, 
myrar eller annan vattendränkt mark som kunde odlas.38 I stadgan från 1827 fanns 
tillägget att utstakning av framtida dike bör ske om delägare yrkar eller på 
skiftesförrättarens eller godemännens framställan.39 Om någon bydelägare 
innehade sten- eller malmbrott, kvarn, vattenverk, fiske eller annan lägenhet som 
de övriga saknade lott i var denne berättigad till att mot avräkning mot sin egen 
ägolott få nödvändig mark till ändamålet.40  

2.9 Hemmansklyvning och ägostyckning 
År 1747 utfärdades en ny förordning angående hemmansklyvning som innebar att 
hemman fick klyvas i sex, åtta eller fler delar efter vad hemmanen prövades tåla.41 
Hemmansklyvning hade tidigare varit strängt reglerad på grund av rädsla för att 
hemmanens skattekraft skulle minska och för att en långt driven delning av jorden 
skulle medföra en tillbakagång för jordbruket i allmänhet. Villkoret för att 
genomföra hemmansklyvning var att den som skulle besitta den utbrutna 
hemmansdelen skulle gifta sig. För klyvning av skattefrälsehemman krävdes 
ränteägarens samtycke. 

Reglerna ändrades och kompletterades vid ett antal tillfällen fram till 1881 när 
förordningen om hemmansklyvning och jordavsöndring kom och klyvningen blev 
fri.42 År 1896 ersattes denna förordning med lagen om hemmansklyvning, 
ägostyckning och jordavsöndring vilken i fallet hemmansklyvning överensstämde 
med tidigare regler. Skillnaden mellan hemmansklyvning och ägostyckning var att 
hemmansklyvning gällde för delning av ett hemman som ägdes av flera och vid 
ägostyckning kunde ett hemman som ägdes av en person delas.43   

Enligt lagen om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring som trädde i 
kraft 1 jan 1897 fick hemman klyvas i den ordning gällande skiftesstadga 
föreskrev.44 Samfälligheter kunde då bildas enligt gällande skiftesstadgas regler. 
Även vid ägostyckning var det möjligt att undanta mark för gemensamt behov för 

                                                 
36 10 kap. 66 § Skiftesstadgan (1866). 
37 9 kap. 1 § Skiftesstadgan (1827) , Kongliga Majestäts nådiga stadga om skiftesverket i riket; 
Gifven Stockholms Slott 4 maj 1827. 
38 10 kap. 67 § Skiftesstadgan (1866). 
39 9 kap. 2 § Skiftesstadgan (1827). 
40 10 kap. 68 § Skiftesstadgan (1866). 
41 Forssman, H., (1928), 47. 
42 Ibid., 48-49. 
43 Julstad, B., (2005), 202-203. 
44 1 kap. 1 § Lag om hemmansklyvning, egostyckning och jordafsöndring; gifven Stockholms slott 
den 27 juni 1896. 
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samma ändamål som vid laga skifte.45 Om det till det ett hemman som styckades 
hörde vattenfall, fiske eller liknande lägenhet eller om viss jord blivit permanent 
avsöndrad kunde lägenheten eller jorden avsättas som gemensam för 
hemmanslotterna.46 För jordavsöndring saknades regler för avsättning av mark för 
gemensamt behov.  

2.10 Kunglig förordning angående fornminnen 
Enligt 6 § i en kunglig förordning från 1867 kunde mark på vilken det fanns en 
fornlämning undantas som gemensam för skifteslaget. Skiftesförrättaren var enligt 
förordningen ålagd att uppmana samtliga delägare att låta marken som innehöll en 
fast fornlämning att undantas som en för skifteslaget gemensam tillhörighet.47  

2.11 Lag 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad 
Stadsjorden har ursprungligen betraktats som en enda stor fastighet.48 Jorden 
ägdes av staden som en juridisk person vilken upplät tomtplatser och avgränsade 
inägor till borgarna som inledningsvis endast hade nyttjanderätt. Med tiden 
uppläts tomterna med ständig besittningsrätt. Tomträtten till dessa så kallade ofria 
tomter kunde inte gå förlorad så länge den årliga avgälden betalades. Det förekom 
även att tomter överläts vilket medförde att tomterna blev så kallade fria tomter. 

Innan lagen om fastighetsbildning i stad (FBLS) började tillämpas ansågs reglerna 
för landsbygden vara tillämpliga vid fastighetsbildningsåtgärder i städer.49 De vid 
tiden gällande stadgorna om storskifte, enskifte eller laga skifte, vilka innehöll 
särskilda bestämmelser om stadsjord, användes vid delningsförrättningar. De 
åtgärder som främst förekom var klyvning, omskifte och ägostyckning. Med 1907 
års lag om stadsplan och tomtindelning började reglerna om fastighetsbildning i 
städerna att formaliseras. Detta i och med att rättsligen bestående tomter kunde 
bildas genom avstyckning efter fastställelse av tomtindelning.     

Efter införandet av FBLS 1917 medförde fastställelse av tomtindelning att tomter 
bildandes administrativt.50 Fastställelsen medförde att de områden som skulle 
utgöra tomter ansågs avstyckade. För att tomterna skulle bli rättsligen bestående 
kunde tomtmätning genomföras varvid gränser för fastigheter och administrativ 
bildade tomter bestämdes. För de administrativt bildande tomterna hade 
tomtmätningen en fastighetsbildande funktion och för andra fastigheter en 
fastighetsbestämmande funktion. Enligt FBLS kunde avstyckning i stad ske från 

                                                 
45 2 kap. 10 § Lag om hemmansklyvning, egostyckning och jordafsöndring (1896). 
46 2 kap. 11 § Lag om hemmansklyvning, egostyckning och jordafsöndring (1896). 
47 6 § KF 29 nov. 1867, Kunglig förordning angående forntida minnesmärkens fredande och 
bevarande; Given Stockholms Slott den 29 november 1867. 
48 Ekbäck (2009), 237. 
49 Ibid., 238. 
50 Ibid., 239. 
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fastighet som inte ingick i tomtindelning.51 Avstyckningen skulle värkställas så att 
både stamfastigheten och det område som avstyckades fick tillgång till nödvändig 
väg. Detta skulle ske antingen genom att servitut bildades eller genom rätt till 
delaktighet i område som vid mätningsförrättning avsatts för gemensamt behov.52  

2.12 Lag 18 juni 1926 om delning av jord å landet 
Lag 18 juni 1926 om delning av jord å landet (JDL) trädde i kraft 1 januari 1928. I 
JDL avsågs med laga skifte delning av oskiftade eller omdelning av förut skiftade 
ägor för att åstadkomma en för ägorna lämplig indelning med hänsyn till 
beskaffenhet och belägenhet.53 Vidare skulle laga skifte genomföras utan någon 
delägares förfång. Ett laga skifte skulle förrättas på skifteslag vilket bland annat 
betydde att laga skifte kunde genomföras på by, enstaka hemman eller lägenhet 
belägna inom samma rågång eller tidigare betraktade som ett skifteslag.54   

Enligt ett betänkande med förslag till skifte av jord 1911 fanns det brister i 
skiftesstadgan med möjligheten att undanta mark för gemensamma behov. 55 Det 
ansågs inte vara möjligt att undanta mark för andra behov än de som var 
uppräknade. Mark kunde inte undantas för exempelvis upplagsplatser, hamn- och 
lastageplatser, fäbodvallar, skolhusplatser med flera ändamål. En följd av denna 
brist i skiftesstadgan blev enligt betänkandet att delägarna kringgick de gällande 
bestämmelserna genom att låta mark som vägrats avsättas för ett ändamål avsättas 
för ett annat ändamål. I betänkandet nämns exempelvis att mark som vägrats 
avsättas till skolhusplats avsatts till grustag. Ett till exempel som nämns är 
delägare som vägrades avsätta mark till målskjutningsbana i stället avsatte marken 
som sandtäkt med väg.        

I skifteslagstiftningskommissionens betänkande 1918 betonades att de vägar som 
ska undantas från skifte är redan befintliga vägar och nya vägar som är 
erforderliga för skiftesdelägarna eller vissa av dem.56 Kommissionen menade att 
byggandet av nya vägar eller den omläggning och förbättring som ska företas i 
samband med skiftet av redan befintliga vägar är kostsam och avsedd för en lång 
tid. Vägarna borde därför enligt kommissionen inte vara upplåtna med 
nyttjanderätt utan vara skifteslagets tillhörighet vilket torde göra skiftesdelägarna 
villigare att samarbeta. Ett system med servitut och årliga avgifter, om avgifter 
över huvud tagit bör förekomma, till markägaren ansågs föga tilltalande. 

I 10 kap. JDL reglerades undantag av mark från skifte samt bildandet av servitut i 
samband med laga skifte. Enligt 1 § skulle utmål för nödvändiga vägar och 

                                                 
51 5 kap. 1 § FBLS, Lag 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. 
52 5 kap. 6 § FBLS 
53 1 kap. 1 § JDL, Lag om delning av jord å landet; given Stockholms slott den 18 juni 1926. 
54 1 kap. 2 § JDL. 
55 Betänkande med förslag till lag om skifte av jord å landet (1911), 150-151. 
56 Skifteslagstiftningskommissionens betänkande 1918, 270. 
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avloppsdiken samt erforderliga ställen till hämtning av sten, sand, lera, grus, torv, 
vatten och även för vattning av kreatur undantas av oskiftad mark om behovet inte 
kunde tillgodoses med servitut. Även annan mark fick undantas av oskiftat för 
tillgodoseende av annat för deltagarna gemensamt ändamål med tillhörande väg 
om inte ändamålet kunde infrias med servitut.57 

Om det inom skifteslaget fanns ett samfällt strömfall skulle ett utmål för detta 
ändamål undantas för deltagarnas gemensamma räkning om det var möjligt utan 
skada för någon deltagare. Även andra deltagarsamfällda vattentäckta områden 
fick avsättas som gemensamma om det i allmänhet medförde nytta och inte var till 
nackdel för någon deltagare. 58  

Fanns det i skifteslaget mark med skog eller mark lämplig för skog fick denna 
mark avsättas som gemensamhetsskog. Om skogen redan var samfälld eller 
oskiftad skulle den avsättas som gemensamhetsskog om det inte var till 
övervägande del nytta för delägarna att skifta skogen. Var delägarna emot att 
gemensamhetsskog bildades skulle skogen skiftas om det var möjligt med hänsyn 
till skötseln av skogen. Mark fick även avsättas som gemensamhetsskog på 
delägarnas begäran.59 I gemensamhetsskogen skulle delägarna ha en andel som 
motsvarade vad deltagaren avstått i mark till gemensamhetsskogen.60 

Vid skifte av vattenområden fick fisket undantas som gemensamt om det i 
allmänhet var till nytta för delägarna och om inte fisket delats tidigare.61 Mark 
som på grund av dess beskaffenhet eller läge var olämplig att skifta med hänsyn 
till nyttan för delägarna och kostnaderna i förhållande till värdet på marken kunde 
lämnas oskiftade.62 

För mark som upptog plats för fornlämning fanns särskilda regler vilka hänvisade 
till en Kunglig förordning från 1867.63 Enligt denna förordning skulle 
skiftesförrättaren uppmana samtliga delägarna att låta marken med fornlämningen 
undantas som gemensam för delägarna.64 

Vid avstyckning fick jord eller lägenhet undantas för sakägarna till samma 
gemensamma ändamål som vid laga skifte.65 Det var även möjligt att avsätta mark 
till gemensamhetsskog om sakägarna var överens. Det var även möjligt att avsätta 

                                                 
57 10 kap. 2 § JDL. 
58 10 kap. 3 § JDL. 
59 10 kap. 5 § JDL. 
60 10 kap. 6 § JDL. 
61 10 kap. 7 § JDL. 
62 10 kap. 8 § JDL. 
63 10 kap 11 § JDL. 
64 6 § KF 29 nov. 1867. 
65 19 kap. 12 § JDL . 
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mark till gemensamhetsskog som gemensam för två eller flera fastigheter vid en 
särskild förrättning. 66  Denna förrättning genomfördes på begäran av 
fastighetsägaren eller av eniga fastighetsägare om det var flera.  

  

                                                 
66 20 kap. 4 § JDL. 
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3 Samfälligheter enligt fastighetsbildningslagen      

3.1 Inledning           
Fastighetsbildningslagen (FBL) trädde ikraft 1 januari 1972 och ersatte de tidigare 
fastighetsbildningslagstiftningarna JDL och FBLS. Enligt FBL är en samfällighet 
mark som hör till flera fastigheter gemensamt.67 Reglerna i FBL om mark gäller 
också mark och annat utrymme som är samfällt för flera fastigheter.68 Enligt de 
allmänna villkoren i FBL ska varje fastighet som nybildas eller ombildas bli 
varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn till dess belägenhet, omfång och 
övriga förutsättningar.69 Det ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig 
utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. En fastighet för 
bebyggelse ska även kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.    

Samfälligheter kan bildas genom fastighetsreglering.70 Genom fastighetsreglering 
kan även andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan.71 
Samfälligheter kan aven bildas i samband med avstyckning eller klyvning.72 En 
särskild typ av samfällighet, en så kallad exploateringssamfällighet, får bildas av 
mark som inom ett visst område (samverkansområde) beslutats att ingå i en 
exploateringssamverkan.73  

3.2 Fastighetsreglering 

3.2.1 Samfälligheter 

Enligt propositionen till FBL ansågs det nödvändigt att konstruera en ny form av 
samfällighetsbildning eftersom institutet fastighetsreglering inte skulle få samma 
karaktär som skiftet vilket fanns i JDL.74 Skiftet var en uppdelning av mark 
mellan delägarna i ett skifteslag varvid oskiftad mark kunde undantas för 
delägarnas gemensamma behov. I tidigare lagstiftning kunde 
samfällighetsbildning ske, bortsett från vid en åtgärd att bilda gemensamhetsskog, 
uteslutande i samband med delningsåtgärd och då i och med att mark i 
delningsmassan undantogs från delningen.75 Vidare ansågs i förarbetet att 
fastighetsreglering inte är konstruerad som en regelrätt delningsåtgärd i likhet med 
laga skifte vilket medför att samfällighetsbildningen i framtiden inte kan ske 
genom att mark undantas från delning.   

                                                 
67 1 kap. 3 §. FBL. 
68 1 kap. 1 a § 2 st. FBL. 
69 3 kap. 1 § 1 st. FBL 
70 5 kap. 1 § 1 st. p. 3. FBL. 
71 5 kap. 1 § 1 st. p. 2. FBL. 
72 Ekbäck, P., (2009), 154. 
73 1 § Lag (1987:11) om exploateringssamverkan. 
74 Proposition 1969:128 del B, 332. 
75 Proposition 1969:128 del B, 499-500. 
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I 6 kap. FBL finns de särskilda bestämmelserna om samfälligheter. Dessa regler 
gäller vid sidan om reglerna för fastighetsreglering i 5 kap. FBL men ansågs i 
förarbetena vara av mer speciell innebörd.76 I FBL finns inte heller den 
obligatoriska prövning angående inrättande av samfällighet på frivillig väg för 
fornminnen som fanns i tidigare lagstiftning. Detta motiveras i förarbetet med att 
samfällighetsbildning för fornminne torde få en endast ringa omfattning och att 
det inte finns garantier för att framtida markägare kommer att vara villiga att 
vårda fornminnesområdet. Under förarbetet framfördes det även att det är en 
olägenhet att samfälligheter inte kan intecknas som en fastighet men att en 
inteckningsmöjlighet för samfälligheter skulle kräva en invecklad civilrättslig och 
exekutionsrättslig reglering. Det ansågs även uppenbart att det helt saknas intresse 
av en inteckningsmöjlighet för de flesta samfälligheter. 

Enligt 6 kap. 1 § 1 st. FBL får en samfällighet bildas för ändamål av 
stadigvarande betydelse för flera fastigheter om inte ändamålet bättre kan 
tillgodoses på annat sätt. Samfällighet får endast bildas för fastigheter som det är 
av väsentligt betydelse att ha del i samfälligheten.77 Den andel som de deltagande 
fastigheterna kommer att ha i samfälligheten ska bestämmas efter vad som med 
hänsyn till omständigheterna är ändamålsenligt och skäligt.78    

I förarbetet ansågs att samfällighetsbildning också i framtiden skulle kunna 
innebära betydande fördelar för delägande fastigheter.79 Detta bland annat 
eftersom mark som annars skulle varit uppdelad på de olika fastigheterna i vissa 
fall kan föras samman till en enhet och utnyttjas på ett effektivare sätt. En 
fastighets andel i samfälligheten kan då enligt förarbetet bestämmas av hur 
mycket mark som avstås till samfälligheten. I förarbetet uttalas också att om syftet 
med en samfällighet kan vinnas på ett annat sätt, exempelvis genom en begränsad 
rättighet, är det sättet att föredra. Detta eftersom samfälligheter kan orsaka 
olägenheter vid framtida ändringar i fastighetsindelningen och göra 
förrättningsarbetet mer omfattande. 

Det framfördes i förarbetet att det ibland kan vara svårt att få till stånd en 
ändamålsenlig förvaltning av samfälld mark, i synnerhet mindre markområden.80 
Det framfördes även att det kan vara av olägenhet för markägare att inte kunna 
förfoga över marken efter eget gottfinnande. Med hänsyn till detta ansågs att 
bildandet av samfälligheter skulle ske med återhållsamhet och endast skulle 
komma till stånd för att tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för de 
fastigheter som ska delta. Därmed skulle hindras att mark avsattes för 
fastighetsägarnas personliga behov. 

                                                 
76 Proposition 1969:128 del B, 497-498. 
77 6 kap. 1 § 2 st. FBL. 
78 6 kap. 1 § 3 st. FBL. 
79 Proposition 1969:128 del B, 500. 
80 Proposition 1969:128 del B, 501. 
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Enligt förarbetet ska en eventuell samfällighetsbildning jämföras med övriga 
tänkbara åtgärder med företräde för den lösning som med hänsyn till kostnaderna 
och verkningarna i övrigt från såväl allmän som enskild synpunkt är mest 
fördelaktig.81 På grund av detta kan man enligt kommittén till förarbetet inte 
tillskapa mark för vägar och diken som samfällighet, dock inte ett ovillkorligt 
förbud, men för dessa ändamål anses mark tillskapas lämpligast genom servitut. 
Det ansågs att de blivande delägarna i samfälligheten skulle få ett vidgat 
inflytande om frågorna vid bildandet men att alltid kräva frivillig medverkan var 
att gå för långt. Om de allmänna fastighetsregleringsvillkoren är uppfyllda ska en 
samfällighet som är av väsentlig betydelse för vissa fastigheter kunna inrättas 
även om någon eller några sakägare motsätter sig detta. 

3.2.2 Gemensamhetsskog 

Om skogsmark är uppdelad så att ett tillfredställande utnyttjande av skogen 
hindras väsentligt får, om behovet av en förbättrad fastighetsindelning inte kan 
tillgodoses på annat sätt, enligt 6 kap. 2 § 1 st. FBL samfällighet för 
gemensamhetsskog bildas. Enligt paragrafen får endast mark som är väsentligen 
utan betydelse för en fastighets behov av skogsprodukter intas i 
gemensamhetsskog och om gemensamhetsskogen får en sammansättnig som 
medger ekonomiskt tillfredsställande skogsdrift. 

I förarbetet ansågs det att möjligheterna att avsätta skogsmark för 
gemensamhetsskog mot fastighetsägares bestridande inte borde begränsas för 
hårt.82 Det ansågs även att en långtgående rätt för förrättningsmännen att besluta 
om gemensamhetsskog utan att ta hänsyn till de enskilda sakägarnas inställning 
skulle motverka strävandena efter att engagera markägarna i 
rationaliseringsarbetet i övrigt. Därför skulle möjligheterna att tvångsvis avsätta 
gemensamhetsskog inskränkas till vissa bestämda situationer med ett 
framträdande behov av samfällighetsbildning och det inte befarades uppkomma 
olägenheter av betydelse för de enskilda fastighetsägarna. 

Under arbetet med lagen ansågs en väsentlig fråga vara om hela fastigheter skulle 
kunna intas i gemensamhetsskog.83 Frågan var vad som skulle ske om all mark 
som en fastighet bestod av införlivades i en samfällighet. Det fanns två tänkbara 
lösningar, antingen skulle fastigheten som helt införlivades samfälligheten i 
fortsättningen betraktas som en andelsfastighet utan eget markinnehav eller skulle 
samfälligheten registreras som en egen fastighet med bara ideella ägarandelar. Det 
första alternativet valdes.    

                                                 
81 Proposition 1969:128 del B, 502. 
82 Proposition 1969:128 del B, 510. 
83 Proposition 1969:128 del B, 510-511. 
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3.2.3 Överenskommelser mellan deltagande markägare 

Avsteg får göras från reglerna i 6 kap. 1 § FBL om delägarna till de fastigheter 
som ska ha del i samfälligheten lämnar medgivande.84 Enligt kommittén till 
förarbetet anses det viktigt att inte bara fastighetsägaren till den fastighet som det 
inte är av väsentlig betydelse att delta i samfälligheten lämnar medgivande.85 
Medgivande bör även krävas av övriga fastighetsägare som ska ha del i 
samfälligheten eftersom en utökning av deltagandet i samfälligheten även kan 
påverka dem. 

Till gemensamhetsskog får mark avsättas även om inte villkoren i 6 kap. 2 § är 
uppfyllda om berörda fastighetsägare samtycker.86 I förarbetet betonas vikten av 
att inte åsidosätta villkoren i 3 och 5 kap. FBL vid bildande av 
gemensamhetsskog.87 Det påpekas också att ett frivilligt avsättande av mark till 
gemensamhetsskog bör kunna kombineras med en tvångsvis åtgärd samt att 
delägare som är skyldig att avstå mark till samfällighet för gemensamhetsskog 
inte ska kunna hindra en frivillig anslutning. 

En samfällighet får uppdelas i nya samfälligheter om det föreligger särskilda 
skäl.88 Det kan enligt förarbetet röra sig om en äldre samfällighet som inte längre 
bör behållas som en enhet.89 Det finns då möjlighet att dela samfälligheten i olika 
samfälligheter med helt eller delvis skilda delägare utan att hindras av att det inte 
finns förutsättningar att bilda en ny samfällighet. Det betonas i förarbetet att det 
ska finnas särskilda skäl för att genomföra en uppdelning av en samfällighet. 

Reglerna i 6 kap. 1-3 §§ FBL gäller även vid överföring av mark till en 
samfällighet i utbyte mot andel i samfälligheten och vid överföring av andel i 
samfällighet.90 Dock krävs inte samtycke från en delägare vid överföring av andel 
om delägarens andelstal inte ändras. Kommittén till förarbetet ansåg att 
skyldigheten och rättigheten för en fastighetsägare att inträdda i en samfällighet 
bör bedömas på samma sätt när en samfällighet nybildas och när en samfällighet 
utökas med mark eller andelar.91  

För att ersättning ska betalas till delägare av samfällighet om mark överförs från 
samfälligheten eller om ett servitut upplåts eller ändras i samfälligheten krävs att 
delägaren yrkar under förrättningen.92 Ersättningen ska dock bestämmas utan 
                                                 
84 6 kap. 1 § 1 st. FBL. 
85 Proposition 1969:128 del B, 527. 
86 6 kap. 3 § 2 st. FBL. 
87 Proposition 1969:128 del B, 527. 
88 6 kap. 4 § FBL. 
89 Proposition 1969:128 del B, 529. 
90 6 kap. 5 § FBL. 
91 Proposition 1969:128 del B, 530. 
92 6 kap. 6 § FBL. 
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yrkande om den antas överstiga tre procent av prisbasbeloppet gällande året innan 
förrättningen startade. Om samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening 
ska alltid ersättning fastställas utan yrkande. Detsamma om ersättning ska 
utbetalas enligt 5 kap. 17 § 2 st. FBL till en styrelse eller förvaltare som företräder 
delägarna och har befogenhet att uppbära medel som tillfaller samfälligheten. 

För en samfällighet som inte delägarna brukar gemensamt och ersättning enligt 
6 kap. 6 § FBL inte behöver fastställas utan yrkande får en underrättelse om 
förrättningsansökan lämnas till någon eller några godtyckliga sakägare.93 
Förrättningen får även avslutas och fastighetsbildningsbeslut meddelas utan 
samtliga delägare fått möjlighet att yttra sig. 

3.3 Avstyckning 
Avstyckning är en åtgärd som gör det möjligt att avskilja ett bestämt utrymme 
från en befintlig fastighet och bilda en ny fastighet.94 En samfällighet kan bildas i 
samband med avstyckning om det gäller förhållanden mellan styckningsdelar.95 
Enligt propositionen kan det inte minst i städer och andra orter ofta finnas ett 
starkt behov att kunna tillgodose ändamål som är av betydelse för 
styckningsdelarna.96 Idag är det mindre vanligt att samfälligheter bildas för att 
tillgodose flera fastigheters gemensamma behov.97 Detta eftersom gemensamma 
behov idag ofta tillgodoses genom inrättande av gemensamhetsanläggning enligt 
anläggningslagen (1973:1149).  

3.4 Klyvning 
Klyvning är en åtgärd som innebär att en eller flera ägare, av en fastighet som ägs 
gemensamt, kan begära att få sin andel utbruten till ett särskilt område eller 
utrymme som blir en egen fastighet.98 I samband med klyvning kan en 
samfällighet bildas om det avser förhållanden mellan klyvningslotterna.99 Vid 
klyvning kan mark, som på grund av beskaffenhet och lägen inte kan värderas 
med tillräcklig säkerhet eller har så lågt värde att det med hänsyn till kostnaderna 
inte kan motiveras att dela marken, avsättas som samfälld för klyvningsdelarna.100  

3.5 Exploateringssamverkan 
En särskild samfällighet får bildas av mark som ingår i ett samverkansområde för 
exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan om 

                                                 
93 6 kap. 7 § FBL. 
94 Julstad, B., (2005), 102. 
95 10 kap. 5 § FBL. 
96 Proposition 1969:128 del B, 665. 
97 Julstad, B., (2005), 121. 
98 Ibid., 107. 
99 11 kap. 6 § 1 st. FBL. 
100 11 kap. 6 § 2 st. FBL 
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det behövs för genomförandet.101 Andelstalen för delägande fastigheter i 
samfälligheten ska motsvara andelstalen i exploateringssamfälligheten. 

  

                                                 
101 6 kap. 2 a § FBL. 
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4 Alternativ till bildande av samfällighet 

4.1 Historiska alternativ 
I 1939 års lag om enskilda vägar reglerades samverkan mellan fastigheter för att 
tillgodose behovet av väg.102 De vägar som omfattades av denna lag var enskilda 
vägar inom landsbygdsområden, vägar inom områden med tätbebyggelse och 
skogsbilvägar. Reglerandet av fastigheternas deltagande skedde med andelstal. 
Utrymme kunde tvångsvis upplåtas på fastighet där vägen var belägen. 

Enligt 1966 års lag om vissa gemensamhetsanläggningar kunde 
gemensamhetsanläggning inrättas för två eller flera fastigheter om den var av 
stadigvarande betydelse.103 Fördelningen av fastigheternas deltagande skedde 
genom andelstal. 

4.2 Gemensamhetsanläggning 
Ett alternativ till bildande av samfällighet kan vara att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning. Anläggningslagen (1973:1149) (AL) trädde i kraft 
1974. För två eller flera fastigheter är det möjligt att inrätta en gemensam 
anläggning som gemensamhetsanläggning enligt AL.104  För inrättande av 
gemensamhetsanläggning gäller reglerna i AL. Anläggningens ändamål ska vara 
av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Om en gemensamhetsanläggning 
inrättas blir anläggningen och markupplåtelsen samfälld för de deltagande 
fastigheterna.105 Enligt AL kan fastighetsägare i vissa fall kräva att marken som 
upplåts för gemensamhetsanläggning blir inlöst.106 Den inlösta marken blir då 
samfälld för de fastigheter för vilka inlösen skett.107 

I ett examensarbete 2004 undersöktes vilka de vanligaste ändamålen med 
gemensamhetsanläggningar är.108 Figur 1 är hämtad från resultatet i detta 
examensarbete och visar de vanligaste ändamålen med 
gemensamhetsanläggningar 2003. 

                                                 
102 Ekbäck, P., (2007), 36 
103 Ibid., 35 
104 1 § AL. 
105 Ekbäck, P., (2007), 25 
106 12 § 2 st. AL. 
107 14 § AL. 
108 Björklund, M., & Wedman, A., (2004), 36 
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Figur 1 De vanligaste nyttigheterna i gemensamhetsanläggningar 2003 (Björklund och Wedman, 2004) 

     

4.3 Servitut 
Om två eller flera fastigheter behöver gemensam tillgång till ett markområde kan 
bildande av gemensamt servitut vara ett alternativ. Gemensamma servitut kan ha 
flera härskande fastigheter som utnyttjar en nyttighet på den tjänande 
fastigheten.109 Servitut kan tillkomma genom avtal enligt reglerna i 14 kap. 
jordabalken (1970:994) (JB).110 Det är även möjligt att bilda servitut vid 
förrättning av myndighet eller genom beslut av domstol. Dessa servitut kan 
exempelvis bildas enligt FBL, AL, MB och ExL. Servitut bildade genom avtal är 
så kallade avtalsservitut och servitut bildande av myndighet eller domstol är så 
kallade officialservitut. 

  

                                                 
109 Ekbäck, P., (2007), 23. 
110 Nilsson, L. I., Sjödin, E., (2003), 23. 
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5 Undersökning och resultat 

5.1 Undersökningens uppläggning och genomförande  
Som utgångspunkt för arbetet är ett uttag ur fastighetsregistret med samtliga 
aktiva samfälligheter. Uttaget levererades av Lantmäteriet och var gällande för 
2011-04-19. I uttaget visas samfälligheternas beteckning och ändamål. Första 
uppgiften var att indela samtliga samfälligheterna i klasser efter ändamål. Denna 
uppgift genomfördes i Microsoft Excel 2007 (Excel). Många samfälligheter hade 
flera ändamål vilket ibland gjorde klassindelningen svår. Det var ibland även svårt 
att veta vilket av ändamålen som var huvudändamål. I bilaga 1 redovisas 
grunderna för sorteringen. 

Andra delen i arbetet var att undersöka när befintliga samfälligheter bildats och 
genom vilken åtgärd bildandet skedde. Eftersom det i fastighetsregistrets 
åtgärdsdel ofta inte finns registrerat när samfälligheten bildats utan endast 
registrerat när en åtgärd blivit registrerad måste denna uppgift utföras manuellt. 
Manuellt i det avseendet att varje samfällighet kontrollerades för hand i 
fastighetsregistrets åtgärdsdel och vid tveksamma fall kontrollerades i 
förrättningsakterna. På grund av det stora antalet aktiva samfälligheter var det inte 
möjligt att kontrollera samtliga utan ett urval gjordes. Den urvalsmetod som 
användes var obundet slumpmässigt urval (OSU).  

De tio mest förekommande ändamålen undersöktes i fråga om när och genom 
vilken åtgärd bildandet skett. Antalet samfälligheter som slumpmässigt valdes ut 
var 500 för ändamålet väg eftersom det var det i särklass vanligaste ändamålet. 
För övriga undersökta ändamål valdes 100 samfälligheter ut av varje ändamål. 
Urvalet gjordes med programmet Minitab 16 som har en funktion för slumpvisa 
urval. Urvalet gjordes utan återläggning vilket innebar att en samfällighet inte 
kunde väljas fler än en gång. Samfälligheterna för vilka urval skulle göras 
kopierades från Excel till Minitab 16 där det slumpmässiga urvalet gjordes. Efter 
urvalet kopierades urvalet tillbaka till Excel där det kompletterades med uppgifter 
från fastighetsregistret och förrättningsakter. Uppgifterna sammanställdes och 
redovisas i resultatdelen av arbetet. 

Bildningsåtgärden och tid för bildande redovisas i olika tabeller. I tabellen för tid 
för bildande sker redovisningen i tidsintervall: till och med 1799, 20 års intervall 
från och med år 1800 till och med år 1999 och slutligen från och med år 2000.    

För ett antal samfälligheter finns inte uppgifter om åtgärd eller tid för bildande 
utan dessa samfälligheter har registrerats i fastighetsregistret vid enbart en 
registrering eller annan förrättning än förrättning för bildande. Dessa 
samfälligheter är redovisade separat.    



 

 

5.2 Ändamål för befintliga samfälligheter
Det fanns enligt uttaget ur fastighetsregistret 96 614 samfälligheter som var 
aktiva. De befintliga samfälligheterna blev indelade i 119 klasser efter ändamål 
(alla klasser redovisas i bilaga 2). Det vanligast ändamålet för en samfällighet är 
väg. Antalet samfälligheter för vägändamål är 46
alla samfälligheter. Till detta kan 2 141 samfälligheter adderas som har 
vägändamål tillsammans med ett an
mest förekommande ändamålen för samfälligheter samt 
övriga.     

Figur 2 De 20 mest förekommande ändamålen 
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Ändamål för befintliga samfälligheter  
Det fanns enligt uttaget ur fastighetsregistret 96 614 samfälligheter som var 
aktiva. De befintliga samfälligheterna blev indelade i 119 klasser efter ändamål 

redovisas i bilaga 2). Det vanligast ändamålet för en samfällighet är 
. Antalet samfälligheter för vägändamål är 46 896 vilket motsvarar 48,5 % av 

alla samfälligheter. Till detta kan 2 141 samfälligheter adderas som har 
vägändamål tillsammans med ett annat ändamål (se bilaga 2). I figur 2 visas de 20 
mest förekommande ändamålen för samfälligheter samt ändamål saknas

De 20 mest förekommande ändamålen för samfälligheter. 
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Det fanns enligt uttaget ur fastighetsregistret 96 614 samfälligheter som var 
aktiva. De befintliga samfälligheterna blev indelade i 119 klasser efter ändamål 

redovisas i bilaga 2). Det vanligast ändamålet för en samfällighet är 
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5.3 Åtgärd och tid för bildande 

5.3.1 Ändamål väg 

I ändamålet väg ingår följande 10 benämningar: chaussé, gata, infart, köryta, 
tillfart, uppfart, uppkörning, uppkörsel, utfart och väg samt namn på gator och 
vägar. Av de 500 utvalda samfälligheterna av ändamålet väg hade 34 okänt 
ursprung och var registrerade vid andra åtgärder än bildande. Av dessa 34 var 10 
registrerade vid gränsbestämning, 1 vid legalisering, 2 vid registrering och 21 vid 
äganderättsutredning och legalisering. Tabell 1 redovisar när de 466 
samfälligheter för vägändamål med känt ursprung bildats och vilka åtgärder som 
brukats.   

Tabell 1 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet väg. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

– 1799 7 1,4 % 
 

Storskifte 16 3,2 % 1762-1859 

1800-1819 15 3,0 % 
 

Enskifte 24 4,8 % 1805-1831 

1820-1839 54 10,8 % 
 

Laga skifte 263 52,6 % 1830-1968 

1840-1859 98 19,6 % 
 

Avvittring 1 0,2 % 1901 

1860-1879 69 13,8 % 
 

Hemmansklyvning 72 14,4 % 1838-1927 

1880-1899 62 12,4 % 
 

Ägostyckning 44 8,8 % 1889-1928 

1900-1919 77 15,4 % 
 

Avstyckning 30 6,0 % 1928-2009 

1920-1939 41 8,2 % 
 

Fastighetsreglering 16 3,2 % 1975-2008 

1940-1959 1 0,2 % 
 

Totalt 466 93,2 % 
 1960-1979 12 2,4 % 

     1980-1999 20 4,0 % 
     2000- 10 2,0 % 
     Totalt 466 93,2 % 
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5.3.2 Ändamål bergartstäkt (lös) 

I ändamålet bergartstäkt (lös) ingår 24 benämningar. Dessa benämningar är: 
grusbacke, grusgrav, grusgrop, grushåla, grusplats, grustäkt, lerbacke, lerhåla, 
lergrav, lergrop, lerplats, lertag, motag, mjälatag, pinnmotag, sandgruva, 
sandmark, sandplan, sandplats, sandskifte, sandtag, santdäkt, örtag och örtäkt. Av 
de 100 utvalda samfälligheterna var det 5 som hade okänt ursprung. Av dessa 5 
hade 1 registrerats i samband med gränsbestämning, 1 i samband med legalisering 
och 3 i samband med äganderättsutredning och legalisering. I tabell 2 redovisas 
när och genom vilken åtgärd de 95 samfälligheterna med känt ursprung bildats. 

Tabell 2 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet bergartstäkt (lös). 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

1800-1819 3 3,0 % 
 

Storskifte 1 1,0 % 1802 

1820-1839 5 5,0 % 
 

Enskifte 2 2,0 % 1814-1819 

1840-1859 25 25,0 % 
 

Laga skifte 83 83,0 % 1831-1983 

1860-1879 27 27,0 % 
 

Hemmansklyvning 8 8,0 % 1857-1923 

1880-1899 20 20,0 % 
 

Ägostyckning 1 1,0 % 1924 

1900-1919 7 7,0 % 
 

Totalt 95 95,0 % 
 1920-1939 3 3,0 % 

     1940-1959 2 2,0 % 
     1960-1979 2 2,0 % 
     1980-1999 1 1,0 % 
     Totalt 95 95,0 % 
      

5.3.3 Ändamål dike, kanal 

Ändamålet dike, kanal omfattar 8 benämningar. Dessa benämningar är: 
avloppsdike, avloppsgrav, dike, dragdike, floddike, grav, kanal och oja. Från 
ändamålet hade 6 av de 100 utvalda okänt ursprung. Av dessa 6 var 1 registrerad 
vid äganderättsutredning och 5 vid äganderättsutredning och legalisering. Tabell 3 
redovisar årtal och åtgärd för bildande för de 94 samfälligheterna med känt 
ursprung. 

Tabell 3 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet dike, kanal. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

1800-1819 1 1,0 % 
 

Storskifte 1 1,0 % 1819 

1820-1839 5 5,0 % 
 

Enskifte 2 2,0 % 1821-1828 

1840-1859 22 22,0 % 
 

Laga skifte 58 58,0 % 1829-1928 

1860-1879 21 21,0 % 
 

Hemmansklyvning 26 26,0 % 1853-1920 

1880-1899 20 20,0 % 
 

Ägostyckning 7 7,0 % 1898-1920 

1900-1919 22 22,0 % 
 

Totalt 94 94,0 % 
 1920-1939 3 3,0 % 

     Totalt 94 94,0 % 
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5.3.4 Ändamål område 

I ändamålet område ingår följande 31 benämningar: allmänning, allvar, 
avsöndring, bysamfällighet, fyllnadsjord, gemensamma behov, gemensamma 
ändamål, hemskifte, inäga, inägojord, land, lott, lägenhet, odelat, odelad mark, 
markstycke, mark, område, oskiftad mark, plan, plats, samfällighet, skifte, tomt, 
trakt, undantag, utrymme, yta, äga, ägovidd och öppen plats. Av de 100 utvalda 
från ändamålet saknade 28 uppgift om ursprung. Av dessa samfälligheter har 3 
registrerats vid gränsbestämning, 1 vid registrering, 1 vid uppmätning, 6 vid 
legalisering, 6 vid äganderättsutredning och 11 vid äganderättsutredning och 
legalisering. I tabell 4 redovisas vid vilket årtal de 72 samfälligheterna bildats och 
åtgärden för bildandet. 

Tabell 4 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet område. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

– 1799 2 2,0 % 
 

Storskifte 4 4,0 % 1781-1818 

1800-1819 2 2,0 % 
 

Enskifte 3 3,0 % 1824-1827 

1820-1839 7 7,0 % 
 

Laga skifte 24 24,0 % 1830-1970 

1840-1859 8 8,0 % 
 

Hemmansklyvning 4 4,0 % 1876-1923 

1860-1879 6 6,0 % 
 

Ägostyckning 1 1,0 % 1902 

1880-1899 4 4,0 % 
 

Avstyckning 23 23,0 % 1930-2009 

1900-1919 3 3,0 % 
 

Klyvning 5 5,0 % 1928-1998 

1920-1939 4 4,0 % 
 

Fastighetsreglering 8 8,0 % 1978-2006 

1940-1959 1 1,0 % 
 

Totalt 72 72,0 % 
 1960-1979 12 12,0 % 

     1980-1999 13 13,0 % 
     2000- 10 10,0 % 
     Totalt 72 72,0 % 
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5.3.5 Ändamål mosse, myr 

Följande 11 benämningar ingår i ändamålet mosse, myr: mosse, myr, myrtag, 
rocketag, råcketag, råcktag, torv, torvjord, torvtag, torvtorkning och vouma. För 
ändamålet hade 10 samfälligheter av de 100 utvalda okänt ursprung. Av dessa 10 
var 1 okänt registrerad, 1 införd vid registrering, 2 vid legalisering och 6 vid 
äganderättsutredning och legalisering. Tabell 5 redovisar vid vilket årtal som 
bildandet genomfördes och åtgärden för bildandet. 

Tabell 5 Årtal och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet mosse, myr. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal  Procent Tidsperiod 

– 1799 3 3,0 % 
 

Storskifte 10 10,0 % 1773-1828 

1800-1819 6 6,0 % 
 

Enskifte 2 2,0 % 1809-1827 

1820-1839 10 10,0 % 
 

Laga skifte 71 71,0 % 1832-1963 

1840-1859 23 23,0 % 
 

Hemmansklyvning 7 7,0 % 1854-1927 

1860-1879 17 17,0 % 
 

Totalt 90 90,0 % 
 1880-1899 13 13,0 % 

     1900-1919 10 10,0 % 
     1920-1939 4 4,0 % 
     1940-1959 3 3,0 % 
     1960-1979 1 1,0 % 
     Totalt 90 90,0 % 
     

5.3.6 Ändamål vattenområde  

I ändamålet vattenområde ingår följande 7 benämningar: göl, sjö, tjärn, vatten, 
vattenbol, vattenbord och vattenområde samt namn på gölar, sjöar och tjärnar. Av 
de 100 utvalda från ändamålet hade 13 okänt ursprung. Av dessa 13 med okänt 
ursprung var 2 registrerade i samband med fastighetsbestämning och 11 i 
samband med äganderättsutredning och legalisering. I tabell 6 redovisas årtalet för 
bildande av samfälligheterna och genom vilken åtgärd bildandet skedde. 

Tabell 6 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet vattenområde. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal  Procent Tidsperiod 

1820-1839 6 6,0 % 
 

Laga skifte 74 74,0 % 1930-1968 

1840-1859 7 7,0 % 
 

Avvittring 1 1,0 % 1921 

1860-1879 19 19,0 % 
 

Hemmansklyvning 5 5,0 % 1877-1925 

1880-1899 16 16,0 % 
 

Ägostyckning 4 4,0 % 1901-1924 

1900-1919 20 20,0 % 
 

Avstyckning 1 1,0 % 1990 

1920-1939 13 13,0 % 
 

Fastighetsreglering 2 2,0 % 1989-2003 

1940-1959 2 2,0 % 
 

Totalt 87 87,0 % 
 1960-1979 1 1,0 % 

     1980-1999 2 2,0 % 
     2000- 1 1,0 % 
     Totalt 87 87,0% 
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5.3.7 Ändamål vattendrag 

I ändamålet vattendrag ingår följande 4 benämningar: bäck, joki, å, och älv samt 
namn på bäckar, åar och älvar. Från ändamålet var 6 av de 100 utvalda 
samfälligheter av okänt ursprung. Av dessa 6 samfälligheter var 1 registrerad vid 
gränsbestämning, 1 enbart registrerad, 1 okänd och 3 registrerade vid 
äganderättsutredning och legalisering. I tabell 7 redovisas de undersökta 
samfälligheternas bildningsårtal och den åtgärden för bildandet. 

Tabell 7 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet vattendrag. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

– 1799 1 1,0 % 
 

Storskifte 2 2,0 % 1795-1806 

1800-1819 2 2,0 % 
 

Enskifte 2 2,0 % 1818-1822 

1820-1839 10 10,0 % 
 

Laga skifte 68 68,0 % 1829-1946 

1840-1859 24 24,0 % 
 

Avvittring 1 1,0 % 1920 

1860-1879 22 22,0 % 
 

Hemmansklyvning 17 17,0 % 1857-1927 

1880-1899 14 14,0 % 
 

Ägostyckning 4 4,0 % 1904-1916 

1900-1919 17 17,0 % 
 

Totalt 94 94,0 % 
 1920-1939 3 3,0 % 

     1940-1959 1 1,0 % 
     Totalt 94 94,0 % 
      

5.3.8 Ändamål båt 

Följande 4 benämningar ingår i ändamålet båt: båthusplats, båtplats, båtstad och 
båtställe. Av de 100 utvalda samfälligheterna från ändamålet hade 9 okänt 
ursprung. Av dessa 9 samfälligheter var 1 registrerad i samband med 
gränsbestämning och 8 i samband med äganderättsutredning och legalisering. De 
utvalda samfälligheternas bildningsårtal redovisas i tabell 8 tillsammans med 
åtgärden för bildandet. 

Tabell 8 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet båt. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal  Procent Tidsperiod 

1820-1839 2 2,0 % 
 

Laga skifte 70 70,0 % 1834-1979 

1840-1859 6 6,0 % 
 

Avvittring 1 1,0 % 1916 

1860-1879 23 23,0 % 
 

Hemmansklyvning 9 9,0 % 1868-1928 

1880-1899 22 22,0 % 
 

Ägostyckning 1 1,0 % 1909 

1900-1919 14 14,0 % 
 

Avstyckning 8 8,0 % 1938-2005 

1920-1939 10 10,0 % 
 

Fastighetsreglering 2 2,0 % 1988-1997 

1940-1959 1 1,0 % 
 

Totalt 91 91,0 % 
 1960-1979 8 8,0 % 

     1980-1999 4 4,0 % 
     2000- 1 1,0 % 
     Totalt 91 91,0 % 
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5.3.9 Ändamål såg och kvarn 

I ändamålet såg och kvar ingår följande 4 benämningar: sågplats, kvarnplats, såg- 
och kvarnplats. Från ändamålet hade 9 av de 100 utvalda samfälligheterna okänt 
ursprung. Av dessa 9 var 1 registrerad vid gränsbestämning, 1 vid 
äganderättsutredning, 4 vid äganderättsutredning och legalisering och 1 okänt 
registrerad. Bildningsårtalet och åtgärden för bildandet för ändamålets 
samfälligheter redovisas i tabell 9. 

Tabell 9 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet såg och kvarn. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

1820-1839 10 10,0 % 
 

Enskifte 1 1,0 % 1824 

1840-1859 20 20,0 % 
 

Laga skifte 84 84,0 % 1829-1975 

1860-1879 27 27,0 % 
 

Avvittring 1 1,0 % 1916 

1880-1899 15 15,0 % 
 

Hemmansklyvning 5 5,0 % 1960-1922 

1900-1919 15 15,0 % 
 

Totalt 91 91,0 % 
 1920-1939 2 2,0 % 

     1940-1959 0 0,0 % 
     1960-1979 2 2,0 % 
     Totalt 91 91,0 % 
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5.3.10 Ändamål skog 

I ändamålet skog ingår följande x benämningar: allmänningsskog, besparingsskog, 
fjällskog, fyllnadsskog, fångskog, fäbodskog, gemensamhetsskog, hemskog, 
utskog, skog, skogsanslag, skogsbacke, skogshol, skogsmark och skogsskifte. Av 
de 100 utvalda samfälligheterna från ändamålet var 58 samfälligheter av okänt 
ursprung. Av dessa 58 samfälligheter var 1 enbart registrerad, 4 registrerade vid 
gränsbestämning, 3 vid legalisering, 12 vid äganderättsutredning, 37 vid 
äganderättsutredning och legalisering samt 1 registrerad i samband med 
fastighetsbestämning. I tabell 10 redovisas bildningsårtalet och åtgärden för 
bildandet av ändamålets samfälligheter. 

Tabell 10 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för ändamålet skog. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal Procent Tidsperiod 

– 1799 4 4,0 % 
 

Storskifte 6 6,0 % 1760-1816 

1800-1819 2 2,0 % 
 

Laga skifte 22 22,0 % 1829-1973 

1820-1839 2 2,0 % 
 

Avvittring 3 3,0 % 1858-1920 

1840-1859 5 5,0 % 
 

Hemmansklyvning 2 2,0 % 1869-1881 

1860-1879 7 7,0 % 
 

Utbrytning av besparingsskog 3 3,0 % 1883-1901 

1880-1899 6 6,0 % 
 

Ägostyckning 3 3,0 % 1864-1913 

1900-1919 4 4,0 % 
 

Klyvning 1 1,0 % 1996 

1920-1939 4 4,0 % 
 

Fastighetsreglering 2 2,0 % 1995-2008 

1940-1959 4 4,0 % 
 

Totalt 42 42,0 % 
 1960-1979 1 1,0 % 

     1980-1999 2 2,0 % 
     2000- 1 1,0 % 
     Totalt 42 42,0 % 
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5.4 Fallstudier 

5.4.1 Upplägg och genomförande av fallstudierna 

För fallstudier har Stockholms och Staffanstorps kommuner valts. Dessa 
kommuner valdes eftersom båda hade ett hanterbart antal samfälligheter och 
eftersom det kan antas vara stora skillnader mellan dem.  

Samtliga registrerade samfälligheter gällande 2011-04-19 undersöktes i båda 
kommunerna var för sig. Dessa samfälligheter sorterades in i klasser för ändamål 
efter sorteringsgrunderna i bilaga 1. Bildningsåtgärden och år för bildande 
redovisas i tabeller. I tabellen som redovisar när bildandet skett sker 
redovisningen i tidsintervall: till och med 1799, tjugo års intervall från och med år 
1800 till och med år 1999 och slutligen från och med år 2000. Om endast en 
samfällighet är bildad i tidsintervallet eller om samtliga samfälligheter i 
tidsintervallet är bildade samma år redovisas faktiskt årtal för bildande.       

5.4.2 Stockholms kommun 

I Stockholms kommun fanns vid undersökningstillfället totalt 198 registrerade 
samfälligheter. I tabell 11 redovisas vilka ändamål dessa samfälligheter har. I 
tabell 12 redovisas årtal och åtgärd för bildande av samtliga samfälligheter. 

Tabell 11 Ändamål för samtliga registrerade samfälligheter i Stockholms kommun. 

Stockholms kommun 
  Ändamål Antal Procent 

Väg 115 58,1% 

Kommunikation 47 23,7% 

Parkering, garage 10 5,1 % 

Dike 2 1,0 % 

Vattenområde 2 1,0 % 

Utan ändamål 22 11,1% 

Totalt 198 100,0% 

 

Tabell 12 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samtliga registrerade samfälligheter i Stockholms 
kommun. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal  Procent Tidsperiod 

1822 2 1,0 % 
 

Rågångsförrättning 2 1,0 % 1822 

1873 1 0,5 % 
 

Laga skifte 3 1,5 % 1873-1964 

1900-1919 2 1,0 % 
 

Ägostyckning 2 1,0 % 1906-1910 

1960-1979 53 26,8 % 
 

Fastighetsreglering 48 24,2 % 1973-2009 

1980-1999 102 51,5 % 
 

Avstyckning 126 63,6 % 1972-2009 

2000- 36 18,2 % 
 

Klyvning 15 7,6 % 1975-2008 

Okänt 2 1,0 % 
 

Okänd 2 1,0 % - 

Totalt 198 100,0 % 
 

Totalt 198 100,0 % 
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Tidsperioden och åtgärden för bildandet av samtliga registrerade samfälligheter i 
Stockholms kommun redovisas för varje ändamål i tabellerna 13-18. 

Tabell 13 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheterna med ändamålet väg i Stockholms 
kommun. 

Väg 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1873 1 0,9 % Laga skifte 1 0,9 % 

1880-1899 0 0,0 % Ägostyckning 2 1,7 % 

1900-1919 2 1,7 % Fastighetsreglering 31 27,0 % 
1920-1939 0 0,0 % Avstyckning 79 68,7 % 

1940-1959 0 0,0 % Klyvning 2 1,7 % 

1960-1979 31 27,0 % Totalt 115 100,0 % 

1980-1999 69 60,0 % 

2000- 12 10,4 % 

Totalt 115 100,0 % 

 
 
Tabell 14 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheterna med ändamålet vattenområde i 
Stockholms kommun. 

Vattenområde 

Tidsperiod Antal  Åtgärd Antal  

1982 2 Fastighetsreglering 1 

Avstyckning 1 

 
 
 
Tabell 15 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheterna med ändamålet kommunikation i 
Stockholms kommun. 

Kommunikation 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1960-1979 19 40,4% Fastighetsreglering 10 21,3% 

1980-1999 13 27,7% Avstyckning 26 55,3% 

2000- 15 31,9% Klyvning 11 23,4% 

Totalt 47 100,0% Totalt 47 100,0% 
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Tabell 16 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheterna med ändamålet parkering, garage i 
Stockholms kommun. 

Parkering, garage 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal  

1982 1 10,0% Avstyckning 10 

2000- 9 90,0% 

Totalt 10 100,0% 

 
Tabell 17 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheterna med ändamålet dike i Stockholms 
kommun. 

Dike 

Tidsperiod Antal  Åtgärd Antal  

1822 2 Rågångsförrättning 2 

 
Tabell 18 Årtal och åtgärd för bildande av samfälligheterna utan ändamål i Stockholms kommun. 

Utan ändamål 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1960-1979 3 13,6 % Laga skifte 2 9,1 % 
1980-1999 17 77,3 % Fastighetsreglering 6 27,3 % 

Okänt 2 9,1 % Avstyckning 10 45,5 % 

Totalt 22 100,0 % Klyvning 2 9,1 % 

Okänt 2 9,1 % 

Totalt 22 100,0 % 
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5.4.3 Staffanstorps kommun 

I Staffanstorps kommun fanns vid undersökningstillfället totalt 172 registrerade 
samfälligheter. I tabell 19 redovisas vilka ändamål dessa samfälligheter har. I 
tabell 20 redovisas tidsperiod och åtgärd för bildande av samtliga samfälligheter. 

Tabell 19 Ändamål för samtliga registrerade samfälligheter i Staffanstorps kommun. 

Ändamål Antal Procent 

Väg 114 66,3 % 
Dike 21 12,2 % 
Mosse 9 5,2 % 
Parkering, garage 9 5,2 % 
Vattning 2 1,2 % 
Skola och fattighus 2 1,2 % 
Augmentsjord 1 0,6 % 
Grustäkt 1 0,6 % 
Vattendrag 1 0,6 % 
Lekplats 1 0,6 % 
Gemensamhetsanläggning 1 0,6 % 
Äng 1 0,6 % 
Fjärrvärmecentral 1 0,6 % 
Utrymme 1 0,6 % 
Utan ändamål 7 4,1 % 

Totalt 172 100,0 % 
 
Tabell 20 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samtliga registrerade samfälligheter i Staffanstorps 
kommun. 

Tidsperiod Antal Procent 
 

Åtgärd Antal  Procent Tidsperiod 

1800-1819 42 24,4 % 
 

Enskifte 45 26,2 % 1803-1841 

1820-1839 6 3,5 % 
 

Laga skifte 18 10,5 % 1836-1937 

1840-1859 23 13,4 % 
 

Hemmansklyvning 61 35,5 % 1838-1925 

1860-1879 28 16,3 % 
 

Ägostyckning 16 9,3 % 1836-1925 

1880-1899 21 12,2 % 
 

Fastighetsreglering 3 1,7 % 1975-2011 

1900-1919 12 7,0 % 
 

Avstyckning 29 16,9 % 1991-2010 

1920-1939 8 4,7 % 
 

Totalt 172 100,0 % 
 1975 1 0,6 % 

     1980-1999 8 4,7 % 
     2000- 23 13,4 % 
     Totalt 172 100,0 % 
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Tidsperioden och åtgärden för bildandet av samfälligheterna i Staffanstorps 
kommun redovisas för varje ändamål i tabellerna 21-28. 

Tabell 21 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för väg i Staffanstorps kommun. 

Väg 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1800-1819 29 25,4 % Enskifte 32 28,1 % 
1820-1839 5 4,4 % Laga skifte 11 9,6 % 
1840-1859 13 11,4 % Ägostyckning 15 13,2 % 
1860-1879 17 14,9 % Hemmansklyvning 42 36,8 % 
1880-1899 17 14,9 % Avstyckning 14 12,3 % 

1900-1919 11 9,6 % Totalt 114 100,0 % 

1920-1939 8 7,0 % 
1940-1959 0 0,0 % 
1960-1979 0 0,0 % 
1980-1999 2 1,8 % 
2000- 12 10,5 % 

Totalt 114 100,0 % 
 
 
Tabell 22 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för dike i Staffanstorps kommun. 

Dike 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1818 1 4,8 % Enskifte 1 4,8 % 
1820-1839 0 0,0 % Laga skifte 3 14,3 % 
1840-1859 7 33,3 % Hemmansklyvning 17 81,0 % 

1860-1879 9 42,9 % Totalt 21 100,0 % 

1880-1899 4 19,0 % 

Totalt 21 100,0 % 
 
 
Tabell 23 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för mosse i Staffanstorps kommun. 

Mosse 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1814 6 66,7 % Enskifte 6 66,7 % 
1859 3 33,3 % Laga skifte 3 33,3 % 

Totalt 9 100,0 % Totalt 9 100,0 % 
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Tabell 24 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för parkering, garage i Staffanstorps 
kommun. 

Parkering, garage 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1975 1 11,1 % Fastighetsreglering 2 22,2 % 
1991 2 22,2 % Avstyckning 7 77,8 % 

2000- 6 66,7 % Totalt 9 100,0 % 

Totalt 9 100,0 % 
 
 
Tabell 25 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för vattning i Staffanstorps kommun. 

Vattning 

Tidsperiod Antal Åtgärd Antal  

1800-1819 2 Enskifte 2 

Totalt 2 
 
 
Tabell 26 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter för skola och fattighus i Staffanstorps 
kommun. 

Skola och fattighus 

Tidsperiod Antal Åtgärd Antal  

1800-1819 2 Enskifte 2 
 
 
Tabell 27 Tidsperiod och åtgärd för bildande av samfälligheter utan ändamål i Staffanstorps kommun. 

Utan ändamål 

Tidsperiod Antal Procent Åtgärd Antal Procent 

1804 1 14,3 % Enskifte 1 14,3 % 
1836 1 14,3 % Laga skifte 1 14,3 % 
1980-1999 3 42,9 % Fastighetsreglering 1 14,3 % 
2000- 2 28,6 % Avstyckning 4 57,1 % 

Totalt 7 100,0 % Totalt 7 100,0 % 
 
 
Tabell 28 Tidsperiod och åtgärd för bildande av övriga samfälligheter i Staffanstorps kommun. 

Övriga ändamål Åtgärd Tidsperiod 

Grustäkt Enskifte 1812 
Augmentsjord Hemmansklyvning 1867 
Äng Hemmansklyvning 1872 
Vattendrag Ägostyckning 1901 
Utrymme Avstyckning 1999 
Lekplats Avstyckning 2001 
Fjärrvärmecentral Avstyckning 2007 
Gemensamhetsanläggning Avstyckning 2009 
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6 Slutsatser och diskussion 

Av undersökningen framgår att ändamålet vägar, gator av är det vanligaste 
ändamålet för samfällighet. De flesta samfälligheter för vägar har bildats vid laga 
skifte och under 1800-talet och första tredjedelen av 1900-talet. Samfälligheter för 
vägar har dock bildats under hela perioden från före 1799 till 2000 och framåt 
med undantag för perioden 1940-1959 i vilken endast ett fåtal tycks vara bildade. 
År 1939 kom lagen om enskilda vägar vilket kan ha medfört att vägar inte 
inrättades på samfälld mark utan istället började inrättades som upplåtelse enligt 
lagen om enskilda vägar.    

En förklaring till varför samfälligheter för vägar är så vanligt förekommande kan 
vara att lagstiftningen sedan 1734 års lag innehållit regler om att vägar ska finnas 
till och från olika ändamål. Enligt 1734 års lag och skiftesstadgorna för enskifte 
och laga skifte skulle vägar undantas av oskiftat för skiftesdeltagarnas 
gemensamma behov. Även när laga skifte genomfördes enligt JDL skulle utmål 
för bland annat vägar undantas från skifte. Med FBL skedde en stor förändring av 
fastighetsbildningslagstiftningen som genomgick en modernisering. Enligt de 
allmänna villkoren för fastighetsbildning i FBL är behövliga vägar en 
förutsättning för att bilda ny eller ombilda en fastighet vilket även gäller för 
samfällighet.  

Det näst vanligaste ändamålet är bergartstäkter (lös) som omfattar sand, grus, 
pinnmo m.m. De flesta av dessa täkter har bildats vi laga skifte under 1800-talets 
andra hälft. Enligt laga skiftesstadgorna från 1827 och 1866 fick nödvändig mark 
tas för hämtning av sten, sand, ler och grus av odelat område. Även enligt reglerna 
i JDL för laga skifte fick erforderliga ställen för hämtning av sten, sand, lera och 
grus undantas av oskiftad mark. I FBL finns inte några ändamål uppräknade för 
samfälligheter. Det har i undersökningen inte heller framkommit någon 
samfällighet för bergartstäkt (lös) bildad enligt FBL men de torde vara möjliga att 
bilda om ändamålet anses var av stadigvarande betydelse för flera fastigheter. 
Enligt FBL ska samfällighetsbildning inte ske om samma ändamål kan tillgodoses 
bättre på annat sätt. 

Det 3:e vanligaste ändamålet för samfälligheter är dike, kanal. Dessa 
samfälligheter har till övervägande del bildats vid laga skifte eller 
hemmansklyvning under de sista två tredjedelarna av 1800-talet och den första 
tredjedelen av 1900-talet. Diken har reglerats i lag åtminstone sedan Magnus 
Erikssons landslag och i skifteslagstiftningen fram till och med JDL. I dag 
regleras markavvattning i MB vilket medför att samfälligheter för diken, kanal 
inte bildas enligt reglerna i FBL. 

Område är det 4:e vanligaste ändamålet och omfattar samfälld mark utan något 
speciellt ändamål angivet. Dessa samfälligheter har bildats under hela 
tidsperioden från före 1799 till efter 2000 och genom varierande åtgärder. 
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Ändamålet mosse, myr är det 5:e vanligaste ändmålet. Dessa samfälligheter har 
till övervägande del bildats vid laga skifte och under tidsperioden 1820-1919. Det 
6:e vanligaste ändamålet för samfällighet är vattenområde. Dessa samfälligheter 
har oftast bildats vid laga skifte och under perioden 1860-1939. Det 7:e vanligaste 
ändamålet är vattendrag vilka till övervägande del bildats vid laga skifte och 
under tidsperioden 1820-1919. En ganska stor andel är även bildade i samband 
med hemmansklyvning. Båt är det 8:e vanligaste ändamålet för samfällighet och 
oftast bildade vid laga skifte och under tidsperioden 1860-1939. Vissa även 
bildade i samband med hemmansklyvning eller avstyckning. Det 9:e vanligaste 
ändamålet är såg och kvarn. Dessa samfälligheter har till övervägande del bildats 
vid laga skifte under tidsperioden 1820-1919. För ändamålet skog som är det 10:e 
vanligaste ändamålet verkar en stor andel vara av okänt ursprung och registrerade 
vid någon form av utredning. Av de kända samfälligheterna för skog är en 
övervägande del bildade vid laga skifte. Samfälligheterna för skog har bildats 
under hela tidsperioden från före 1799 till efter 2000. 

Det framgår ganska tydligt att de flesta nu registrerade samfälligheter bildats vid 
något av de skiften som genomfördes under 1800-talet. Den skiftesåtgärd som 
bidragit med flest samfälligheter är laga skifte vilket får ses som ett naturligt 
resultat eftersom laga skifte är den senaste i raden av skiftesformer och 
tillämpades under tiden 1827-1927 som skiftesstadga och 1928-1971 enligt JDL. 
Det finns dock laga skiftesförrättningar som påbörjats innan 1972 som har 
avslutats senare (se 5.3.2, 5.3.8–10). Många samfälligheter har även bildats i 
samband med hemmansklyvning. 

Jämför man ändamålen för gemensamhetsanläggningar med ändamålen för 
samfälligheter framträder ändamålet väg som det absolut vanligaste 
samarbetsobjektet för fastigheter. En fråga som kanske kan studeras vidare är hur 
stor andel av gemensamhetsanläggningarna för vägändamål som är placerade på 
en samfällighet för samma ändamål. Även ändamålen vattentäkt, grönområde, 
parkering, garage och båt finns med både bland de vanligaste för samfällighet och 
bland de vanligaste ändamålen för gemensamhetsanläggning.      

Vid en jämförelse mellan de fallstudier som gjorts av Stockolms kommun och 
Staffanstorps kommun ses en tydlig skillnad. Väg, gata är dock det klart 
vanligaste ändamålet i båda kommunerna. I Stockholms kommun är en ganska 
stor andel av samfälligheterna för ändamålet kommunikation. Detta ändamål kan 
gissningsvis omfatta ganska mycket som till exempel väg, gång- och cykelväg 
samt tele- och datakommunikation och får nog ses som ganska otydligt. 

En tydlig skillnad mellan de båda kommunerna är att endast 2,5 % av 
samfälligheterna i Stockholm är bildande före 1960 medan i Staffanstorp är 82 % 
bildade innan 1939. En tänkbar orsak var att det kunde finnas oregistrerade 
samfälligheter i Stockholm kommun. Frågan ställdes till lantmäterimyndigheten i 
Stockholms kommun som svarade att det inte ska finnas några oregistrerade 
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samfälligheter i kommunen utan anledningen till det fåtal äldre samfälligheter är 
att det inte genomförts så mycket laga skiften. 

De åtgärder som föranlett flest antal samfälligheter i Stockholms kommun är 
avstyckning följt av fastighetsreglering medan endast ett fåtal bildats vid äldre 
åtgärder. I Staffanstorps kommun är en stor del av samfälligheterna bildade vid 
någon av de äldre åtgärderna: enskifte, laga skifte, hemmansklyvning och 
ägostyckning. Av de nyare åtgärderna är det endast avstyckning som föranlett 
samfällighetsbildning i Staffanstorps kommun. 

Med tanke på yttrandet i betänkandet med förslag till lag om skifte av jord 1911 
angående att mark avsätts för ett ändamål men avses bli använt för att annat 
ändamål kommer frågan om i vilken omfattning detta skett. Svaret på denna fråga 
påverkar trovärdigheten på denna undersökning. Den slumpmässiga 
urvalsmetoden kan även den generera fel i undersökningen. Dessa fel torde dock 
anses som slumpmässiga. 
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8 Bilaga 1, Sorteringsgrund 

Ändamål Benämningar 

Allmän byggnad arrest, tingshustomt, tullhusplats, vårdhemsanläggning 

Allmän plats allmänna platser, allmän platsmark,  

Avfallshantering sophantering, sophus, soptipp 

Backmark backar, backe, backmark, hammar, hed, sjöbacke 

Badändamål bad, badplats, badstuga, bastu, havsbad 

Berg berg, berget, bergnamn, klippor, ås 

Bergartstäkt (fast) bergtäkt, bergtäkt, fältspatbrott, fältspattag, hallstensbrott, 
kalkstensbrott, kvarnstensbrott, limstensbrott, porfyrbrott, 
slipstensbrott, skurstensbrott, skifferbrott, skiffertäkt, stenbrott, 
stentag, stentäkt, täljstensbrott, kalkberg, kalkbrott, 
kalkstensbrott 

Bergartstäkter (lös) grusbacke, grusgrav, grusgrop, grushåla, grusplats, grustäkt, 
lerbacke, lerhåla, lergrav, lergrop, lerplats, lertag, motag, 
mjälatag, pinnmotag, sandgruva, sandmark, sandplan, sandplats, 
sandskifte, sandtag, santdäkt, örtag, örtäkt 

Bostad boställe, bostäder, gathus, hustomt, kåtaplats, plan för stuga, 
plats för torp, tomt, torp,  

Brandbekämpning brandbassäng, branddamm, spruthus 

Bro bro, brobacke, brofäste 

Brygga brygga, bryggplats, ångbåtsbrygga 

Byggnadsändamål byggnadsmark, byggnadsplats 

Bystuga bygdegård, bystuga, bytorg, gemensamhetslokal, samlingslokal, 
sockenstuga 

Båtsman båtsman 

Båt båthusplats, båtplats, båtstad, båtställe 

Damm damm, dammfäste, dammplats, fiskdamm, hålldamm, ruddamm, 
uppdämningsplats, vattendamm 

Dike, kanal avloppsdike, avloppsgrav, dike, dragdike, floddike, grav, kanal, 
oja 

Dytag dytag, gyttjetag, sumpbrunn 

Ekonomibyggnad ekonomibyggnad, fähus, lada, ladugård, ladutomt, 
magasinsplats, sockenmagasin, sommarfähus 

El- och teleanläggningar kraftledning, kraftledningsgata, kraftstation, starkströmsledning, 
telegraftomt, transformator, vindkraftverk 

Exploatering exploatering, exploateringsmark, exploateringsområde 

Fattigstuga fattigas behov, fattighjon, fattighus, fattigstuga 

Festplats dansbana, festplast, majstångsplats 

Fiskevatten fiskevatten, insjöfisket, samfällt fiske 
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Ändamål Benämningar 
Fiskeändamål fiskestuga, för fiskets behov, garnberedningsplats, garngård, 

garnhage, garnplan, gistgård, gistplats, gistvall, notbacke, 
notgistplats, notgård, nothus, notplats, nätgistplats, plats för 
fiskeredskap, plats för fiskerinäringen, sjöbod, sjögistplats, 
sjöhus, sjöviste, skötebod, skötegård, skötehage  

Fjällmark fjällmark, fjällskifte, kalfjäll 

Flottning flottled, flottplats 

Flygsandsfält flygsandsberg, flygsandsdriva, flygsandsfält, sandplantering 

Fornlämning fornlämning, fornlämningsområde, fornminne, fornminnesplats, 
forntidsminne, grav, gravhög, minnesmärke, ättehög 

Fyllnadsjord augmentsjord, fyllnadsjord, jämkningsland 

Fäbod bodvall, fäbod, fäbodtäkt, fäbodvall, 

Färja färjestad, färjeställe 

Förråd bod, förråd, uthus 

Gemensamhetsanläggning anläggningssamfällighet, ga, gemensamhetsanläggning, 
gemensamma anläggningar 

Grönområde fritid, fritidsområde, fritidsändamål, grönområde, grönyta, natur, 
naturmark, naturområde, park, parkmark, parkområde, 
rekreation  

Gång-, cykeländamål cykelväg, gångväg, stig 

Hamn angöring, hamn, kaj, landningsplan, landningsplats 

Hamp- och linberedning brytstuga, hampsänke, linbrott, linsänke, skäktplats 

Häradsallmänning häradsallmänning 

Hög, kulle hög, kulle, landborg 

Idrott bollplan, fotbollsplan, idrottsplats, tennisbana 

Impediment avrösningsjord, impediment, oduglig klippa, oduglig mark 

Industri bränneri, faktori, hyttbacke, hyttplats, industri, kalkugn, 
maskinbacke, masugn, mejeri, salteri, slaggvarp, spånhyvel, 
tegelbruk, trankokeri 

Jakt jaktskyttebana, skjutbana 

Jordbruk brukningscentrum, jordbruk 

Jordtag jordtag, jordtäkt 

Jordvall bullervall, jordvall 

Järnväg bana, järnväg, spårväg, station 

Koja koja, pörte 

Kol kolbotten, kålgård, kålhus,  

Kommunikation kommunikation 

Kreatursändamål fägata, fätorg, fätå, fätåg, kreatursplats, samlingsplats, 
vandringsplats 
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Ändamål Benämningar 

Kvartersmark gård, gårdsplan, gårdsutrymme, innergård, inomkvartersmark, 
inomkvartersområde, kvartersmark 

Kyrkoändamål begravningplats, bönehus, gravplats, kapellplats, klockstapel, 
klockaretäppa, kyrkogård, kyrkohed, kyrkoplats, kyrkotomt, 
kyrkstig 

Källare källare, potatisgrav, potatisgrop 

Lastplats lastgård, lastningsplats, lastageplats 

Lekplats kvarterslekplats, lekplats, lekyta 

Lots lotslänning, lotsplats, lotstomt 

Lägerplats läger, lägerplats 

Mark och vatten land- och vattenområde, mark- och vattenområde 

Marknadsplats byplan, central plats, marknadsplats, torg 

Mineraländamål gruva, malm, mineralfyndigheter, utmål 

Mosse, myr mosse, myr, myrtag, rocketag, råcketag, råcktag, torv, torvjord, 
torvtag, torvtorkning, vouma 

Märgel bleke, mergel, märgel 

Naturvård landskapsvård, naturvård 

Område allmänning, allvar, avsöndring, bysamfällighet, fyllnadsjord, 
gemensamma behov, gemensamma ändamål, hemskifte, inäga, 
inägojord, land, lott, lägenhet, odelat, odelad mark, markstycke, 
mark, område, oskiftad mark, plan, plats, samfällighet, skifte, 
tomt, trakt, undantag, utrymme, yta, äga, ägovidd, öppen plats 

Parkering, garage bilplats, bilparkering, biluppställning, carport, garage 

Röttag dammröta, rötplats, röttäkt 

Sankmark fly, kärr, mad, vattenäng 

Sjöfoder fräken, rörmar, rörtäkt, sjöfoder, sjöfrat, sjöslog, sjöslått, vass 

Sjömärke fyr, kummel, sjömärke 

Skjutsning hållhägnad, hållplats, skjutsombyte 

Skog allmänningsskog, besparingsskog, fjällskog, fyllnadsskog, 
fångskog, fäbodskog, gemensamhetsskog, hemskog, utskog, 
skog, skogsanslag, skogsbacke, skogshol, skogsmark, skogsskifte  

Skola byskola, skolhus, skolplan, skoltomt 

Skola och fattighus skola och fattighus 

Skyddsrum skyddsrum, skyddsrumsgarage 

Smedja byasmed, klensmedjeplats, smedja, smedjebacke, smedjeplan, 
smedvret, sockensmedja 

Sockenallmänning sockenallmänning 

Soldat avskedsjord, dragontorp, fältjägaretorp, gratial, grenadiertorp, 
grenadjärjord, husartrop, ryttaretorp, soldatjord, soldattorp 
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Ändamål Benämningar 

Stenröse stenröse 

Strandändamål strand, strandmal 

Stängfång  gärdsel, stängfång, stängselbotten 

Sved rödjning, röjning, rönning, sved, svedja 

Svinvall svinhammar, svinvall 

Såg och kvarn sågplats, kvarnplats, såg- och kvarnplats 

Tjärplats sojde, sojdesplats, tjärdal, tjärdalsplats, tjärmila 

Torkplats kolneplats, kölneplats, torkplats 

Trafik trafikområde, trafikutrymme, trafikändamål, transport, 
samfärdsel 

Trädgård humlegård, plantering, trädgård, täppa 

Tröskning tröskplats, tröskverk 

Tvättplats bykplats, bykplan, klappställe, sköljplats, sköljställe, tvättplan, 
tvättplats, tvättstuga, tvättställe 

Tång, släke släke, tång, tångallmänning, tångvall 

Udde näs, udde 

Uppgrundning landvinning, uppgrundning, upplandning 

Upplagsplats avlägg, avstjälpningsplats, stapelplats, sågtimmer, timmerplan, 
timmerupplag, timmervälta, upplagsplats, uppläggningsplats, 
vedplan, vedplats, vedtorg, vedupplag, virkesavlägg, vältplan   

Urfjäll urfjäll 

Utdikningslägenhet sjöbott, sjösänkning, utdikning, utgrävning,  

Utmark utjord, utmark, utskifte, utäga 

Utsiktsplats utsiktsplats 

Vaktareplats vaktareplan, vakten, vaktstuguplan 

Vatten och avlopp avlopp, avloppsanläggning, ledningar, va-ledning, vattenbassäng, 
vattenreservoar 

Vattendrag bäck, bäcknamn, joki, å, ånamn, älv, älvnamn  

Vattenfall fall, fallrätt, fors, strömfall, vattenfall 

Vattenområde göl, sjö, sjönamn, tjärn, tjärnnamn, vatten, vattenbol, 
vattenbord, vattenområde 

Vattentäkt brunn, brunnsplats, brunnsställe, källa, källplan, källplats, 
vattenkälla, vattentäkt, vattenverk 

Vattenväg sjögata, vattengata, vattenväg 

Vattning brya, vattenplats, vattenställe, vattning, vattningsplats, 
vattningsställe, vattgård, vattplats, vattställe, vattuplats, 
vattuställe, vättne 

Vedplats vedplats 

Väg, gata chaussé, gata, gatunamn, infart, köryta, tillfart, uppfart, 
uppkörning, uppkörsel, utfart, väg, vägnamn 

Vändplan vändplan, vändplats 
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Ändamål Benämningar 

Värmecentraler mm fjärvärmecentral, manövercentral, oljetanksanläggning, 
panncentral, värmecentral 

Åker, äng bete, gärde, hage, linda, lycka, löt, odling, slått, slog, säter, vall, 
åker, äng 

Ägarlägenhet ägarlägenheter, ägarlägenhetssamfällighet 

Älvbrott vattenskärning, älvbrott, älvbrytning, älvskärning 

Ö båda, grund, holme, kobbe, skär, ö, önamn 

Översilningslägenhet översilning, översilningslägenhet 

Svårkategoriserade diverse otydliga benämningar 

Ändamål saknas ändamål saknas angivet eller tomt på raden för ändamål 
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9 Bilaga 2, Antal samfälligheter av alla ändamål 
Ändamål Antal Med vägändamål Procent av totalt 

1 Väg, gata 46894 - 48,5 % 
2 Bergartstäkt (lös) 6491 400 6,7 % 
3 Dike, kanal 5486 42 5,7 % 
4 Område 4150 9 4,3 % 
5 Mosse, myr 3669 87 3,8 % 
6 Vattenområde 2560 11 2,6 % 
7 Vattendrag 2013 5 2,1 % 
8 Båtändamål 1982 282 2,1 % 
9 Såg och kvarn 1488 122 1,5 % 
10 Skog 1433 14 1,5 % 
11 Vattentäkt 1416 384 1,5 % 
12 Fiskeändamål 1080 58 1,1 % 
13 Öar 1024 1 1,1 % 
14 Parkering, garage 974 52 1,0 % 
15 Upplagsplats 863 47 0,9 % 
16 Fäbod 849 49 0,9 % 
17 Strandändamål 800 35 0,8 % 
18 Åker, äng 788 10 0,8 % 
19 Vattning 731 83 0,8 % 
20 Grönområde 667 117 0,7 % 
21 Kommunikation 567 0 0,6 % 
22 Dytag 530 39 0,5 % 
23 Soldat 443 4 0,5 % 
24 Kreatursändamål 402 2 0,4 % 
25 Lastplats 351 27 0,4 % 
26 Bergartstäkt (fast) 334 16 0,3 % 
27 Damm 326 12 0,3 % 
28 Tång, släke 325 14 0,3 % 
29 Gång-, cykeländamål 245 0 0,3 % 
30 Hamp- och linberedning 238 51 0,2 % 
31 Kvartersmark 236 0 0,2 % 
32 Uppgrundning 217 0 0,2 % 
33 Skola 203 11 0,2 % 
34 Båtsman 195 0 0,2 % 
35 Tvättplats 191 23 0,2 % 
36 Lekplats 168 1 0,2 % 
37 Stängfång  151 2 0,2 % 
38 Gemensamhetsanläggning 146 0 0,2 % 
39 Utdikningslägenhet 128 0 0,1 % 
40 Ekonomibyggnad 127 10 0,1 % 
 
 
 



 

48 
 

Nr. Ändamål Antal Med vägändamål Procent av totalt 

41 Utmark 125 0 0,1 % 
42 Bostad 111 5 0,1 % 
43 Industri 109 7 0,1 % 
44 Jordtag 104 10 0,1 % 
45 Vatten och avlopp 104 5 0,1 % 
46 Röttag 103 12 0,1 % 
47 Hamn 95 6 0,1 % 
48 Svinvall 90 2 0,1 % 
49 Kyrkoändamål 89 8 0,1 % 
50 Kol 82 2 0,1 % 
51 Sjöfoder 80 0 0,1 % 
52 Allmän plats 77 0 0,1 % 
53 Häradsallmänning 77 0 0,1 % 
54 Torkplats 77 7 0,1 % 
55 Mineraländamål 73 2 0,1 % 
56 Badändamål 71 6 0,1 % 
57 Älvbrott 67 1 0,1 % 
58 Backmark 62 0 0,1 % 
59 Berg 62 1 0,1 % 
60 Vattenfall 62 2 0,1 % 
61 Brygga 61 8 0,1 % 
62 Fornlämning 57 0 0,1 % 
63 Sankmark 51 0 0,1 % 
64 Förråd 45 1 0,0 % 
65 Färja 44 2 0,0 % 
66 Sved 43 0 0,0 % 
67 Urfjäll 40 0 0,0 % 
68 Vattenväg 40 0 0,0 % 
69 Marknadsplats 39 3 0,0 % 
70 Tjärplats 34 6 0,0 % 
71 Udde 34 0 0,0 % 
72 Brandbekämpning 33 0 0,0 % 
73 Bystuga 33 0 0,0 % 
74 Fattigstuga 33 2 0,0 % 
75 Impediment 32 0 0,0 % 
76 Trädgård 29 - 0,0 % 
77 Byggnadsändamål 28 1 0,0 % 
78 Smedja 28 4 0,0 % 
79 El- och teleanläggningar 27 0 0,0 % 
80 Sockenallmänning 25 0 0,0 % 
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Nr. Ändamål Antal Med vägändamål Procent av totalt 

81 Hög, kulle 24 0 0,0 % 
82 Källare 24 2 0,0 % 
83 Märgel 24 5 0,0 % 
84 Fiskevatten 22 0 0,0 % 
85 Tröskning 22 1 0,0 % 
86 Avfallshantering 21 1 0,0 % 
87 Järnväg 21 0 0,0 % 
88 Skola och fattighus 21 0 0,0 % 
89 Ägarlägenhet 20 0 0,0 % 
90 Fyllnadsjord 18 1 0,0 % 
91 Idrott 17 1 0,0 % 
92 Jordvall 17 0 0,0 % 
93 Mark och vatten 17 0 0,0 % 
94 Vändplan 17 2 0,0 % 
95 Skjutsning 15 0 0,0 % 
96 Värmecentraler mm 15 0 0,0 % 
97 Bro 13 0 0,0 % 
98 Festplats 13 0 0,0 % 
99 Sjömärke 13 1 0,0 % 
100 Fjällmark 12 0 0,0 % 
101 Jakt 12 1 0,0 % 
102 Lots 12 0 0,0 % 
103 Flottning 11 0 0,0 % 
104 Trafik 11 - 0,0 % 
105 Flygsandsfält 10 0 0,0 % 
106 Översilningslägenhet 10 0 0,0 % 
107 Allmän byggnad 8 1 0,0 % 
108 Naturvård 8 0 0,0 % 
109 Vedplats 8 1 0,0 % 
110 Koja 6 0 0,0 % 
111 Skyddsrum 5 0 0,0 % 
112 Exploatering 4 0 0,0 % 
113 Jordbruk 4 1 0,0 % 
114 Utsiktsplats 4 0 0,0 % 
115 Vaktareplats 4 0 0,0 % 
116 Lägerplats 3 0 0,0 % 
117 Stenröse 3 0 0,0 % 
118 Svårkategoriserade 188 0 0,2 % 
119 Ändamål saknas 2580 - 2,7 % 

Totalt 96614 2141   
 
 
 


