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Abstract 

A large part of the roads in Sweden, 76 % of all of the roads, consist of private roads. The 
management of these roads has in many ways been solved by forming a joint facility via the Joint 
Facilities Act. The Joint Facilities Act was adopted 1974 and before that the Act of private roads 
was applicable to these matters, it was also formed in the same way as the Joint Facilities Act, at 
least for roads. There are some requirements to protect public and common interests that has to 
be fulfilled in order to be able to form a joint facility. The participatory share a property owner 
has is divided into two shares, one for the construction and the other for the operation. The 
share is based on the property and its qualities, not the persons living there at the time being. As 
time goes by and the general property structure changes there are certain ways to change these 
participatory shares and the changes are carried out by the cadastral authority.  
 
The national association for private roads (REV) has done two surveys aimed at their members. 
The results show that 60 % of the changes that are done in the participatory shares isn’t 
registered at the cadastral authority. The main opinion in the survey is that the cadastral 
procedure is too expensive and that the members rather choose their shares themselves. These 
“illegal” participatory shares are problematic. When the joint property management association 
decides to levy the fees that goes against the facility order they don’t have the right to do so 
legally. If a member says no, there is nothing to be done and the association can’t call in the 
enforcement service. REV has made a proposal for some changes in the Joint Facilities Act in 
order to solve these problems. The proposals name is Finlandsmodellen (the Finnish model) and it 
aims to make it possible for the joint property management association to change the 
participatory shares themselves without the involvement of the cadastral authority.  
 
The purpose of this Master of Science thesis is to examine and evaluate the present legislation 
and the Finnish model by interviewing cadastral surveyors. The interviews accompanied with a 
literature review is the foundation an analysis of an eventual adoption of the Finnish model and 
the consequences for both the property owners and the cadastral authority.   
 
The conclusions are that the Finnish model, as it’s designed now, is inappropriate to adopt in the 
Swedish legislation. The level of knowledge at the joint property management association is 
insufficient and of low standard. There is a trend in the society today that the involvement in 
non-profit associations is decreasing instead of increasing, that together with the increasing 
demands on the governing body would make it even harder than it is today to recruit new 



 
 
 
 

 
 
 

members to the governing body. The participation level at the ordinary association meeting is as 
low as 10 % and this is a weak basis for any decisions on change in participatory shares. Another 
problem is that the legal certainty probably will decrease, there’re many property owners that is 
afraid to speak out and say their opinion in these matters. Instead they call the cadastral surveyor 
after the cadastral procedure meeting. If the Finnish model is adopted the role as the impartial 
authority disappears as the cadastral authority no longer can affect the outcome of the changes 
and in associations with quarrels and disagreement the problems will probably be bigger. The part 
in the model that says that the costs for appeal is shared equally between the losing party and the 
winning party has gotten bad critique and isn’t seen as a good change in the light of the legal 
certainty. The changes in the real property register is also a deterioration compared to the 
situation today.  The cadastral surveyors are depending on the real property register in their day-
to-day work and a change that would make them depending on members of the governing body 
to withhold all the information needed is risky. There’re problems today to contact the members 
of the governing body and often they have the information needed far away in e.g. their summer 
residence. The Finnish model would lead to increased costs for both the cadastral authority and 
the joint property management associations. Depending on which suggestion for the way for 
appeal that is adopted the costs will most likely rise by 28 400 000 SEK or 43 700 000 SEK.  
 
Instead of adopting the Finnish model there could be other changes made to address the 
problems in focus here. Some of the transactions could be handled by one person at each office 
who specialises and can handle it more efficient and quickly. Another decision that already has 
been taken is to centralize some transactions to the office in Norrtälje in order to make the 
process more efficient. There’s also a suggestion that the forms for agreement and the forms for 
registration is improved. If there is more information about the form and how it’s supposed to be 
filled in the cadastral surveyor can save some time who otherwise would have been needed to 
help the property owner to fill in the form right.  
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Sammanfattning 

 
En stor del av Sveriges samlade vägar, 76 % av det totala beståndet, utgör enskilda vägar. 
Hanteringen av dessa vägar har ofta reglerats genom att inrätta gemensamhetsanläggningar enligt 
anläggningslagen (AL). AL trädde ikraft 1974 och innan dess fanns lagen om enskilda vägar 
(EVL) som var uppbyggd på liknande sätt, åtminstone för vägar. När en 
gemensamhetsanläggning inrättas finns en rad krav som ställs för att skydda enskilda och 
allmänna intressen. Andelen man har i anläggningen som deltagande fastighetsägare är uppdelat i 
två andelstal, ett för drift och ett för utförande. Andelstalen sätts utefter fastigheten som sådan, 
inte efter personerna som bor där. Utförandetalet ska baseras på fastighetens nytta av vägen och 
drifttalet baseras på fastighetens användning av vägen. Allt eftersom fastighetstrukturen ändras 
kan också andelstalen också behöva ändras och idag sker dessa ändringar i samband med olika 
lantmäteriförrättningar.  
 
Riksförbundet för enskilda vägar (REV) har gjort två undersökningar där de riktat sig till sina 
medlemmar. Resultaten visar att endast 60 % av de ändringar av andelstal som görs registreras i 
fastighetsregistret (FR) och handläggs via Lantmäteriet (LM). I undersökningarna har det kommit 
fram att det anses vara för dyrt med lantmäteriförrättningar och att man då hellre bestämmer 
själva vad andelstalet ska vara. Dessa ”olagliga” andelstal är problematiska då det vid problem 
inte går att uttaxera medel från medlemmarna eller driva in avgifter via kronofogden. REV har då 
tagit fram ett förslag för ändring i delar av AL för att lösa detta. Förslaget som har namnet 
Finlandsmodellen går ut på att mer i stil med den Finska lagstiftningen låta 
samfällighetsföreningarna själva göra andelstalsändringar som också skulle bli lagligen tillkomna.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda och utvärdera dagens lagstiftning om förändringar i 
andelstal för vägar samt Finlandsmodellen genom att intervjua lantmätare. Intervjuerna 
tillsammans med ytterligare litteraturstudier ligger till grund för en analys av ett eventuellt 
genomförande av Finlandsmodellen och dess konsekvenser, både för Lantmäteriet och 
fastighetsägarna.  
 
Slutsatserna är att Finlandsmodellen, som den nu är utformad, är olämplig att införa i den 
svenska lagstiftningen. Kunskapsnivån hos samfällighetsföreningarnas medlemmar är bristfällig 
och undermålig och det finns idag en trend hos personer att lägga ner mindre tid ideellt i 
föreningar, detta tillsammans med de ökade kraven på styrelsen skulle medföra ytterligare 
svårigheter att tillsätta poster i styrelsen, något som redan idag är svårt. Idag deltar ungefär 10 % 
på en vanlig årsstämma vilket också bäddar för ett dåligt underlag för beslutande av andelstal. Ett 



 
 
 
 

 
 
 

problem är även att rättssäkerheten troligtvis kommer försämras, idag finns det flertalet 
fastighetsägare som inte vågar säga vad de tycker på sammanträden utan kommer i efterhand och 
berättar sin åsikt. I de fall samfällighetsföreningen får besluta om andelstalen själva försvinner 
också Lantmäteriet som opartisk myndighet vilket kan förvärra situationer där det redan råder 
osämja och oenighet. Inte heller anses delen av förslaget att den som överklagar i normalfallet ska 
stå för halva överklagandekostnaderna oavsett om den vinner eller förlorar vara bra ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Inte heller kommer förändringen i FR medföra någon förbättring. 
Lantmätarna är idag beroende av FR i sitt arbete och ändringen skulle medföra att alla styrelser 
har de uppgifter och dokument som behövs. Idag kan det vara mycket svårt att få tag på 
styrelsemedlemmar för att begära ut information alternativt att de har informationen i 
sommarstugan eller på något annat svåråtkomligt ställe. Förslaget skulle dessutom medföra en 
kostnadsökning totalt sett, både för fastighetsägare, lantmäteriet och domstolskostnader. 
Beroende på vilket förslag för överklagandeväg som antas så kommer kostnaderna bedömt att 
öka med 28 400 000 kr eller 43 700 000 kr.  
 
Istället för att genomföra Finlandsmodellen finns istället andra lösningar för att komma åt de 
problem som beskrivs av REV. Vissa ärenden som kommer in sällan skulle kunna hanteras av en 
specifik person på varje kontor för att korta ner handläggningstiden. Ett annat beslut som redan 
är taget är att centralisera vissa ärenden till Norrtälje för att korta ner handläggningstiden och 
effektivisera hanteringen. Slutligen finns det förslag om att förbättra de blanketter som finns på 
lantmäteriets hemsida avseende överenskommelse enligt 43 § AL och ändring av andelstal enligt 
24 a § AL samt lägga till förklaringar för att lantmätarna inte ska behöva ägna lika mycket tid till 
att hjälpa fastighetsägarna att komplettera handlingarna och därmed kostnadseffektivisera 
handläggningen.  
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi det sista momentet i civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnad med inriktning mot Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan 
under våren 2015.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som ställde upp på intervjuer, utan er hade inte arbetet 
varit genomförbart. Vi vill också tacka vår handledare Peter Ekbäck som gett oss stöd och 
vägledning, inte bara under examensarbetet utan också under vår övriga studietid.  
 
Stockholm, maj 2015 
 
Oskar Forsling och Johanna Haräng 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har idag cirka 43 000 mil av enskilda vägar vilket motsvarar cirka 76 % av det totala 
beståndet av vägar (Trafikverket, 2015). För att hantera dessa vägars drift och samverkan mellan 
fastighetsägarna inrättas ofta gemensamhetsanläggningar via AL. AL antogs 1974 med syfte att 
bland annat reglera dessa frågor. Innan AL antogs fanns flera andra lagar som hanterade 
gemensamma enskilda vägar, såsom lagen om vissa gemensamhetsanläggningar från 1966 och 
lagen om enskilda vägar från 1939. De deltagande fastigheterna ses som en samfällighet1 och 
därför är lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpbar för den fortsatta förvaltningen av 
anläggningen. 

När man skapar en gemensamhetsanläggning så finns det en rad olika krav som ställs upp. 
Bortsett krav såsom väsentlighetskrav och båtnadsvillkor så sätter Lantmäteriet andelstal för de 
deltagande fastigheterna, ett andelstal för anläggningens utförande och ett för dess drift. 
Lantmäteriet tar hänsyn till bland annat om det är en tomt för permanentbostad eller 
fritidsbostad för att kunna sätta rättvisa andelstal som svarar mot just nyttan och användandet. 
Allt eftersom tiden passerar så förändras oftast fastighetsstrukturen genom att exempelvis 
avstyckningar sker, boendet i fritidsbostäder permanenteras eller helt ändrar funktion. Då 
ändringarna skett och en förändring av andelstalen behöver uppdateras finns det olika sätt att 
genomföra detta. Antingen har man från början i anläggningsbeslutet gjort det möjligt för 
samfällighetsföreningen att ändra andelstalen om en fastighets användningssätt ändras 
stadigvarande2, detta beslut ska meddelas till Lantmäteriet som för in det i fastighetsregistret. Ett 
annat sätt är träffa en överenskommelse mellan fastighetsägarna i samfällighetsföreningen för att 
sedan begära att ändringen införs i fastighetsregistret, vid en sådan ändring görs en prövning om 
överenskommelsen inte strider mot AL. Det sista sättet är att begära omprövning av frågan om 
andelstal3 om förhållandena som rådde vid tidpunkten väsentligt har förändrats, omprövningen 
sker då genom en ny förrättning vid Lantmäteriet. Det finns kostnader förknippade med dessa 
åtgärder då Lantmäteriet tar betalat per handlagd timme, i dagsläget 1300 kr/timme4 
(Lantmäteriet, 2015a).  

Av de 41 427 (Hofrén, 2015) registrerade samfällighetsföreningar som finns är 39 981 bildade för 
ändamålet väg eller för flera ändamål där väg ingår. Bortsett från dessa finns det ett okänt antal 
oregistrerade vägföreningar/vägsamfälligheter som det i princip är praktiskt omöjligt att ta reda 
på hur många det faktiskt är. En undersökning utförd av Riksförbundet enskilda vägar 
(Riksförbundet för enskilda vägar, 2012-2013) som riktade sig till deras medlemmar visade att av 
de ca 1500 föreningar som svarade behövde andelstalen ändras i ca 11 % av föreningarna varje år. 
Av dessa var det enligt enkäten enbart 60 % som registrerades hos Lantmäteriet. Applicerar man 
de siffrorna på hela beståndet registrerade samfällighetsföreningar skulle det betyda att ca 1750 
förändringar sker varje år och som inte registreras. Skulle detta fortsätta eller redan ha pågått en 
längre tid kan man inse att registrets del ganska snabbt kan bli inkorrekt eller redan är det.  

REV driver frågan å sina medlemmars vägnar att försöka införa ”Finlandsmodellen” för ändring 
av andelstal i den svenska lagstiftningen. Modellen är baserad på hur man genomför ändringar i 
Finland, som i övrigt har en liknande lagstiftning som den svenska. I korthet kan man säga att 

                                                 
1 14 § AL 
2 24a § AL 
3 35 § AL 
4 I vissa ärenden kan det krävas annan specialistkunskap och då sker debitering med en annan högre taxa. 
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andelstalen kan ändras via ett beslut inom föreningarna istället för att som här i Sverige, behöva 
gå via Lantmäteriet. I Finland registreras inga andelstal i fastighetsregistret utan enbart hos 
respektive föreningar, i Sverige finns andelstalen registrerade hos FR. Överprövningen av beslut 
av styrelsen i Finland sker hos kommunens vägnämnd om någon medlem kräver detta, beslutet 
taget här kan överprövas till Jorddomstolen. Ett införande av Finlandsmodellen skulle enligt 
REV minska kostnader för både samfällighetsföreningar och Lantmäteriet, öka 
fastighetsregistrets giltighet och minska andelen rutinarbete för Lantmäteriet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och utvärdera dagens lagstiftning om förändringar i 
andelstal för vägar, samt utreda och utvärdera Finlandsmodellen genom att intervjua lantmätare. 

1.3 Disposition 

Examensarbetet är disponerat på elva stycken kapitel, i kapitel ett finns bakgrund som innehåller 
allmän information om enskilda vägar och syftet med AL. I det första kapitlet redovisas också 
syftet med detta examensarbete. I kapitel två beskrivs den metod som använts, samt fördelar och 
nackdelar med den metod som använts. Kapitel tre och fyra innehåller en litteraturstudie på den 
svenska lagstiftningen respektive den finska lagstiftningen. De svenska lagar som berörs är 
mestadels EVL och AL, där fokus ligger på att beskriva hur väghållningsansvaret har fördelats 
historiskt och hur det görs för närvarande. Tyngdpunkten på beskrivningen av den finska 
lagstiftningen ligger på att beskriva hur det finska systemet kring enskilda vägar och andelstal är 
uppbyggt, det är inte en lika djupgående analys som av den svenska lagstiftningen. Vardera kapitel 
innehåller ett exempel på hur andelstal kan beräknas med svenska metoder respektive med finska 
metoder. Kapitel fem beskriver det lagförslag som REV har lämnat. Kapitel sex innehåller en 
redovisning av tidigare utförda undersökningar. I kapitel sju presenteras intervjuundersökningen 
som är det mest väsentliga i detta examensarbete. Kapitel åtta innehåller en ekonomisk analys av 
förslaget. Kapitel 9 innehåller slutsats och diskussion. De två sista kapitlen innehåller 
källförteckning respektive bilagor. I bilagor finns de frågor som ställdes till 
förrättningslantmätarna på intervjuerna och en kort text om Finlandsmodellen som 
intervjupersonerna fick före intervjun.  
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2. Metod 

2.1 Inledning 

Vi har valt att undersöka vår problemställning genom att göra en kvalitativ studie i form av 
intervjuer med lantmätare, vidare har en litteraturstudie på Finlandsmodellen genomförts för att 
öka förståelsen. Den svenska lagstiftningen rörande andelstal, enskilda vägar och 
gemensamhetsanläggningar har studerats närmare för att få en bakgrund till problemställningen, 
även den finska lagen om enskilda vägar har studerats.  
 
Vi använder en induktiv metod då vi drar slutsatser utifrån observationer från insamlad data, i 
detta fall till största del från intervjuerna och från redan publicerad litteratur.  

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som har utförts kan delas upp i två delar där den ena avser litteratur som 
specifikt behandlar Finlandsmodellen och den andra som avser nuvarande lagar, både svenska 
och finska.  
 
Det finns begränsat med litteratur skriven om Finlandsmodellen, vilket inte är något stort 
problem för studiens trovärdighet då vår slutsats bygger till stor del på de intervjuer som gjorts. 
Den litteratur som finns på området är mestadels rapporter och artiklar utgivna av REV. REV 
har även utfört två enkätundersökningar som också getts viss utrymme i texten. Urvalet till 
REV:s enkätundersökningar består endast av de samfälligheter som är medlemmar i REV och 
frågorna var vinklade till Finlandsmodellens fördel, det är något som vi tagit hänsyn till i vår 
analys av enkätundersökningarna.     
 
Berörda lagrum i Sverige och Finland har studerats och även förarbeten, propositioner, doktrin 
och lagkommentarer, syftet med dessa studier har varit att ta reda på skillnaderna mellan Finlands 
och Sveriges olika system för ändring av andelstal, då fastighetbildningslagarna i övrigt är lika i de 
två länderna. Rättskällorna har olika status, högst status har författningar (lagar, förordningar och 
föreskrifter), sedan kommer förarbeten följt av rättspraxis, doktrin och sist lagkommentarer. De 
olika källorna för information har använts i den uppräknade ordningen med fallande fokus. Det 
här är lättåtkomlig information med god kvalitet. En lag har av självklara anledningar bättre 
kvalitet än en artikel i nyhetstidning (Nilsson, 2011).  

2.3 Intervjuer 

Vi har intervjuat lantmätare som har god kunskap om AL och erfarenhet av förrättningar med 
AL. Syftet med intervjuerna är att undersöka om de ser några problem med dagens lagstiftning, 
förenklingsmöjligheter i lagstiftningen och hur de ställer sig till ett system likt Finladsmodellen. 
 
Vi har genomfört nio stycken intervjuer med lantmätare från olika delar av Sverige på både det 
statliga lantmäteriet och på kommunala lantmäterimyndigheter. Två stycken lantmätare har svarat 
på frågorna på papper. Intervjupersonerna valdes genom hänvisningar från personer inom 
respektive organisation som vi kontaktat, att vi inte använt oss av något slumpmässigt urval kan 
vara till nackdel för tillförlitligheten. Efter rekommendationer från en intervjuperson kontaktade 
vi Villaägarnas riksförbund där en lantmätare svarade skriftligt på frågorna, dessa svar diskuteras i 
analysen. Hur många intervjuer som krävs för att slutsatsen ska vara riktigt säkerställd är svårt att 
sätta en siffra på, men eftersom de intervjuade har svarat nästan samma sak på alla frågor tror vi 
inte att tio ytterligare intervjuer skulle ge några andra svar och en annan slutsats. 
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Vi har intervjuat lantmätare på Lantmäteriets statliga kontor i Gävle, Falun och Stockholm, sedan 
har också någon eller några på de kommunala Lantmäterimyndigheterna i Nacka, Södertälje, 
Huddinge och Uppsala blivit intervjuade. I Falun var det en person som intervjuades men 
framförde en grupp om 5 personers åsikter. Gruppen hade tidigare haft ett enhetsmöte där de 
gått igenom frågorna, diskuterat och svarat på frågorna tillsammans. I Södertälje och i Nacka 
intervjuades två personer samtidigt. Det kan finnas en risk att vid gruppintervjuer så tar en 
person över hela diskussionen och de med annan åsikt kanske inte kommer till tals, men i dessa 
fall så var båda intervjupersonerna aktiva i diskussionen (Clifford et al, 2010, s. 103). 
 
Ytterligare en nackdel är att vi inte har haft möjlighet att utföra intervjuer med lantmätare från 
alla delar av landet, vilket leder till att slutsatsen kanske inte är generaliserbar för hela landet. 
Dock har vi försökt att få med lantmätare från kontor med olika fastighetsstruktur, både 
landsbygd och urban struktur. Vi har fått med ett bra urval av kontor och dessutom har några av 
de intervjuade jobbat på flera kontor och kan därför representera ytterligare delar av Sverige. Det 
talar för att generaliserbarheten ändå skulle kunna vara hög. Det är svårt att säga en exakt siffra 
över när generaliserbarheten blir hög men vi har i stor utsträckning funderat på frågan och gjort 
det vi kan för att få den så hög som möjligt inom tidsramarna för det här arbetet.  
 
Intervjuer tar väldigt lång tid att genomföra vilket innebär att det finns en risk att vi inte hunnit 
utföra tillräckligt många intervjuer för att kunna stödja en generaliserbar slutsats. Det finns också 
en risk att den som blir intervjuad påverkas av undersökaren och svarar vad den tror förväntas av 
denne, det har undvikits genom att förklara syftet och andra premisser med intervjun i förväg. En 
fördel med att utföra intervjuer är att det finns möjligheter till att utveckla intressanta ämnen som 
uppkommer under intervjun och om vissa frågor är oklara har intervjuaren möjlighet att förklara 
dessa. Eftersom intervjuerna har gjorts i semi-strukturerad form har ytterligare frågor och ämnen 
lagts till under intervjuerna.  
 
Ett antal frågor förbereddes innan intervjuerna som intervjupersonerna fick ta del av i förväg, 
frågorna utformades för att intervjuerna skulle bli semi-strukturerade, vilket innebär att intervjun 
liknar en konversation/diskussion mellan parterna med utgångspunkt i frågorna. Fördelen med 
denna typ av intervjuer är att den som blir intervjuad kan utveckla och diskutera vad den anser är 
viktigt, och den som intervjuar har möjligheten att fråga följdfrågor (Clifford et al, 2010, s. 79). 
Då intervjupersonerna hade mycket olika kunskaper om Finlandsmodellen så fick de en kortare 
sammanfattning om Finlandsmodellen i förväg, intervjupersonerna fick också ta del av frågorna i 
förväg. Intervjufrågorna och texten om Finlandsmodellen finns redovisade i bilaga 1 och 2.  
 
Vi har analyserat svaren från intervjuerna, den interna validitet påverkas av hur vi utfört den 
analys vi har gjort av de svar vi fått under intervjuerna. För att öka trovärdigheten har vi gjort en 
detaljerad beskrivning av analysprocessen. Vi har även försökt att visa klart och tydligt vad som är 
våra egna tolkningar och vad som visar sig direkt i det framtagna materialet. För att uppnå hög 
reliabilitet ska undersökningen kunna genomföras igen och resultatet ska då bli densamma. Om 
intervjuerna utfördes ännu en gång med likadana förutsättningar skulle troligen resultatet bli 
densamma.  Alla intervjuer utom en har spelats in vilket har gett möjligheten att lyssna på 
intervjuerna flera gånger och på så sätt har vi inte missat något som intervjupersonerna sagt. 
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3. Svensk lagstiftning 

3.1 Lagen om enskilda vägar  

Innan AL fanns flera lagar för fastighetssamverkan mellan fastigheter för gemensamma 
nyttigheter. För enskilda vägar fanns lagen om enskilda vägar (EVL) som trädde i kraft 1940 och 
upphörde i sin helhet 1998. Lagen tillämpades på enskilda vägar som var till nytta för en eller 
flera fastigheter för utfart, hemkörslors eller eljest5. Bestämmelser fanns angående vägens drift, 
utförande och vinterväghållning där det tydliggjordes vad som krävdes av deltagarna. Bland annat 
skulle vägen hållas i tillfredsställande skick genom att jämna ut vägbanan och rensa diken.  
 
Lagen var uppdelad i flera kapitel där vägar inom olika områden hanterades på annorlunda sätt. 
Kapitel två innehöll allmänna bestämmelser om enskilda vägar, kapitel tre om vägar inom 
områden med tätbebyggelse och kapitel fyra om skogsvägar (Ekbäck, 2011). Kapitel två handlar 
alltså om vägar som inte är skogsvägar eller vägar inom tätbebyggda områden, det vill säga främst 
vägar på landsbygden.  
 

3.1.1 Allmänna bestämmelser 

Vid förrättningen eller den dom som tillskapade rätten till enskild väg skapades automatiskt också 
en vägsamfällighet för de fastigheter som hade ansvaret för underhållet och det allmänna 
handhavandet av vägen6. Både vid anläggandet av ny vägsträckning och vid upplåtande av rätt på 
befintlig väg fanns möjligheten att med tvång, mot ersättning7, ta annan fastighets mark i anspråk 
om det inte gjorde någon större skada8.  
 
För de fastigheter som deltog i vägsamfälligheten sattes ett andelstal utefter hur mycket de 
beräknades använda vägen, andelstalet fick dock inte sättas högre än vad fastighetens nytta av 
vägen var9. Väghållningsansvaret kunde också delas upp så att var och en av fastigheterna fick en 
vägdel, väglott, att ta hand om. Detta fick dock inte göras så att någon fastighet drabbades av för 
höga kostnader, kostnaden för den väglott man fick ta hand om skulle med andra ord spegla 
andelstalet man hade i vägsamfälligheten10. Här fanns en möjlighet att träffa överenskommelser 
om andelstalen. Kravet var då att överenskommelsen inte gjorde så att den eller de fastigheter 
som fick högre andelstal uppenbarligen skulle skadas av den betungande förpliktelsen utöver vad 
som annars stadgades11. Det fanns alltså en möjlighet att differentiera andelstalen något, men inte 
hur mycket som helst. 
 
För att bilda en vägsamfällighet krävdes en ansökan till Länsstyrelsen, men även en lantmätare 
kunde via ett beslut vid fastighetsreglering ansöka om förrättning12. I förrättningen kunde 
yrkande även ske att tvångsansluta fastigheter till vägsamfälligheten om det var av synnerligen 

                                                 
5 1 kap. 1 § EVL 
6 2 kap. 50 § EVL 
7 2 kap. 8 § EVL 
8 2 kap. 6-7 §§ EVL 
9 2 kap. 11 § EVL 
10 2 kap. 12, 33 §§ EVL 
11 2 kap. 34 § 4 st. EVL 
12 2 kap. 18 § EVL 
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vikt för denna eller dessa att delta13, detta krav gällde alltså samtliga fastigheter, även om man ville 
vara med eller inte.  
 
Efter det att förrättningen var avgjord och vägsamfälligheten bildad fanns det ytterligare 
möjligheter att lägga till eller i övrigt ändra andelstalen. Hade de grunder eller förhållanden som 
rådde då beslutet togs ändrats och som synnerligen påverkade frågorna som tagits ställning till 
fick frågan tas upp på nytt i en ny förrättning14. En omprövning av exempelvis andelstalen var då 
möjlig att ta ställning till. Vid denna omprövning gjordes en bedömning om det behövdes skapas 
en helt ny vägsamfällighet och den gamla upplösas eller om det räckte med att ansluta/exkludera 
de förändrade fastigheterna. I samband med detta beslut bestämdes också vilken ersättning som 
den anslutande fastigheten borde erlägga vägsamfälligheten för tidigare nedlagda kostnader15.  
 
Standardförfarandet vid en delning av fastigheter var att de nya delarna fick överta den 
ursprungligas andelstal men att uppdelningen skedde efter de nya lotternas taxeringsvärden16. 
Fastighetsägarna av de nybildade fastigheterna hade dock en chans att yrka på att andelstal sattes 
utefter de vanliga bestämmelserna istället, d.v.s. andelstal efter nytta. Gjordes en delning av en 
fastighet med väghållningsansvar övergick ansvaret för betalning automatiskt till de nybildade 
fastigheterna, i.o.m. det övertagande av väghållningsansvar gavs också en automatisk rätt att 
nyttja vägen på de sätt som de tidigare ägarna gjort även om frågan om rätten till väg inte 
behandlats i lantmäteriförrättningen17.  
 
3.1.2 Enskilda vägar i områden med tätbebyggelse 

I de områden där det förväntades byggas i närtid eller där det redan hade uppförts tätare 
bebyggelse fick det förordnas om att de fastigheter som låg i det geografiska området skulle 
utgöra en vägförening med ändamål att bekosta och ombesörja väghållningen av vägarna i 
området18. Om det fanns allmän plats enligt detaljplan eller motsvarande bestämmelse inom detta 
geografiska område och där inte kommunen skulle vara huvudman blev vägföreningen även 
skyldiga att upprätta och underhålla dessa allmänna platser.  
 
Sättet att bestämma andelstal i dessa områden skiljer sig något från landsbygdsområden. I första 
hand bestäms andelstalen efter de deltagande fastigheters taxeringsvärde19. Om situationen var 
sådan att den allmänna grunden (taxeringsvärdena) var mindre lämplig i jämförelse med om 
andelstal sattes utefter fastigheternas nytta fick förrättningsmannen istället besluta att nyttan 
skulle ligga till grund för andelstalen. På samma sätt som på landsbygden kunde en omprövning 
ske av beslutet. Här var det dock fråga om ändrade förhållanden20, jämfört med på landsbygden 
där det handlade om ändrade förhållanden som också synnerligen påverkade frågorna vid 
beslutstagandet.  
 

                                                 
13 2 kap. 17 § EVL 
14 2 kap. 65 § EVL 
15 2 kap. 66 § EVL 
16 2 kap. 67 § EVL 
17 2 kap. 42 § EVL 
18 3 kap. 71 § EVL 
19 3 kap. 76 § EVL 
20 3 kap. 85 EVL 
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3.1.3 Enskilda skogsvägar 

För skogsvägar tillämpades de regler som sattes upp i kapitel tre med några få undantag21. Dessa 
ändringar innebar bland annat att andelstalen för väghållningsansvaret kunde jämkas något 
jämfört med de vanliga grunderna, detta förutsatt att det fanns särskilda skäl och vad som ansågs 
vara skäligt för främjande av skogshushållningen22. Dock fanns begränsningen att andelstalet ändå 
inte fick sättas högre än om man satte andelstalen efter fastigheternas nytta.  
 
En annan skillnad för skogsvägarna var att om det var lämpligt kunde underhållskostnaderna tas 
in via vägavgifter för de skogstransporter som skedde23. Vid förrättningen valdes ett högsta och 
lägsta belopp24 som sedan kunde ändras på två sätt. Antingen om ändrade förhållanden skett 
enligt de allmänna bestämmelserna, d.v.s. att förändringar skett som synnerligen påverkade på 
frågan, eller om det gått fem år sedan avgifterna sattes25. 

3.2 Anläggningslagen 

Anläggningslagen trädde i kraft 1974 och hade som syfte att ytterligare reglera samverkan mellan 
fastigheter för frågor som drift och utförande av gemensamma anläggningar (Prop. 1973:160, 
s. 1). Tidigare fanns en rad lagar, bl.a. lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA), EVL 
och bysamfällighetslagen (BSL) som ersattes när AL antogs. Eftersom samverkansgraden ökade 
såg man ett behov av att införa nya moderna regler som också var mer samordnade med FBL. 
För just enskilda vägar upphörde EVL delvis vid AL:s antagande, först 1998 utgick de sista 
delarna av EVL. Det hade då framkommit att EVL:s kvarlevor var både föråldrade och 
svårtillgängliga. I praktiken användes AL redan även om EVL var tillämplig och en dubbel 
lagstiftning medförde påtagliga olägenheter för både enskilda fastighetsägare som berörda 
myndigheter (Prop. 1996/97:92 s. 24-25). 
 
Enligt lagen om upphävande av EVL (LuEVL) anses idag alla vägar som är bildade enligt EVL 
eller motsvarande bestämmelser vara en gemensamhetsanläggning26. Vägsamfälligheten eller 
vägföreningen som förvaltar vägen anses också vara en samfällighetsförening enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter (SFL)27.  
 
3.2.1 Allmänna bestämmelser 

En gemensamhetsanläggning får inrättas om den är av stadigvarande betydelse för två eller flera 
fastigheter28. Det generella förfarandet är att en fastighet inte får delta om det inte är av väsentlig 
betydelse29 för densamma men om alla fastighetsägare är överens kan en överenskommelse 
träffas för att förbigå detta krav30. I princip kan man säga att tillgång till väg alltid är av 
stadigvarande betydelse då det t.o.m. ingår som krav via de allmänna lämplighetskraven i FBL31. 

                                                 
21 4 kap. 94 § EVL 
22 4 kap. 95 § EVL 
23 4 kap. 96 § EVL 
24 4 kap. 97 EVL 
25 4 kap. 99 § EVL 
26 2 § LuEVL  
27 9 § LuEVL 
28 1 § AL  
29 5 § AL 
30 16 § AL 
31 3 kap. 1 § FBL 
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Även i AL finns möjlighet att ta mark med tvång32 mot ersättning33, förutsatt att kraven om 
väsentlig betydelse är uppfyllt vilket speglar EVLs regler ganska bra.  
 
Grunderna för fördelning av kostnader skiljer sig något från EVLs bestämmelser. Istället för att 
göra skillnad på olika områden så tillämpas samma regler överallt. Kostnaderna innefattar alla 
kostnader för anläggningens utförande, även ianspråktagandet av marken. 
Förrättningskostnaderna ingår inte34.  
 
3.2.2 Andelstalssättning 

Kostnaderna fördelas genom att två andelstal bestäms, det första andelstalet är för anläggningens 
utförande och baseras på vad som är skäligt sett till fastigheternas nytta av anläggningen35. Ordets 
betydelse är samma som i FBL, d.v.s. att värdehöjning på varje enskild deltagande fastighet är det 
som menas (Prop. 1973:160, s. 215). I vissa fall då nyttan inte enkelt låter sig beräknas finns dock 
möjligheten att låta andra parametrar styra andelsfördelningen. Eftersom man ville låta 
lagstiftningen vara flexibel lät man bli att nedteckna vissa specifika situationer som ska beaktas 
utan lät frågan kunna bedömas från fall till fall.  
 
Det andra andelstalet som sätts är till för driften av anläggningen36. Detta andelstal baseras nu 
istället på vad som är skäligt sett till fastigheternas användande av anläggningen. Man ska här se 
till fastighetens stadigvarande behov som sådant och inte de personliga behov den nuvarande 
fastighetsägaren har då man gör bedömningen. Ägarbyten, som i stort sker kontinuerligt, ska 
alltså inte påverka andelstalssättningen. Lantmäteriförrättningen ska också vara snabb och 
effektiv till låg kostnad men utan att rättssäkerheten påverkas. Det sker alltså en avvägning vid 
andelstalssättningen, är det rimliga differentieringar till en rimlig kostnad? I ett rättsfall från västra 
Sverige (LM ref. 03:12) behandlade man frågan om differentiering. I förrättningen hade 
Lantmäteriet beslutat om samma andelstal för både permanentbostäder och fritidsbostäder. Den 
årliga kostnaden blev då 200 kr per fastighet och de med fritidsbostäder överklagade beslutet och 
yrkade på att de skulle få ett andelstal som motsvarade hälften av permanentbostäderna. 
Fastighetsdomstolen slog fast att differentieringen inte har något självändamål och att den bör 
utnyttjas först då det ger ett verkligt utslag på kostnadsfördelningen. Man måste ställa 
kostnaderna i förrättningen mot det som uppnås med åtgärden, en rimlig proportion ska finnas. 
Hovrätten instämde i fastighetsdomstolens uttalande och menade att vid en helhetsbedömning 
framstår skälen som svaga för en differentiering och avslog överklagandet.   
 
Eftersom det ur rättvisesynpunkt är fördelaktigt att ta ut avgifter efter direkt användande får man, 
om det är lämpligt, skriva in beräkningsgrunder för avgiftsuttag i anläggningsbeslutet. I vissa fall 
kan man även sätta särskilda tal för vinterväghållning37. Begreppet motsvarar samma som i EVL 
och handlar främst om åtgärder som syftar till att forsla bort snö och is, halkbekämpa och märka 
ut dikeskanter (Lantmateriet, 2015b).  
Liksom i EVL kan man enligt AL dela upp anläggningen i flera delar med olika andelstal. I 
förarbetena menar man dock att en uppdelning visserligen kan ske, men att den i allmänhet bör 
undvikas just p.g.a. att komplikationer i förvaltningen kan uppstå (Prop. 1973:160, s. 218). Till 

                                                 
32 12 § AL 
33 13-13c §§ AL 
34 29 § AL 
35 15 § 1 st. AL 
36 15 § 2 st. AL 
37 48 § AL 
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skillnad från EVL, där varje fastighet kunde få en egen väglott, handlar det här snarare om 
grupper av fastigheter som får särskilda andelstal och det ska även betonas att det är 
samfälligheten som sköter om hela vägen även om andelstalen sätts via sektionsindelning 
(Lantmäteriet, 2015b).  Sektionsindelningen bör heller inte användas om det endast medför en 
ringa skillnad i kostnadsfördelning jämfört med om sektionsindelning inte skulle användas. I och 
med AL:s genomförande har alltså sektionsindelningsmöjligheten kvarstått men bör användas 
restriktivt.  
 
Liksom i EVL finns möjligheten till sakägare att komma överens om andelstalen38. Kraven på 
överenskommelsen är att det inte sker i otillbörligt syfte och att fordringshavare godkänner 
överenskommelsen. Förrättningslantmätaren kan göra en oskadlighetsprövning som i FBL vilket 
medför att en eventuell kontakt med fordringshavare inte behöver göras om överenskommelsen 
inte är av väsentlig betydelse för fordringshavaren.  
 
3.2.3 Tonkilometermetoden 

För just gemensamhetsanläggningar ämnade för vägar finns tonkilometermetoden att tillgå när man 
ska bestämma andelstal för drift. Metoden är framtagen av Lantmäteriet och baseras på 
undersökningar och utredningar om hur stor trafikmängd olika fastighetstyper genererar och 
således sliter på vägen samt väglängder. Metoden togs fram 1975 och har i två omgångar, 1995 
och 2010, uppdaterats avseende ingående trafikmängdsvärden. För olika fastigheter finns det 
schablontal för trafikmängden en sådan fastighet genererar. I tabell 1 följer några exempel på 
trafikschabloner från tonkilometermetoden som syftar till att visa hur en beräkning skulle kunna 
se ut, komplexiteten samt för att kunna jämföra andelstalsberäkningen med den metod som 
används i Finland. De tal som sätts för jordbruk motsvarar talen för produktionsområdet 
Svealands slättbygder och för skogsbruk är området tillväxtområde 4 (Jordbruksverket, 2015). 
Generellt sätt finns flera avvägningar i metoden som inte redovisats här. Det kan handla om 
exempelvis utfart mot flera allmänna vägar åt olika håll vilket skulle få följderna att resorna måste 
specificeras åt vilket håll de tar, det finns rättsfall i vissa avseenden som påverkar metoden för 
vissa specifika trafikmängder och om det finns vändplatser för skogstransporter läggs en 
procentuell ökning på för att nämna några. För att få fram andelstalet multipliceras andelstalet 
med den använda väglängden fram till allmän väg. Exemplet får belysa hur det skulle kunna se ut, 
se tabell 1-2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 16 § AL 
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Tabell 1: Schablontal från tonkilometermetoden 

Fastighetstyper Trafikmängd /år/st/ha 
Permanentbostad 2100 
Fritidsbostad  

Lågt utnyttjande 350 
Normalt utnyttjande 700 
Intensivt utnyttjande 1400 

Flerfamiljshus (per lgh) 1260 
Mindre lägenhetsliknande radhus 1680 
Jordbruksfastighet  

Utfart för permanentbostad 2100 
Interna jordbrukstransporter (mellan 
brukningscentrum och åker/bete) 

130 (åker) 
40 (bete) 

Företagsutfart (mellan brukningscentrum 
och plats utanför båtnadsområdet, exkl. 
mjölktransporter)  

90 (per hektar upp till 20) 
30 (per hektar över 20 hektar) 
700 konstantbelopp 

Mjölktransporter (schablonbelopp per år 
för tur och returresor var tredje dag, 
snittvikt 35 ton) 
Grustag (trafikmängd per grustransport 
och m3 samt trafikmängd per 
persontransport/år) 
 

6200  
 
 
4,2 
460 

Skogsfastighet 30 
Hästfastighet  

Utfart permanentbostad 2100 
Interna jordbrukstransporter (se jordbruk) 40 (bete) 
Företagsutfart (se jordbruk) 90 (per hektar upp till 20) 

30 (per hektar över 20) 
Per uthyrd stallplats 800 
Per egen häst 150 

 
Förutsättningarna för beräkningsexemplet är att några fastigheter är fritidsbostäder, några 
permanentbostäder och två jordbruksfastigheter med både åker och skogsmark. Avstånden är 
från utfart till den allmänna vägen i söder. Nedan beskrivs fastigheterna mer utförligt. 
 
Fastigheterna Bomsarvet 8:3 och 8:8 är fritidsbostäder med normalt utnyttjande.  
 
Fastigheterna Bomsarvet 9:4, 8:2, 8:4, 8:5, 1:2 är permanentbostäder.  
 
Fastigheten Bomsarvet 11:2 är en jordbruksfastighet med mjölkproduktion och med ett 
skogsbestånd. Den berörda bondgården får mjölk hämtad med släp var tredje dag och 
schablonen 35 ton per lastbil med släp har använts.  
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Bomsarvet 9:2 är också en jordbruksfastighet men med åker för sädesproduktion och med ett 
skogsbestånd.  

 
Bomsarvet 4:11 är en grustäkt där 4 personer jobbar och det i snitt transporteras 1,5 lastbilslass 
per dag. Varje lass omfattar 8,3 kubikmeter löst grus som väger 12,5 ton.  
 
 
 
 

Figur 1 - Område för beräkning av vägenheter/andelstal 
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Tabell 2: Andelstalsberäkning enligt tonkilometermetoden 

 
 

3.2.4 Ändring av andelstal 

Idag finns det flera legala möjligheter att ändra tidigare beslutade andelstal. Antingen sker ändring 
via föreningarna, en överenskommelse om anslutning eller uteslutning av fastigheter eller en total 
omprövning av anläggningsbeslutet, vid fastighetsbildningsåtgärder kan även 
förrättningslantmätaren ändra eller lägga till andelstal i viss mån. Nedan följer en klarare 
redovisning om respektive metod för ändring. 
 
3.2.5 Ändring enligt 24 a § AL 

Möjligheten finns för Lantmäteriet att i anläggningsbeslutet lägga till möjligheten för en 
samfällighetsförening att under vissa ordnade former ändra andelstal själva39. Förutsättningarna är 
att ändringen som skett gör att fastighetens/fastigheternas användningssätt ändras stadigvarande. 
Det handlar här återigen om att fastigheten som ändras, det kan handla om exempelvis att en 
obebyggd tomt bebyggs, att en bostadsfastighet ändras till en handelsfastighet eller att en 
jordbruksfastighet ändrar sin produktion från mjölk till spannmål (Lantmäteriet, 2015b, s. 160).  
 
Rekommendationen från Lantmäteriets håll är att förrättningslantmätarna tillämpar paragrafen 
något försiktigt. I de fall då anläggningen har ett högt värde kan ekonomiska ojämlikheter uppstå, 
något som idag inte går att göra något åt i en handläggning av denna typ40. Beslutar man ändå att 
låta samfällighetsföreningarna kunna göra vissa ändringar själva måste Lantmäteriet i 
förrättningen beskriva hur en ändring får göras och under vilka förutsättningar. För just vägar 
skulle ett sådant beslut ofta kunna vara en beskrivning av/hänvisning till tonkilometermetoden 
och att den ska användas vid ändringar på sätt ovan beskrivna. Utöver detta skulle det preciseras 
vad som menas med en förändring som uppfyller kraven på stadigvarande förändring av 
användningssätt. Samfällighetsföreningens styrelses möjligheter sträcker sig då till att ett 
konstaterande görs att förändringarna faktiskt skett och att sedan en uträkning görs enligt 
föreskrivna metod (Prop. 1996/97:92, s. 95).  
 

                                                 
39 24 a § AL 
40 37-39 §§ AL 

Fastighet Trafikslag Trafikunderlag Total trafikmängd ton Väglängd km UtnyttjandegradTonkm Summa tonkm Beslutat andelstal

Sort Antal Trafikmängd per enhet 4*5 6*7*8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bomsarvet 11:2 UB st 1 2100 2100 0,25 1,0         525      

S ha 1,8 30 54 0,25 1,0         14        

KB 1 700 700 0,25 1,0         175      

M st 88 35 3080 0,25 1,0         770      1 484           148                     

Bomsarvet 9:4 UB st 1 2100 2100 0,325 1,0         683      683              68                        

Bomsarvet 9:2 UB st 1 2100 2100 0,375 1,0         788      

S ha 3,5 30 105 0,375 1,0         39        

UJ ha 1,75 90 157,5 0,375 1,0         59        886              89                        

Bomsarvet 8:2 UB st 1 2100 2100 0,45 1,0         945      945              94                        

Bomsarvet 8:5 UB st 1 2100 2100 0,475 1,0         998      998              100                     

Bomsarvet 8:8 UBF st 1 700 700 0,525 1,0         368      368              37                        

Bomsarvet 8:4 UB st 1 2100 2100 0,55 1,0         1 155  1 155           116                     

Bomsarvet 8:3 UBF st 1 700 700 0,575 1,0         403      403              40                        

Bomsarvet 1:2 UB st 1 2100 2100 0,6 1,0         1 260  1 260           126                     

Bomsarvet 4:11 UGP st 4 460 1840 0,675 1,0         1 242  

UG mängd (m3) 4 563    4,2 19165 0,675 1,0         12936 14178 1 418                  

Teckenförklaring

ha Hektar

KB Konstantbelopp

M Mjölktransporter

S Skogstransporter

UB Utfart från helårsbostad

UBF Utfart från fritidsbostad

UG Företagsutfart från grustag

UJ Företagsutfart från jordbruk
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Lagparagrafen infördes i samband med EVLs slutgiltiga upphörande 1998. I propositionen fanns 
flera motiv varav följande var ett av dem. 
 

”Ett fungerande system bör inte vara alltför starkt kopplat till behov av 
omprövningsförrättningar. Om samfälligheterna inte vill eller anser sig ha råd att betala 
förrättningskostnaderna finns risken att de underlåter att låta justera andelstalen trots att ändrade 
förhållande inträffar. Följden kan bli fler oregistrerade överenskommelser eller minskad rättvisa 
vid kostnadsfördelningen. Däremot bör vissa möjligheter att på annat sätt ändra andelstalen med 
viss automatik införas så att systemet blir flexiblare när ändrade förhållande med avseende på 
bebyggelsens användningssätt inträffar.” Prop.1996/97:92 s. 61. 

 

Paragrafen kan alltså tillämpas vid nya förrättningar eller vid omprövningar41 och för 
samfälligheter med föreningsförvaltning vilket gör att en gradvis förändring kan komma att ske. 
Paragrafen infördes 1998 och sedan dess har det registrerats 8 706 stycken föreningar för bl.a. 
ändamålet väg. Av dess har 3 148 stycken fått tillägget om möjlighet att få ändra själv vilket är ca 
36 % (Syring, 2015).  
 

3.2.6 Ändring enligt 41 § AL 

Vid sammanläggning, eller fastighetsreglering som görs för att föra över en hel fastighet till en 
annan, övergår skyldigheterna från den utgående fastigheten till den nya fastigheten/den 
fastigheten som återstår. Här är inte förändringen beroende av att Lantmäteriet gör någon speciell 
åtgärd utan den sker automatiskt i.o.m. beslutet om reglering/sammanläggning.  
 
3.2.7 Ändring enligt 42 § AL 

Om fastigheten istället delas genom avstyckning, klyvning eller delvis fastighetsreglering får 
Lantmäteriet besluta om att fastigheternas skyldigheter omfördelas. Grunderna för fördelningen 
ska fortfarande följa 15 § AL och regeln är även tillämplig på vägföreningar och vägsamfälligheter 
bildade enligt EVL (Lantmäteriet, 2015b). Här finns ingen skyldighet för Lantmäteriet att 
omfördela skyldigheterna men av principiella skäl är det fördelaktigt om en ny fördelning sker så 
att andelstalen bättre speglar de nya förhållandena. Det kan dock vara enklare sagt än gjort att 
ändra fördelningen. Inte sällan är den tidigare fördelningen föråldrad och/eller inaktuell. I de 
fallen kan det bli problematiskt att sätta ett rättvist andelstal för de nya fastigheterna. 
Lantmäteriet för i dessa fall verka för att fastighetsägarna kommer överens enligt 43 § AL eller 
begär en omprövningsförrättning enligt 35 § AL.  
 
Sker en delning av en fastighet som ingår i en vägförening eller vägsamfällighet och som har 
väghållningsansvaret uppdelat i väglotter får inte Lantmäteriet dela upp ansvaret i nya lotter utan 
måste istället se till att fördela om ansvaret inom den gamla väglotten (Lantmäteriet, 2015b).  
 
3.2.8 Ändring enligt 42 a § AL 

Bildas en ny fastighet eller om en fastighet ombildas får Lantmäteriet i samband med 
fastighetsbildningsförrättningen besluta att de nybildade fastigheterna ansluts till 
gemensamhetsanläggningen. Även i det här fallet kan det bli problematiskt att ansluta nya 
fastigheter och sätta rättvisande andelstal jämfört med de andra om den gemensamma 
anläggningen är bildad en längre tid tillbaka (Lantmäteriet, 2015b). Blir problemen för stora att 
det inte går att sätta andelstal bör inte heller den nya fastigheten anslutas till 
gemensamhetsanläggningen (Prop. 1966/97:92., s. 65). Istället får fastighetsägarna ansöka om en 
omprövningsförrättning och anslutas den vägen (se kapitel 3.2.10 nedan).  
 

                                                 
41 35 § AL 
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3.2.9 Ändring enligt 43 § AL 

Fastigheter kan anslutas eller uteslutas från en samfällighet med nya/borttagna andelstal som 
följd och det går också att få ett befintligt andelstal ändrat om fastighetsägarna träffar en 
överenskommelse om det. Ändringen måste godkännas av Lantmäteriet och det görs endast om 
överenskommelsen inte strider mot AL i övrigt. Lagen är tydlig på den här punkten, det ska vara 
uppenbart att överenskommelsen inte strider mot AL och det uttalas även i propositionen att 
bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Man kan säga att ett negativt synsätt råder i följande 
bemärkelse: ”så länge som inte överenskommelsen uppfyller alla krav ska Lantmäteriet neka 
överenskommelsen godkännande”.  
 
Beroende på om samfälligheten förvaltas av delägartyp eller föreningstyp finns olika regler. Vid 
föreningsförvaltning behöver endast firmatecknaren eller styrelsen vara överens med de 
fastighetsägare som är berörda. Vid delägarförvaltning måste samtliga fastigheter skriva under 
överenskommelsen för att den ska vara giltig (Lantmäteriet, 2015b). 
 
3.2.10 Ändring genom omprövning enligt 35 § AL 

Det sista sättet att ändra andelstalen är genom en omprövningsförrättning enligt 35 § AL. 
Förutsättningarna för att kunna göra en omprövning är att förhållandena som rådde vid 
inrättandet av gemensamhetsanläggningen har ändrats och dessutom inverkar väsentligt på 
frågan. Enligt förarbetena menade man att det eftersträvades att skapa ett system som smidigt 
anpassade sig till ändrade förhållanden och därför ska kravet på ändrade förhållanden inte tolkas 
alltför restriktivt (Prop. 1973:160, s. 132).  
 
Möjligheten till omprövning finns även om det föreskrevs i anläggningsbeslutet att vissa frågor 
får omprövas efter en viss tid, eller att ett klart behov av omprövning framkommit. Flertalet 
parter kan ansöka om förrättning. Deltagande fastigheter, fastigheter som ska anslutas till 
anläggningen, Lantmäteriet i vissa fall om det behövs vid en omfattande fastighetsreglering42 samt 
byggnadsnämnden, länsstyrelsen eller andra tvångsförvärvare under vissa förutsättningar 
(Lantmäteriet, 2015b). Exempelvis får länsstyrelsen ansöka om förrättning om det är av större 
betydelse för allmän synpunkt, när en enskild väg dras in som allmän väg till exempel om 
kommunen via byggnadsnämnden har en generell initiativrätt inom kommunens gränser, det 
krävs alltså inget detaljplaneförfarande eller en lagakraftvunnen detaljplan.  
 
Vid ändrade förhållande är det ändringar av faktisk natur som krävs, det går alltså inte att kräva 
omprövning bara för att göra en annan bedömning baserat på samma underlag som tidigare 
(Lantmäteriet, 2015b). Det kan dock finnas omständigheter som gör att en omprövning ändå får 
ske. Exempelvis kan den göras om samtliga sakägare är ense om att en anläggning bör läggas ned, 
speciellt om den dessutom uppkom via en överenskommelse. Tanken om föreskrifter i 
anläggningsbeslut om att omprövning får ske var främst för ändring av andelstal för just vägar 
(Prop. 1973:160, s. 256). Även om man syftade på just detta har man låtit det varit öppet för 
andra föreskrifter för andra anläggningar och frågor. Enligt ett rättsfall i nedre Norrland (LM ref. 
09:25) ska paragrafen även tolkas på det sättet att det inte enbart är inrättade 
gemensamhetsanläggningar som går att ompröva utan även anläggningsförrättningar som ställdes 
in innan ett anläggningsbeslut hade antagits.  
 
Omprövningsförrättningen kan vara ganska omfattande, utgångspunkten är att Lantmäteriet 
prövar frågan om andelstalen men har ingen egentlig begränsning i ytterligare åtgärder 
(Lantmäteriet, 2015b). I vissa fall får en ändring av andelstalen konsekvenser för andra 

                                                 
42 9 kap. 1 § FBL 
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ställningstaganden som gjorts tidigare och som alltså också kan komma upp för prövning. Vidare 
görs omprövningsförrättningen som om anläggningen inte skulle existera. För båtnadsvillkoret 
innebär det att en förbättring ska ske jämfört med om någon gemensamt ägande inte skulle 
finnas, alltså inte en jämförelse om det blir bättre mot hur gemensamhetsanläggningen är inrättad 
idag.  

3.3 Samfällighetsföreningar 

De vägföreningar eller vägsamfälligheter som automatiskt bildades via EVL anses efter år 1997 
ha inrättats enligt AL (Österberg, 2013, s. 105). Själva vägföreningarna/ vägsamfälligheterna 
anses också idag vara samfälligheter enligt SFL. Vägsamfälligheten förvaltas av en 
samfällighetsförening och de stadgar som fanns vid utgången av år 1997 fick behållas så länge de 
inte stred mot SFL och styrelsen ska verka för att ändra de stadgar så de överensstämmer med 
dagens bestämmelser i SFL.  
 
Den första januari 2003 trädde en lagändring i kraft, lag om ändring i lagen om upphävande av 
lagen om enskilda vägar, som sa att de enskilda vägar som hade andelstal som grundade sig på 
taxeringsvärden skulle ansöka om, och få nya andelstal fastställda enligt AL med senast verkan 
från första januari 2005. Det framgår av materialet från REV att det finns flera föreningar som 
inte genomfört detta och det synes inte finnas någon vilja från myndighetshåll se till att lagen 
följs. Det finns således gamla vägföreningar kvar som har andelstal baserade på taxeringsvärden 
fortfarande.  
 
Via EVL hade länsstyrelsen ett stort administrativt inflytande över vägföreningarnas förvaltning 
(t.ex. fastställdes föreningens stadgar av Länsstyrelsen), men de hade också en stödfunktion 
(Österberg, 2013, s. 106). I AL idag har Länsstyrelsen en betydligt mindre roll då AL mer är av en 
privaträttslig karaktär.  
 
3.3.1 Underhållsfond och uttaxering 

Samfällighetsföreningar som förvaltar anläggningar som är av kommunalteknisk natur måste 
sedan år 1990 ha en underhålls- och förnyelsefond. Kommunalteknisk natur innebär exempelvis 
vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmesystem, parkeringsutrymmen, förbindelseleder och 
omfattar vägar (Prop. 1988/89:77, s. 74).  Syftet med detta är att vägen i det här fallet ska kunna 
användas ändamålsenligt och att det är viktigt att de som är med och sliter på anläggningen också 
betalar för att behålla den i det skick som krävs. Eftersom SFL är tillämplig även på äldre 
föreningar ska de enligt ändringen också ha gjort stadgeändringar om det behövts för att uppnå 
lagkraven.  
 
En samfällighetsförening ska även ha upprättat en inkomst- och utgiftsstat43, vilken bäst kan 
beskrivas som en ekonomisk kalkyl eller budget, för den anläggning de förvaltar. Då föreningen 
behöver monetära medel uttaxeras de av medlemmarna via en debiteringslängd som är baserad på 
andelstalen fastigheterna har. Debiteringslängden ska stämma överens med inkomst- och 
utgiftsstaten som i sin tur är baserad på andelstalen i fråga om fördelning av kostnadsbörda. 
Skulle en medlem inte betala finns möjligheter för styrelsen att kräva in avgiften, se kapitel 3.3.2 
Förmånsrätt. Skulle en medlem i föreningen anse att uttaxeringen inte stämmer överens med 
stadgarna kan hen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen för rättelse44. MMD förhåller 
sig då till de beslutade andelstalen. I de äldre samfälligheterna som finns kan det med andra ord 

                                                 
43 41 § SFL 
44 46 § SFL 



 
 
 
 

16 
 

ligga latenta risker för uttaxeringen. Har man inte upprätthållit aktuell information och begärt 
registrering i fastighetsregistret45, eller begärt förrättning hos Lantmäteriet finns heller ingen legal 
möjlighet att kräva in summor från fastigheter som i egentlig mening inte tillhör samfälligheten.  
 
3.3.2 Förmånsrätt 

En samfällighetsförening blir en juridisk person när den har registrerats i 
samfällighetsföreningsregistret.46 Samfällighetsföreningsregistret tillhandahålls av den statliga 
Lantmäterimyndigheten. I registret finns uppgifter om föreningens postadress, styreledamöternas 
fullständiga namn, bostads- och postadress samt telefon. När föreningen blivit en juridisk person 
skyddas styrelsen från personligt ansvar, föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig 
skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, till exempel ta banklån för att 
genomföra investeringar. 
 
Enligt lagen om förmånsrätt för fordringar (LFF) och SFL har föreningens fordran förmånsrätt 
(Villaägarnas riksförbund, s. 8-9). Det innebär att vid en exekutiv auktion så har föreningens 
fordran högsta prioritet före första inteckning. Om en bank lånar ut pengar till en samfällighet, 
säkerställs bankens fordran genom samfällighetens förmånsrätt i delägande fastigheter.  Om en 
medlem i föreningen inte betalar sin avgift eller betalar i rätt tid kan samfällighetens styrelse 
vända sig till kronofogden för utmätning av en fordran i fastigheten. Utmätningen måste ske 
inom ett år efter det att beloppet förfallit till betalning.    
 
För att den fordran som samfälligheten har på delägande fastigheter ska omfattas av 
förmånsrätten krävs det att medlemsbidragen uttaxeras på det sätt som lagen beskriver.47 
Styrelsen ska lägga fram ett förslag på en budget(inkomst-utgiftsstat) vid föreningsstämman, som 
därefter ska godkännas av stämman. Styrelsen upprättar också en debiteringslängd, som ska 
redovisa det totala belopp som uttaxerats, hur mycket varje medlem ska betala och när varje 
medlem ska betala.   
 
Kostnader som fördelas efter individuell förbrukning omfattas inte av förmånsrätten, dessa 
avgifter ska tas ut genom fakturering. 

3.4 Bidrag för enskilda vägar 

Sveriges vägnät består av 9 850 mil statliga vägar, 4 200 mil kommunala gator och vägar, 7 600 
mil enskilda vägar med statsbidrag och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag 
(Trafikverket, 2015b). De bidrag till väghållning som går att söka är statsbidrag, kommunala 
bidrag och bidrag genom länstransportplaner. Syftet med detta stycke är att se om det finns 
möjligheter för samfälligheter att söka bidrag till förrättningskostnader för att uppdatera andelstal 
eller om det är möjligt att i annat fall införa detta.  
 
3.4.1 Statsbidrag 

Statsbidrag har funnits sedan början på 1900-talet i olika former (SKL, 2007. s. 4). Idag får cirka 
7 600 mil enskilda vägar statligt bidrag (Trafikverket, 2015b).  
 
Enligt förordning om statsbidrag till enskild väghållning kan en samfällighet få statsbidrag till 
byggande och drift av enskilda vägar. Berättigade till bidrag är de vägar som inte är av en 

                                                 
45 25 § SFL 
46 27-29 §§ SFL 
47 41-42 §§ SFL 
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obetydlig längd och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet 
eller det rörliga friluftslivet48 samt vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller 
som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.   
 
Det finns fyra olika typer av bidrag för enskilda vägar från trafikverket (Trafikverket, 2014). 

 Driftbidrag för väg   

 Driftbidrag för färjeled 

 Underhållsbidrag  

 Bidrag till byggande 

Driftbidrag för väg är ersättning till barmarksunderhåll och vinterväghållning som kan erhållas 
efter en skriftlig ansökan till Trafikverket. Ansökan skickas in av den väghållningsorganisation 
som ansvarar för vägen, beslut om att söka bidrag ska beslutas på samfällighetens årsmöte eller på 
en extra stämma. Trafikverket bedömer därefter om vägen är berättigad till bidrag.  
Bidragsprocenten avgörs av vägens funktion (vägkategori). Kostnader som omfattas av 
barmarksunderhåll är till exempel grusning och hyvling. Vinterväghållningen omfattas kostnader 
för till exempel kantmarkering och plogning.  
 
Om en enskild väg får driftbidrag kan den också få underhållsbidrag av Trafikverket om det finns 
bidragspengar. Trafikverket lämnar bidrag till kostnader som inte ingår i det ordinarie underhållet 
och till beläggningsåtgärder till vissa sorts vägar med mycket trafik. 
 
Det finns också möjligheter att få bidrag till byggnadsåtgärder, i länens planer för regional 
transportinfrastruktur bestäms ramarna för att kunna erhålla bidrag. Objekten ska finnas med i 
Trafikverkets regions plan för byggande av enskilda vägar.  
 
Innan 2001 fanns ett speciellt bidrag till förrättningskostnader. Bidraget lämnades om 
förrättningen har begärts senast den 31 december 2001 med högst 50 % av kostnaderna eller 
senast den 31 december 2002 med högst 25 % av kostnaderna49. Bidraget lämnades till 
samfällighetsförening för att fastställa nya grunder för fördelning av kostnader enligt AL, 
föreningen skulle också ha utgjort en vägförening enligt LEV. 
 
Mellan 2004-2006 betalades bidrag ut av länsstyrelser för lantmäterikostnader, varje länsstyrelse 
har fördelat sin påse pengar till olika sorters landsbygdutvecklande projekt (Hellström, 2006) 
 
3.4.2 Kommunalt bidrag 

Kommunernas bidrag till enskilda vägar är frivilligt, det finns ingen lagstiftning som reglerar 
kommunernas engagemang i den enskilda väghållningen. De flesta kommuner ger bidrag för drift 
och underhåll på enskilda vägar, summan på bidraget och villkor för att få bidrag varierar från 
kommun till kommun, Sundsvalls kommun ger t.ex. bidrag till förrättningskostnader då det 
statliga bidraget för detta försvann år 2010 (Sundsvalls kommun, 2015). En del kommuner ger 
också bidrag för styrelseutbildning. Det kommunala bidraget är ett komplement till det statliga 
bidraget, många korta vägar är inte berättigade till statligt bidrag då vägen måste vara minst 1000 
meter för att erhålla statligt bidrag50.     
 

                                                 
48 2 § Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 
49 24 a § Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 
50 3 § VVFS 1990:4 
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3.4.3 Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet skall främja landsbygden genom stöd och ersättningar som finansieras 
gemensamt av Sverige och EU (Jordbruksverket, 2014). I landsbygdsprogrammet ingår 
företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar. 
Landsbygdsprogrammet måste godkännas av EU-kommissionen, men Jordbruksverket räknar 
med att de kommer att godkännas under juni 2015.    
 
Grupper, föreningar eller kommuner kan söka projektstöd för att göra en investering som kan 
komma till nytta för flera. Det kan tillexempel vara att bygga ut bredband, mindre vägar eller 
bättre gatubelysning.  

3.5 Registrering 

3.5.1 Fastighetsregistret 

Fastighetsregistret (FR) är Sveriges officiella register över hur marken är indelad (Lantmäteriet, 
2015c). Registret innehåller information om adresser, byggnader, ägare och taxeringsuppgifter. 
Lantmäteriet ajourhåller registret men andra myndigheter hjälper till med att samla in och 
uppdatera information.  
 
Fastighetsregistret innehåller en allmän del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och 
taxeringsuppgiftsdel51. Den allmänna delen ska innehålla: fastigheter och samfälligheter, 
koordinater, planer m.m., kvarter, gemensamhetsanläggningar m.m. och registerkarta. 
 
Fastighetsregistret används till exempel vid kreditgivning och försäljning av fastigheter.  
 
3.5.2 Samfällighetsföreningsregistret 

I samfällighetsföreningsregistret (SFR) finns uppgifter om samfällighetsföreningar och 
bestämmelser för SFR finns i förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. 
Registret sköts av Lantmäteriet och får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter 
från samfällighetsföreningarna för handläggningen av registreringsärenden52. Registret används 
för att tillhandahålla uppgifter för myndigheter och allmänheten om registrerade föreningar och 
samfälligheter. Avgifter ska tas ut när en samfällighetsförening ansöker om en registrering och 
anmäler ändring i stadgarna53, avgifternas storlek beslutas av regeringen54. 
 
Registret ska innehålla följande:55  

 Föreningens organisationsnummer 

 Föreningens firma 

 Den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar 

 Ändamålet med föreningens verksamhet 

 Den ort där styrelsen har sitt säte 

 Föreningens postadress 

 Styrelsens medlemmar och en av länsstyrelsen förordnad ledamot eller syssloman med 

namn och postadress 

                                                 
51 1-3 §§ Förordning om fastighetsregister 
52 3 § Förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. 3 § 
53 10-11 §§  Förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. 
54 10-14 §§ Avgiftsförordningen, Förordning om förande av samfällighetsregister 
55 5 § Förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. 
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 Firmatecknare om en sådan har utsetts 

 Föreningens räkenskapsår 

 Datum för registrering eller avregistrering av föreningen 

 Hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan 

förening eller ombildats 

 Hänvisning till annan registermyndighet om föreningen flyttats över till ett annat län 

 Föreningens status(bestående eller avregistrerad) 

 Övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats på något annat ställe 

Ett registerutdrag från samfällighetsföreningsregistret kan behövas vid kontakter med banker vid 
exempelvis upplåning av pengar för förbättringar av vägen. 
 
Tabell 3: Avgifter för registrering i samfällighetsregistret 

Åtgärd Avgift kronor 

Registrering av ny förening 3700 

Registrering av ändrade stadgar 700 

Registrering av ombildning 700 

Registrering av fusion 700 
Styrelseändringar t.ex. ledamöter, firmatecknare och adress i 
föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma 
(årsmöte) och på konstituerande styrelsemöte 

Gratis 

Anmälan om organisationsnummer Gratis 

Registerutdrag Gratis 
Observera att registreringsåtgärder avseende 
gemensamhetanläggningar(Ga)   

tidsdebiteras efter gällande avgiftstaxa för lantmäteriförättning.   
Källa: Lantmäteriet, 2015 
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4. Finsk lagstiftning  
Nedan följer en beskrivning av Finlands lagstiftning inom området enskilda vägar. Beskrivningen 
är en överblick som syftar till att kunna jämföra de olika länderna. Även här kommer en 
uträkning av andelstal att ske för ungefär samma scenario som i kapitel 3.2.3 
Tonkilometermetoden, för att kunna belysa skillnader, likheter och dess konsekvenser.  
 
Vägnätet i Finland består av landsvägar, kommunala gatunät och enskilda vägar. Den 
sammanlagda sträckan av alla vägar är 45 400 mil, där cirka 35 000 mil är enskilda vägar och 
skogsbilvägar (Lantmäteriet, 2013. s. 1 ff).  
 
Lagstiftningen som reglerar vägrätter för enskilda vägar heter lagen om enskilda vägar (LEV) och 
statsrådets förordning om enskilda vägar. Den finska motsvarigheten till det svenska Lantmäteriet 
är Lantmäteriverket som bedriver verksamhet i form av Lantmäteribyråer. Det är 
Lantmäteribyrån och den kommunala vägnämnden som kan fatta beslut i ärenden som rör 
enskilda vägar (Rosen, 2013. s. 1).  
 
I den Finska lagstiftningen finns inte begreppen gemensamhetsanläggning och 
anläggningssamfällighet, vägrätt upplåts istället för enskilda fastigheter som fastigheterna tar med 
sig in i väglaget (motsvarande samfällighetsförening) och vägrätten kan liknas vid servitut.  
 
Väglaget har rätt att ändra vägenheterna (andelstalen) och medlemmar i väglaget har rätt att 
begära uppdatering av sin vägenhet om den varit densamma i fem år, även vid förändringar har 
en medlem rätt att begära omprövning av vägenheten. Var fjärde år ska väglaget ha stämma där 
man ska se över vägenheterna. När en nybildad fastighet behöver använda väglagets väg får 
väglaget bestämma om anslutningen och anslutningsavgift, väglaget får också bestämma om 
anslutning till nya vägdelar.  

4.1 Väglaget 

Ett väglag bildas för att sköta väghållningen, väglaget är Finlands motsvarighet till 
samfällighetsförening. Väglagets bestyrelse består oftast av tre medlemmar eller en syssloman och 
har som uppgift att hålla stämma och se till att förvaltningen sköts lagenligt. Väglaget kan bara 
bildas vid en vägförrättning eller vid en förrättning av kommunens vägnämnd56. Väglagets 
syssloman eller bestyrelse väljs för högst fyra år i taget. När väglaget bildas bestäms vägens 
sträckning, standard och vilka fastigheter som skall ha del i vägens utförande och drift. Väglaget 
bestämmer vilken standard vägen skall ha, hur den ska finansieras och tidpunkter för åtgärder.  
 
Vid väglagets stämma bestäms förändringar i vägenheterna, om förutsättningarna för fördelning 
av vägenheter har förändrats väsentligt kan en vägdelägare yrka på att på att vägenheterna ska 
ändras57. Om fördelningen av vägenheter har varit desamma i fem år kan en vägdelägare kräva att 
fördelningen av vägenheterna omprövas även om ingen väsentlig förändring har skett.  
De andelstal som bestäms vid väglagets stämma registreras inte i något offentligt register som det 
görs i Sverige, men väglaget för sina egna register över andelstal (Blohm, 2013. s. 4). I 
Lantmäteriets register registreras endast uppgifter om vilka väglag som bildats, väglagets namn 
och kontaktpersoner.  
 

                                                 
56 7 kap. 58 § LEV 
57 3 kap. 29 § LEV 
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Väglaget ska hålla årsstämma varje år om inte vägdelägarna har beslutat något annat. Vid 
stämman räknas rösterna enligt de antal vägenheter som fastställts för varje vägdelägare. 
Röstetalet för någon vägdelägare får dock inte överstiga trettio procent av det sammanlagda 
antalet vägenheter för de delägare som är företrädda vid stämman58. Vid omröstning vinner det 
förslag som har störst majoritet.  
 
I LEV regleras det som kan bestämmas vid väglagets stämma, till exempel ändring av 
fastställelsegrunderna för vägenheter och bruksavgifter59.  
 
Vägenheterna bestäms med grund i fastighetens specifika användning för att likna verkligheten så 
mycket som möjligt, hänsyn tas till antal personer och bilar i hushållet. Schabloner och normer 
används inte i lika stor utsträckning som det görs i Sverige när andelstal sätts. Vägenheterna 
rapporteras inte in till lantmäteriverket utan dessa uppgifter finns bara hos väglaget.  

4.2 Vägrätt och vägförrättning 

Vägrätt bildas vid en vägförrättning eller genom beslut av en vägnämnd, vägrätt innebär att en 
fastighet får nyttja en vägförbindelse över annans fastighet60.  Vägrätt upplåts för en enskild 
fastighet och den följer med fastigheten in i väglaget. Väglaget får ingen kollektiv vägrätt. 
Vägrätten är bestående och består vid byte av fastighetsägare. En fastighet får nyttja ett område 
för vägändamål om det viktigt för dess ändamålsenliga användande och att vägrätten inte innebär 
betydande olägenhet för någon annan fastighet. 
 
Fastighetsägare som finns inom vägens influensområde och som har vägrätt kallas vägdelägare 
(Lantmäteriverket, 2011. s. 7). En fastighet som inte har vägrätt kan söka om detta hos väglaget. 
 
Vägförrättningar handläggs av Lantmäteribyrån, vid en vägförrättning kan följande ärenden och 
behandlas och avgöras: beviljande, upphävande eller ändring av vägrätt, bestämning av en 
befintlig vägs läge och bredd samt om någon har rätt till vägen om detta är oklar61. Vid 
vägförrättning kan vägenheter och bruksavgifter bestämmas och även grunderna för dessa. En 
förrättningsingenjör (förrättningsingenjör är den Finska motsvarigheten till förrättningslantmätare 
i Sverige) verkställer vägförrättningen tillsammans med två gode män som utses av kommunen, 
gode män behövs inte om inte sakägare krävt det eller om det inte anses nödvändigt62.  
 
De som har rätt att kräva vägförrättning är fastighetens ägare och samägare, delägarna i ett 
samfällt område, det väglag som berörs och kommunen63.    
 
Vägförrättningen kan överklagas till jorddomstolen och jorddomstolens beslut kan överklagas till 
högsta domstolen om den beviljar besvärstillstånd. 
 

                                                 
58 7 kap. 66 § LEV 
59 7 kap. 64 § LEV 
60 2 kap. 8 § LEV 
61 5 kap. 38 § LEV 
62 5 kap. 40 § LEV 
63 5 kap. 39 § LEV 
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4.3 Vägnämnden 

Vägnämnden är en kommunal nämnd som består av politiker (Lantmäteriet, 2013. s. 5). Det är 
vanligt att en lantbrukssekreterare kan vara föredragande och att tjänstemän är anställda i större 
städer. Vägnämndens sakkunskap kan variera från ingen alls till fullständig expert. Jorddomstolen 
består av en jurist, domare, en jordrättsingenjör som är lantmätare och två nämndemän. 
 
Vägnämnden hanterar ärenden som rör vägar som finns inom kommunens område. 
Vägnämnden får också avgöra ärenden där sakägare inte är överens eller ärenden där väglaget inte 
har befogenhet att avgöra64. Vägnämnden kan bevilja och upphäva vägrätter, fastställa vägenheter 
och utse styrelse eller syssloman.  
 
En vägdelägare eller sakägare som anser att ett beslut som är tagit vid väglagets stämma inte är 
lagenligt eller har fattats i laga ordning har rätt få ärendet prövat av vägnämnden, den som vill få 
ett ärende prövat av vägnämnden måste lämna ett skriftligt yrkande om saken hos vägnämnden 
inom trettio dagar efter att väglaget tagit beslut65. Vägnämndens beslut kan överklagas till 
jorddomstolen senast trettio dagar efter det att beslutet är taget66. 

4.4 Väghållning 

Vägdelägare ansvarar för väghållningen (vilket är kostnader för byggande och underhåll av 
enskilda vägar)67. Vägavgifter tas ut för att täcka dessa kostnader och fördelas mellan 
vägdelägarna efter vägenheter (andelstal). Vägenheterna grundar sig på den nytta varje 
vägdelägare anses ha av vägen68. När nyttan uppskattas beaktas storleken av vägdelägarens 
område och i vilken mån vägdelägaren kommer att använda vägen för transporter. Varje 
vägdelägare får en fastställd vägenhet och vägavgifter bestäms med grund i vägenheten. 
Vägdelägarna kan också besluta om en grundavgift som är lika stor för alla vägdelägare som ska 
täcka kostnader för väglagets förvaltning (Lantmäteriverket, 2011. s. 8). En syssloman eller 
vägdisponent anställs ofta för att sköta väglagets praktiska arbete. 

4.5 Handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar 

Lantmäteriverket i Finland har gett ut en handbok som förklarar hur kostnader för väghållning 
ska beräknas, samt hur dessa kostnader ska fördelas mellan vägdelägare. Boken heter 
”Handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar” och förklarar varje steg i 
beräkningarna och redovisar några belysande exempel. 
 
Handboken om fördelning av enskilda vägar har publicerats sedan 1978 (Lantmäteriverket, 2011. 
s. 3). De riktvärden som presenteras i handboken som gäller för boende i småhus och 
jordbrukslägenheter har härletts från en persontrafikundersökning som gjordes år 2004-2005. 
Resor till fritidsboenden har ställts i relation till antalet resor som berör boende. De resor som 
knyter an till jordbrukstrafik har samlats in från publikationer utgivna av TTS, som är en 
organisation för forskning, utveckling och utbildning inom bland annat sektorerna naturresurser, 
byggande, boende och miljö. 
 

                                                 
64 6 kap. 52 § LEV 
65 7 kap. 70 § LEV 
66 6 kap. 55 § LEV 
67 1 kap. 6 § LEV 
68 3 kap. 23 § LEV 
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Vägdelägare är de fastighetsägare och näringsidkare som finns inom vägens influensområde och 
som har vägrätt på den väg som väghållningskostnader ska fördelas på (Lantmäteriverket, 2011. s. 
7). I LEV räknas de upp som kan jämställas som fastighetsägare, till exempel någon som har en 
rätt att nyttja en fastighet69.  
 
4.5.1 Fördelning av väghållningskostnader 

Vägdelägare ansvarar för bygg- och underhållskostnader (väghållningskostnader) enligt den nytta 
de har av vägen70. Nyttan uppskattas genom vägdelägarens användning av vägen. Normer och 
riktgivande direktiv ska tillämpas med försiktighet.  
 
Kostnaderna fördelas mellan vägdelägarna genom att vägenheter fastställs. Vägavgifter bestäms 
med grund i vägenheterna. Vägenheterna uttrycks i tonkilometer, som är produkten av 
vägdelägarens årliga genomsnittstrafik och använd vägsträcka i kilometer (Lantmäteriverket, 2011. 
s. 9 ff). Vägenheterna bedöms efter uppskattning av varje vägdelägares väganvändning per 
trafikslag, riktvärdesvikttal och beaktande av använd vägsträcka.  
 
Väglaget bestämmer ett pris för varje vägenhet som multipliceras med vägdelägarens vägenheter 
för att få den slutliga vägavgiften som varje vägdelägare ska betala. Alternativt så kan den avgift 
som väglaget bestämt delas mellan vägdelägarna i förhållande till deras vägenheter.  
 
När vägenheterna bestäms tas hänsyn till vägdelägarens trafikslag och dess vikttal, om det är ett 
jord- eller skogsbruk som vägenheter ska bestämmas för då tas hänsyn till arealerna på varje åker- 
och skogsskifte, samt det vägavsnitt som varje trafikslag behöver.  
 
Vikttalen kan justeras med en korrigeringsfaktor som är anpassad efter varje vägdelägare för att få 
ett rättvist resultat. Korrigeringsfaktor ska användas så lite som möjligt, precisionsnivån ökar men 
samtidigt så ökar arbetsbördan.  
 
Vägdelägarna kan besluta om grundavgifter som är lika stor för alla vägdelägare och som ska 
täcka direkta kostnader för väglagets förvaltning (Lantmäteriverket, 2011. s. 8). En bruksavgift 
kan också bestämmas för tillfällig och sporadisk användning.  
 

  

                                                 
69 1 kap. 2 § LEV 
70 3 kap. 23 § LEV 
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4.5.2 Trafikslag 

Vägdelägare in i fyra olika typer; bostadsfastigheter, fritidsfastigheter, jordbrukslägenheter samt 
näringsidkare och andra specialanvändare. Trafikslagen delas in i inre trafik och yttre trafik.  
 
Tabell 4: Vägdelägartyper och trafikslag 

Vägdelägare Trafikslag 

Bostadsfastighet (A) Yttre trafik (ULA) 

Fritidsfastighet (L) Yttre trafik (ULL) 

Jordbrukslägenhet (M) Driftcentrumets yttre trafik 

- Trafik orsakad av boende (ULM) 

- Mjölktransport (ULMa) 
Odling 
Yttre trafik 

- Trafik orsakad av jordbruksutövande (ULV) 
Inre trafik (SLV) 
Skogbruksenhet 
Skogstrafik (MeL) 

- Yttre trafik orsakad av trävarutransport m.m 
(ULMe) 

- Inre trafik orsakad av skogsarbete m.m 
(SLMe) 

 

Näringsidkare och andra 
specialanvändare(E) 

Specialtrafik (EL) 

Källa: Lantmäteriverket, 2011. 

Bostads- och fritidsfastigheter utgörs i allmänhet av en enda sammanhållen enhet och har därför 
endast ett trafikslag som behöver beräknas, den yttre trafiken som i det här fallet är trafiken 
mellan fastigheten och den allmänna vägen (Lantmäteriverket, 2011. s. 7). Jordbrukslägenheter 
består oftast av flera skiften och den totala trafiken består då av inre och yttre trafik, vid 
beräkningen skiljer man på trafiken för driftcentrum och trafiken för åker- och skogsskiften.  
 
Ett odlat område avser den yttre trafiken, trafiken mellan fastighetens driftcentrum och mål 
utanför fastigheten. Den inre trafiken avser trafiken mellan driftcentrum och åkerskiften. För en 
skogsbruksenhet avser den yttre trafiken, trafik mellan skogslotten och mål utanför fastigheten. 
Den inre trafiken avser trafik mellan fastighetens driftcentrum och skogsskiften.  
 
Näringsidkare och andra specialanvändare delas in trafikslaget specialtrafik, specialtrafik är också 
den trafik avviker från normal trafik när det gäller boende, semestrande samt jord- och 
skogsbruk. Tabellen ovan visar vägdelägartyper och trafikslag.   
 
4.5.3 Vikttalet 

Vikttalet beskriver den totala vikten på en vägdelägares genomsnittliga årliga trafik. Den använda 
vägsträckan betyder den enkelriktade sträcka på den väg som ska fördelas. Det färdiga vikttalet 
ska omfatta sträckan fram och tillbaka.  
 
Vikttalet för bostadsfastigheter är 900 ton/bostad, då antas att varje bostad har en bil och i 
genomsnitt två vuxna och två barn (Lantmäteriverket, 2011. s. 13). Om bostaden har två bilar 
eller tre bilar istället för en bil är korrigeringsfaktorn 10-30 % respektive 30-50 %.  
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Vikttalet kan också korrigeras nedåt, till exempel om det bor en äldre människa i bostadsfastighet 
som inte har bil men besöks av hemtjänsten tre gånger i veckan och ärenden sköts av 
hemtjänsten, enligt ”Handboken för fördelning av väghållning för enskilda vägar” kan då viktalet 
sänkas efter övervägande med cirka 25 % (Lantmäteriverket 2011. s. 14). Men bor det ett 
pensionerat par i fastigheten med en personbil sänks inte vikttalet. Om en familj och ett äldre par 
bor i samma hus bestäms vägenheterna enligt två matlag (hushåll), fastighetens ägare ansvarar för 
vägavgiften. Om en fastighet innefattar ett radhus med flera bostäder så beräknas enheterna per 
bostads och en vägavgift sänds till fastigheten.  
 
En fritidsfastighets vikttal beror av när under året fastigheten används med utgångspunkt i hur 
ofta fritidsfastigheten används. Om fastigheten bara används på sommaren rekommenderas 150-
300 ton/fritidsfastighet, med den nedre gränsen om användningen endast är 1-3 veckor, om 
fastigheten används 4-5 veckor och några veckoslut rekommenderas det övre gränsvärdet. 
Sommarbruk förutsätter inte vinterunderhåll av vägen. Används fritidsfastigheten året om 
rekommenderas ett vikttal på 500-700 ton, det övre gränsvärdet om fastigheten används som en 
andra bostad. Vikttalet 30 ton rekommenderas för en obebyggd fritidsfastighet. 
 
Vikttalet för fritidsfastigheter kan också behöva korrigeras om fastigheten inte trafikeras med 
personbil eller om det fritidsfastigheten används av flera olika matlag. 
 
För en jordbrukslägenhet delas trafiken in i driftcentrumstrafik och trafik som orsakas av åker- 
och skogsskiften (Lantmäteriverket, 2011. s. 16). Vikttalet för driftcentrumtrafiken har bedömts 
till 750 ton/jordbrukslägenhet och man har antagit att det finns en bil i matlaget, och att matlaget 
består av två barn och två vuxna. Samt att man arbetar på det egna jordbruket. Detta korrigeras 
om de arbetar utanför hemmet eller om fastigheten trafikeras av mer än en bil. Till 
driftcentrumtrafik hör också mjölktransport, då utgår man från vikten på den tankbil som 
används, sträckan och det totala antalet mjölktransporter (Lantmäteriverket, 2011. s. 17). Om 
vikttalet blir oskäligt högt kan beräkningen istället göras på ett lättare fordon. Den trafik som 
orsakas av jordbruksutövande får ett vikttal som beror av brukningsarealen och med hänsyn till 
växtföljden eller om det är boskap (Lantmäteriverket 2011. s. 19), det blir två olika vikttal ett för 
den trafik som sker till mål utanför driftcentrumet och ett för trafik mellan driftcentrum och 
åkern, så kallad yttre och inre trafik.  
 
För ett skogsbruk beräknas trafiken per skogsskifte, trafiken delas även här in i yttre och inre 
trafik (Lantmäteriverket, 2011. s. 21). Där den yttre trafiken orsakas av avverkning och 
virkestransport, den inre trafiken orsakas av arbete med skogen, skogsvård och grundförbättring. 
Vikttalen för skogsskiftens inre och yttre trafik baseras på en områdesindelning, medeltillväxt och 
avverkningsmängd, i ”handboken” finns tabell för att underlätta beräkningen.  
 
För jord- och skogsbruk finns ytterligare en post som inte ingår i den yttre eller inre trafiken. Det 
är extra trafik som kan orsakar av tillexempel slakttransporter, fodertransporter och 
oljetransporter för uppvärmning, vikttalet fastställs då genom att bedöma antalet transporter och 
vikten på transporten.  
 
För näringsidkare och andra specialanvändare beräknas vikttalet genom att beräkna antalet årliga 
resor och den genomsnittliga tyngden på det fordon som används, inklusive last. Till 
specialfastigheter hör idrottsanläggningar, naturskyddsområden osv.  
 
Till övrig specialtrafik räknas till exempel; årlig sommarfest eller dylikt, vård- och daghem, jakt- 
och fiskerätt och ridning.  För jakt- och fiske bedöms den verkliga trafiken, antalet resor och 
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fordonets tyngd. För ridning beräknas vikttalet utifrån antalet hästar, hur ofta och på vilket sätt 
vägen används.  
 
4.5.4 Bruksavgifter 

Om en vägdelägare ändrar användningen av sin fastighet tillfälligt, börjar med någon typ av 
gårdsförsäljning som inte fanns med i beräkningen när vägenheterna fastställdes 
(Lantmäteriverket, 2011. s. 28) och detta leder till att vägen behöver ett ökat underhåll som inte 
kunde förutses vid bestämmande av vägenheterna, kan fastighetsägaren få betala en bruksavgift 
under transportperioden, som motsvarar den ökade väganvändningen. Parterna kan komma 
överens om avgiften och betalningssättet, om någon överenskommelse inte kan träffas bestäms 
grunderna med beaktande av användningsformernas inverkan på de ökade 
underhållskostnaderna.71  
 
4.5.5 Maximikostnad 

Vid fördelningen av underhållskostnader innebär principen om maximikostnad att ingen 
vägdelägares skyldighet till underhåll får överstiga den så kallade maximikostnaden 
(Lantmäteriverket, 2011. s. 34). Med maximikostnaden menas att en vägdelägares andel av 
byggnadskostnaderna inte får bli större än vad den hade blivit genom en annat mer fördelaktig 
lösning. Om en enskild väg utvidgas med en vägsträcka som bara används av en vägdelägare så 
får inte vägunderhållningskostnaderna öka för de vägdelägare som inte använder den sträckan.  
 
Att utföra en kontrollberäkning av maximikostnaderna är ovanligt men det kan behövas när det 
är stora skillnader i trafiktätheten inom olika vägavsnitt eller när det är vägdelägare som bor i 
klumpar längs vägen med långa vägavsnitt emellan. I handboken finns tabeller och formler som 
hjälpmedel till att beräkna maximikostnaden.  
 
Vid flerförgrenade vägar är det viktigt att göra en maximikostnadsutredning, en vägdelägares 
nyttjolängd av vägen är sträckan till allmän väg. De som behöver ett kortare vägavsnitt ska inte 
belastas av högre kostnader.  
 
Om vägen är en genomfartsväg fördelas väghållningen på samma sätt som för andra enskilda 
vägar, den längd som varje vägdelägare trafikerar är den vägsträcka till allmän väg 
(Lantmäteriverket, 2011. s. 36). Men i detta fall gör inte maximikostnadsgranskning.  
 
Om en ny väg byggs för att ersätta en gammal väg fördelas byggkostnaderna genom en relativ 
kostnadsbesparing. Besparingen är skillnaden mellan antalet tonkilometer för den gamla och den 
nya situationen. Tonkilometerantalet baserar på genomsnittlig stadigvarande användning (som vid 
fördelning av byggkostnader).   
 
4.5.6 Beräkning av vägenheter för underhållskostnader 

För att kunna fastställa vägenheter behöver samfälligheten information om fastigheten och 
fastighetsägaren (Lantmäteriverket, 2011. s. 12). Fastighetsägaren fyller i en särskild blankett och 
om det behövs kompletteras den med uppgifter om arealer, vägsträckor i kilometer, riktgivande 
vikttal och trafikslag. Sedan avgörs om vägenheterna kan beräknas direkt eller om riktgivande 
vikttal måste korrigeras för att få ett rättvist resultat. Korrigeringskoefficienten antecknas på 
blanketten för delägarens uppgifter. Vägsträckans korrigeringskoefficient beräknas genom 
formeln: 
 

                                                 
71 3 kap. 26 §§ LEV 
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  𝑒 = (
𝐿

𝑙
)
0,2

 

 
e = sträckans korrigeringskoefficient  
L = hela vägsträckan (km) 
 l = vägavsnittet (km) som ska fördelas 
 
Vägsträckans korrigeringskoefficient används bara på den yttre trafiken. Åkerns inre trafik (SLV) 
behöver bara ha ett vikttal om det inte finns något driftcentrum på fastigheten. Vikttalets 
korrigeringskoefficient bedöms. Korrigeringskoefficienten för sidoavståndet används när 
byggnadskostnaderna för en skogsväg ska fördelas(Lantmäteriverket, 2011. s.32). 
 
För att beräkna vägdelägarnas slutliga vägenheter multipliceras arealerna för åker- och 
skogsskiften, riktgivande vikttal, använt vägavsnitt och korrigeringskoefficienterna. Om det 
behövs görs en kontrollberäkning av maximikostnaderna. Det göra i allmänhet när det finns stora 
skillnader i trafiktätheten på olika vägavsnitt eller om det är stor skillnad i längd på de vägavsnitt 
som vägdelägarna använder.  
 
De slutliga vägenheterna ska redovisas genom en så kallad vägenhetslängd, som ska innehålla: 

 Typen av vägdelägare (jordbrukslägenhet, bostadsfastighet o.s.v.) 

 Trafikslag per fastighet och per skifte (ULA ,ULL, ULM o.s.v.) 

 Arealer för åker- och skogsskiften, ha 

 Vikttalets riktvärde 

 Vägavsnitt som används i km 

 Korrigeringskoefficienterna 

 Delägarens slutliga tonkilometer (vägenheterna) 
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4.5.7 Beräkningsexempel 

Nedan följer ett beräkningsexempel. Exemplet baseras på samma område som i exemplet i 
kapitel 3.2.3. Eftersom att man i Finland tar hänsyn till fastighetens ägare och dess användning 
beskrivs trafiken till och från varje fastighet kortfattat. För enkelhetensskull görs ingen kontroll 
av maximikostnad. Området ligger i zon 2 västra Finland. 

 
 
-Bomsarvet 11:2, se figur 1, är en 
jordbrukslägenhet som består av två 
skiften, ett skogsskifte och ett åkerskifte 
samt ett driftcentrum. Gård med 
nötboskap har vikttalet 25 ton/ha. 
Vikttalet för driftcentrum är 750 ton men 
som korrigeras uppåt med 20 % då 
fastighetsägarna har två bilar. Vikttalet 
för mjölktransporter beräknas genom att 
multiplicera tankbilens vikt och antalet 
transporter per år, i det här fallet väger 
tankbilen 20 ton och antalet transporter 
per månad är 10, (20*10*12*2= 4 800). 
Sträckan från skogsskiftet till vägen är 
0,25 km och sträckan mellan skogsskiftet 
och driftcentrum är 0,15 km. Vikttalen 
för skogsskiftet inre och yttre trafik 
baseras på genomsnittlig 
avverkningsmöjlighet, som är 2 ton/ha 
respektive 9 ton/ha för zon 2 västra 
Finland.   
 
 
 

Figur 1. Område för beräkning av vägenheter/andelstal 

 
-Bomsarvet 9:4 är en bostadsfastighet och vikttalet 900 ton justeras uppåt med 20 % för att 
fastighetsägaren har två bilar.  
 
-Bomsarvet 9:2 är en jordbrukslägenhet som består av driftcentrum, ett skogsskifte och ett 
åkerskifte. Driftcentrumets vikttal 750 ton justeras uppåt med 30 % för att fastighetsägaren har 2 
bilar, och en person i matlaget(hushållet) jobbar utanför gården. Gård med spannmål.  
 
-Bomsarvet 8:2 är en vanlig bostadsfastighet, med en bil och får därför vikttalet 900 ton.  
 
-Bomsarvet 8:5 är en bostadsfastighet, där bor ett äldre par med hemtjänst. Hemtjänsten besöker 
paret 3 ggr/vecka och står för all trafik. Därför sänks vikttalet med 25 %.  
 
-Bomsarvet 8:8 är en fritidsbostad som används 4 veckor per år och ibland veckoslut, vikttalet 
bedöms till 250 ton.  
 
-Bomsarvet 8:4 är en bostadsfastighet, där bor fyra personer och de har en bil, vikttalet korrigeras 
därför inte.  
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-Bomsarvet 8:3 är en fritidsfastighet som används fem veckor per år och nästan alla veckoslut, 
vikttalet bedöms därför till 600 ton.  
 
-Bomsarvet 1:2 är en bostadsfastighet som nyttjas av ett pensionerat par med bil, de uppskattas 
nyttja vägen lika mycket som en familj på fyra personer, så vikttalet korrigeras inte.  
 
-Bomsarvet 4:11 är en bostadsfastighet med ett grustag på. Bostadsfastighetens vikttal är 900 ton 
och korrigeras inte. Trafiken som beror av fastighetens specialanvändning(grustaget) beräknas 
utifrån antalet grustransporter. Från grustaget körs 4 563 m3 grus per år, 1 m3 grus väger 1,.5 ton, 
den lastbil som används väger 22,5 ton med tomvikten 10 ton och lastutrymme 12,5 ton.  
Gruset väger totalt: 1,5*4 563 = 6 845 
Fulla lass: 6 885/12,5 = 548 
Den totala transportvikten: 548*22,5+548*10 = 17 796 
Grustaget orsakar ett vikttal på 17 796 ton. 
 
Alla fastigheternas korrigeringskoefficient för vägsträckan beräknas enligt formeln nedan och 
redovisas i tabell 5:  
 

 𝑒 = (
𝐿

𝑙
)
0,2

 

 
e = sträckans korrigeringskoefficient  
L = hela vägsträckan (km) 
 l = vägavsnittet (km) som ska fördelas 
 
Tabell 5: Korrigeringskoefficient för vägsträckor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fastighet Hela vägsträckan (L) Vägavsnittet (l) Vägsträckans korrigeringskoefficient

Bomsarvet 11:2 0,675 0,25 0,82

Bomsarvet 9:4 0,675 0,325 0,86

Bomsarvet 9:2 0,675 0,375 0,89

Bomsarvet 8:2 0,675 0,45 0,92

Bomsarvet 8:5 0,675 0,475 0,93

Bomsarvet 8:8 0,675 0,525 0,95

Bomsarvet 8:4 0,675 0,55 0,96

Bomsarvet 8:3 0,675 0,575 0,97

Bomsarvet 1:2 0,675 0,6 0,98

Bomsarvet 4:11 0,675 0,675 1,00
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Tabell 6: Beräkning av vägenheter 

 
 

  

Korrigeringskoef. Tonkilometer(vägenheter)

Vägnyttjoenhet Trafikslag

Vägnyt.enh. 

Antal ha, st

Vikttalets 

normvärde

Nyttjad 

vägsträcka Vägstr. Vikttalets Sidoavstånds Skilt Sammanlagt

Bomsarvet 11:2, Jordbrukslägenhet

  Driftcentrum ULM 1 750 0,25 0,82 1,20 185

  Mjölk ULMa 1 4800 0,25 0,82 984

  Åker ULV 1,5 25 0,25 0,82 8

  Skog ULMe 1,8 9 0,25 0,82 3

  Skog SLMe 1,8 2 0,15 1 1180

Bomsarvet 9:4, Bostadsfastighet

  Bostadsfastighet ULA 1 900 0,325 0,86 1,20 302

302

Bomsarvet 9:2, jordbrukslägenhet

  Driftcentrum ULM 1 750 0,375 0,9 1,30 329

  Åker ULV 1,75 25 0,375 0,9 1,30 19

  Skog ULMe 3,5 9 0,375 0,9 1,30 14

  skog SLMe 3,5 2 0,375 3 365

Bomsarvet 8:2, bostadsfastighet

  Bostadsfastighet ULA 1 900 0,45 0,82 332

332

Bomsarvet 8:5, bostadsfastighet

  Bostadsfastighet ULA 1 900 0,475 0,93 0,75 298

298

Bomsarvet 8:8, fritidsbostad

  Fritidsbostad ULL 1 250 0,525 0,95 125

125

Bomsarvet 8:4, Bostadsfastighet

Bostadsfastighet ULA 1 900 0,55 0,96 475

475

Bomsarvet 8:3, Fritidsbostad

  Fritidsbostad ULL 1 600 0,575 0,97 335

335

Bomsarvet 1:2, bostadsfastighet

  Bostadsfastighet ULA 1 900 0,6 0,98

Bomsarvet 4:11, bostadsfastighet/specialanv.

  Bostadsfastighet ULA 1 900 0,675 1 608

  Grustag EL 1 17796 0,675 1 12012

12620

16031

ULA=Bostadsfast, yttre trafik

ULL= Fritidsfastighet, yttre trafik

ULM= jordbruklägenhetens yttre trafik

ULMa= Mjölktransport

ULV= Åkerskifte, yttre trafik

SLV= Åkerskifte, inre trafik

MeL= skogsbruksenhetens trafik

ULMe= Skogbruksenhetens, yttre trafik

SLMe= Skogsbruksenhetens, inre trafik

EL= Specialtrafik



 
 
 
 

31 
 

5. REV:s förslag till ändring i AL 
REV har lämnat en hemställan till regeringen med önskemål att nuvarande lagstiftning om 
förändring av andelstal enligt AL bör förenklas (Jakobsson, 2013). Förslaget som kallas 
Finlandsmodellen innebär att samfällighetsföreningarna själva på årsstämman ska kunna besluta 
om ändrade andelstal för väg och föreslås gälla för alla gemensamhetsanläggningar som är 
förvaltade av en samfällighetsförening. Syftet med Finlandsmodellen är att det ska vara enkelt, 
kostnadseffektivt och rättssäkert att ändra andelstal. Lantmäterimyndigheten ska fortfarande vara 
ansvariga för inrättandet av gemensamhetsanläggningen, upprätta den ursprungliga fördelningen 
av andelstalen samt bilda samfällighetsföreningen (Blohm, 2013. s. 1ff).  
 
Det är de boende längs vägen som har bäst lokalkännedom om passar därför bäst enligt REV till 
att bestämma om andelstal, vägstandard, vinterväghållning, genomfartstrafik med mera. REV tror 
också att Finlandsmodellen leder till snabbare och mer investeringar i det lokala vägnätet som ger 
en positiv utveckling av landsbygden. 
 
Om en förening har beslutat om nya andelstal får dessa tillämpas på en gång. Andelstalen ska inte 
längre registreras i FR utan samfällighetsföreningens styrelse är ansvarig för att föra förteckning 
över andelstalen. Styrelsen kommer också att bli skyldiga att lämna ut uppgifter om andelstal.   
 
Om en enskild fastighetsägare är missnöjd med sitt andelstal som beslutats på stämma kan 
fastighetsägaren begära att Lantmäteriet eller domstolen ska pröva andelstalet i förhållande till de 
övrigas andelstal, på så sätt hävdar REV att de enskildas rättssäkerhet säkerställs. Kostnaderna för 
överprövning ska i normalfallet fördelas lika mellan fastighetsägaren och samfällighetsföreningen.   
 
Enligt REV så är fördelarna med Finlandsmodellen att kostnader för samfälligheterna för 
registrering av nya andelstal försvinner helt, brister som finns gällande andelstal i FR kommer att 
upphöra och kvalitén på FR kommer att höjas då inga andelstal kommer att registreras i FR utan 
bara deltagande fastigheter kommer att registreras. En annan fördel är att de resurser som 
Lantmäteriet lägger på omprövning av andelstal istället kan läggas på nybildning och ombildning 
av gemensamhetsanläggningar, vilket betyder att handläggningstider för AL-ärenden generellt 
kommer att minska. En till fördel är att den ovisshet som finns kring uttaxering kommer att 
försvinna. 
 
REV:s förslag till ändring i anläggningslagen: 
 
Ny lydelse 24 a § (Överprövning hos Lantmäteriet) 
För gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening får stämma besluta om ändringar av andelstalen för de 
fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Förslag till ändrade andelstal ska framgå av kallelsen till sådan stämma. 
Beslut om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart. 
Den som är missnöjd med stämmans beslut om andelstal för sin fastighet får ansöka om förrättning hos lantmäterimyndigheten 
för att pröva sin fastighets andelstals skälighet mot dom övriga beslutade andelstalen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
lantmäterimyndigheten inom ett år från dagen för stämman. Kommer ansökan senare skall förrättningen inställas och bekostas 
av sökanden.  
 
Lantmäterimyndigheten prövar berörd fastighets andelstal i ett anläggningsbeslut.  
Förrättningskostnader fördelas i normalfallet med hälften av kostnaden på samfällighetsföreningen och återstoden av kostnaden 
på berörda fastighetsägare. Ändras fastighets andelstal genom beslut som vinner laga kraft ska samfällighetsföreningen 
omedelbart justera de utdebiteringar som gjorts med de av stämman beslutade andelstal. Vid tillämpningen av denna paragraf 
ska ersättningarna enligt 37-39§§ inte utgå.  
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Ny lydelse 24 a § (Överprövning hos MMD) 
En samfällighetsförenings styrelse får besluta om ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt ändras 
stadigvarande.  
Styrelse skall genast underrätta berörd fastighetsägare om beslut enligt första stycket. Styrelsens beslut om ändring av 
andelstal får inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka tala mot föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering.  
Vid tillämpning av denna paragraf ska ersättningar enligt 37-39 §§ inte utgå. 
 
Ny lydelse 43 § 
Överenskommelse att fastighet ska inträda i eller utträda ur samfällighet har samma verkan som beslut vid ny förrättning om 
den godkänns av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande ska lämnas om överenskommelsen inte strider mot denna lag. 
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6. Tidigare undersökningar  

6.1 Enkätundersökning 

REV har utfört två enkätundersökningar bland sina medlemmar med frågor som handlar om 
ändringar av andelstal och Finlandsmodellen, den första undersökningen gjordes år 2012 och den 
andra år 2014. Enkäten för 2012 skickades ut via e-post till 6 500 stycken och cirka 1 500 svarade 
(Bulletinen, 2012).  Enkäten för år 2014 har besvarats av nästan 2 200 samfälligheter, på 
fritextsvaren var det några som framförde kritik på grund av enkätens utformning, för att den var 
för vinklad till Finlandsmodellens fördel och för att det saknas svarsalternativ. 
Enkätundersökningen med fritextsvar har tillhandahållits av REV.  
 
Av enkätundersökningen som gjordes 2012 framgår det att 40 % av samfälligheterna skötte 
inträde och utträde ur föreningen utan inblandning av Lantmäteriet. Cirka hälften av alla 
samfälligheter som svarat på enkäten har svarat att någon i samfälligheten fått ändrade andelstal 
de senaste fem åren, där 42 % genomförde förändringen utan inblandning av lantmäteriet, 32 % 
genom överenskommelse och 21 % genom lantmäteriförrättning.  
 
Cirka 31 % av de svarande år 2012 samfälligheterna har önskat att ändra andelstal de senaste fem 
åren men avstått från att göra detta, 2014 var samma siffra 39 %, se figur 3-4. Huvudorsaken till 
detta är att det är för dyrt, hela 77 % har på båda enkäterna svarat att det är för dyrt att ändra 
andelstal genom lantmäteriet. En annan orsak till att de valde att avstå från att blanda in 
Lantmäteriet är att det är för komplicerat och tidskrävande, se figur 5-6. Den generella åsikten 
bland de svarade på båda enkäterna är att det inte är prisvärt att få nya andelstal registrerade, det 
kostar mer än vad de tjänar på att ändra andelstal. Men de tycker att det är viktigt att andelstalen 
speglar nuvarande användning av vägen, man vill också att vägsamfälligheten, delägande 
fastigheter och andelstal finns registrerade i fastighetsregistret. 

 

Ja

Nej

Har din förening den senaste 5 åren önskar 
ändra andelstal genom Lantmäteriet men 

avstått från att göra det?

Har din förening de senaste 5 åren 
önskat ändra andelstal genom 

Lantmäteriet men avstått från att göra 
det? 

Ja

Nej

Figur 3 - Resultat från REVs enkät från 2012-2013 

 

Figur 4 - Resultat från REVs enkät från 2014 
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Både år 2012 och 2014 svarade sammanlagt cirka 90 % av de tillfrågade att det är positivt om 
föreningarna själva kunde besluta om andelstal, dock kunde de år 2012 välja mellan 
svarsalternativen: väldigt bra, ganska bra, bra, dåligt och ingen åsikt, se figur 7-8. År 2014 kunde 
de välja mellan att svara att det var: mycket bra, ganska bra, bra, mindre bra eller dåligt, se figur 7-
8. På ingen av enkäterna täcks alla möjligheter med svarsalternativen, vilket är viktigt när en enkät 
utformas. Det är ett genomgående problem med hela 2014 års enkät att det saknas 
svarsalternativ. De flesta har alltså svarat att de är positiva till att föreningen får ändra andelstal, 
men på fritextsvaren var det väldigt många som var negativt inställda till förslaget, de flesta 
oroades av att det skulle skapa väldigt mycket osämja i föreningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varför genomfördes inte ändringen? 
(välj det viktigaste skälet)

Komplicerat

Dyrt

Vet inte hur det
går till

Annat

Komplicerat

Vet inte hur 
det går till

Annat

Dyrt

Varför genomfördes inte ändringen?
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Om det var möjligt för föreningen att ändra andelstal tror föreningarna att missnöjda medlemmar 
helst vill överklaga till Lantmäteriet istället för mark- och miljödomstolen, lika många har dock 
svarat att de inte har någon åsikt. 
 
Enkäten från år 2014 gav följande svar. Om Finlandsmodellen införs så tror 25 % att andelstalen 
kommer spegla de faktiska förhållandena och nästan lika många tror att styrelsens 
informationsansvar ökar, endast 2 % tror att andelstalen kommer ändras i otillbörligt syfte.  
På fritext svaren från 2014 har många svarat att Finlandsmodellen är en välkommen reform då 
den ger möjlighet att lätt och ofta ändra andelstal till låga kostnader, då fastigheternas användning 
ofta förändras som leder till väsentliga skillnader i slitning och användning av vägen, 
fritidsbostäder ändras ofta till permanentboende och jordbruken styckas upp i mindre jordbruk 
och användning av nya moderna jordbruksmaskiner ökar.  
 
Av 2014-års enkät framkommer det att 81 % de svarande tror att beslut sällan eller aldrig 
kommer överklagas om föreningen själva får besluta om andelstal. Resten tror att stämmans 
beslut kommer att överklagas mer ofta, här borde svarsalternativen utformats på ett annat sätt. 77 
% bedömer inte heller att det kommer bli något problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Det 
samfälligheterna sparar på att ändra andelstal ensamma anser de kan användas till underhåll och 
förbättring av vägen.  
 
Av fritext-svaren från båda enkäterna framkommer det att Lantmäteriets beslut ger legitimitet åt 
de beslutade andelstalen som är något styrelsen kan luta sig mot vid osämja kring andelstal, 
osämja kring andelstalen är just något som oroar många av de svarande om Finlandsmodellen 
införs. Samt att stora vägdelägare kommer att arbeta hårt för att få ett lägre andelstal som inte 
motsvarar deras användning.  
 
Många tycker att det är bra att Lantmäteriet bestämmer andelstalen för att det är lättare att leda 
föreningen med ett beslut av en myndighet som stöd, det är legitimt och inget godtyckligt 
tyckande. Utomstående och opartiskhet är också viktigt.  
 
Några har gett förslag på förbättringar, att samfälligheterna själva ändrar andelstal och registrerar 
dessa med till exempel bank-id, sedan kontrollerar Lantmäteriet dessa. Eller att Lantmäteriet tar 
fram ett effektivare sätt att ändra andelstalen för att få ner handläggningstider och kostnader.  

Mycket bra

Dåligt

Mindre bra

Bra

Ganska bra

Finlandsmodellen innebär att föreningen själv 
ska kunna besluta om ändrade andelsal istället 

för att anlita lantmäterimyndigheten för ett 
ändringsbeslut. Vad anser du om denna nya 

rutin?

Figur 8 - Resultat från REVs enkät från 2014 
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Av fritext-svaren från 2014 framkommer det att det är väldigt dålig närvaro på de flesta 
styrelsemötena, några tror att intresset för andelstal kan öka genom Finlandsmodellen så att fler 
blir intresserade av väghållningen. Det finns också de som tror att den låga närvaron kommer att 
bestå och de som går på årsmötena och anstränger sig kan få igenom lägre andelstal för sin 
fastighet än de som inte deltar. Man tror också att styrelsen kommer att ifrågasättas mer ofta och 
att styrelserollen blir mer utsatt, vilket kan leda till att det blir ännu svårare att rekrytera folk till 
styrelsen än vad det är idag. Eller att kontrollen över andelstalen förloras när styrelsen förändras 
till exempel vid sjukdom eller byte.  
 
Om Finlandsmodellen införs tror föreningarna att det krävs mer utbildning för beräkning av 
andelstal och datorstödda modeller, för att förenkla arbetet för styrelsen. Många är positiva till 
Finlandsmodellen under vissa förutsättningar, att styrelsen får utbildning för just nu upplever 
många att kunskapsnivån är för låg. Mallar och handböcker som hjälper styrelsen att beräkna 
andelstal efterfrågas. Det är också viktigt att det är tydligt till vilken myndighet den som är 
missnöjd med ett beslut kan överklaga till, samt vem som ska stå för kostnaderna vid överklagan. 
För att några tror att det kan leda till långa och dyra överklagandeprocesser. 
 
REV har drivit frågan att införa Finlandsmodellen ett par år, REV:s medlemmar borde därför i 
stor utsträckning ha hört talas om Finlandsmodellen genom artiklar i medlemstidningen 
Bulletinen, det är möjligt att artiklarna skrivits på ett sådant sätt att de positiva effekterna fått 
mest utrymme. En fördel med att enkäten endast har besvarats av REV:s medlemmar är att dessa 
samfälligheter är intresserade av att få förvaltningen av enskilda vägar att fungera så bra som 
möjligt och att de kanske har lite mer kunskap än de som inte är medlemmar i REV. Om enkäten 
skulle ha besvarats av samfälligheter som inte är medlemmar i REV kan resultatet ha blivit 
annorlunda, dels för att de inte har fått så mycket information om Finlandsmodellen och för att 
de kanske inte bryr sig nämnvärt om väghållningen.  
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7. Undersökning 

7.1 Intervjuer 

Vi har intervjuat totalt 9 stycken lantmätare på de statliga kontoren i Stockholm och Falun. Samt 
6 stycken lantmätare på de kommunala lantmäterikontoren i Nacka, Södertälje, Huddinge och 
Uppsala. Totalt 15 stycken. En från statliga kontoret i Gävle och en på det kommunala kontoret i 
Motala har svarat skriftligt på frågorna.  
 
Intervjufrågorna var uppdelade i två delar därför presenteras resultatet också under två stycken 
delar, en för frågor om dagens lagstiftning och en del med svar utifrån frågor om 
Finlandsmodellen.  

7.2 Resultat – åsikter om dagens svenska lagstiftning 

7.2.1 Användningen av 24 a § AL 

Man kan säga att 24 a § AL används på två olika sätt, vid en ombildning eller nybildning läggs 
möjligheten till i anläggningsbeslutet, sedan används den också vid registrering av nya andelstal. 
 
Alla intervjupersoner har svarat att 24 a § AL används nästan varenda gång en anläggning 
ombildas eller nybildas för vägändamål. Den läggs till i anläggningsbeslutet för att underlätta 
styrelsernas arbete och det finns ingen anledning att inte ge föreningarna den möjligheten om det 
går. De få gånger styrelsen inte har getts möjlighet att ändra andelstal är när det är fastigheter som 
alstrar mycket trafik som gör det för komplicerat att beräkna andelstal, eller om det är en 
exploateringssituation och alla fastigheter får samma andelstal ett. Om det är för komplicerat att 
beräkna andelstalen är det bättre att Lantmäteriet som har kunskapen gör detta.  
 
Man inskränker möjligheten till att ändra andelstal för fritidsboende till permanentboende och 
vice versa, samt från obebyggd till bebyggd, eller om någon verksamhet upphör eller förändras. 
Några av de intervjuade har svarat att det skulle kunna vara möjligt att införa ännu flera lättnader 
i 24 a § AL, så att styrelsen ges möjlighet att ändra andelstal i fler fall än de som är nämnda ovan, 
men å andra sidan har en intervjuperson uppgett att Lantmäteriet var lite för generösa med detta 
från början och har blivit lite snålare med tiden.  
 
I tätorter bildas mest GA:n för småhusområden och radhus, där är det inte nödvändigt för 
samfälligheterna att ha den möjligheten som 24 a § AL ger. Alla får samma andelstal efter 
permanentboende eftersom det inte finns några fritidsboenden.  
 
Alla lantmätare är överens om att det är bra att den här möjligheten finns, men anser också att 
det finns möjligheter att förbättra hanteringen av dessa ärenden när de ska registreras. För att det 
ska gå snabbare att hantera dessa ärenden när de kommer in för registrering har 
intervjupersonerna föreslagit att det är någon enstaka person på de olika kontoren som 
handlägger alla dessa registreringar för att få rutin på detta, då går det snabbare som i sin tur drar 
ner registreringskostnaderna för samfälligheterna. SLM har beslutat att centralisera dessa ärenden 
till ett par kontor i Sverige och syftet med detta är att samla kunskapen på ett ställe för att det ska 
gå snabbare och bli billigare för samfälligheterna. 
 
När styrelser har ändrat en fastighets andelstal så ska de fylla i en blankett och skicka in till 
Lantmäteriet för registrering, det är ofta dessa blanketter inte är i fyllda korrekt, oftast saknas 
underskrifter eller att de nya andelstalen inte är ifyllda på ett korrekt sätt, men de samfälligheter 
som har haft kontakt med Lantmäteriet innan de skickar in har oftast mindre kompletteringar 
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och de som har skickat in dessa tidigare vet hur man gör. Det är möjligt att instruktionerna till 
blanketterna är för svåra eller att blanketterna är för krångligt utformade eftersom det så ofta 
fattas något. Men om handlingarna är kompletta när de kommer in till Lantmäteriet går det oftast 
väldigt snabbt att hantera dessa ärenden, då checkar man av det överensstämmer med 
anläggningsbeslutet. Om allt är rätt från början kostar det mindre för föreningarna och om de 
skickar in flera ändringar samtidigt. 
 
Det är nästan ingen som vet om att den här möjligheten finns innan förrättningen startas, detta 
skrivs in i anläggningsbeslutet på initiativ av lantmätaren. Men när de får vetskap om detta så är 
de flesta positiva och vill att den läggs till i anläggningsbeslutet. Fastighetsägarna tycker att det är 
ett smidigt redskap. Det finns även de som har velat göra en ny förrättning för kunna få den här 
möjligheten.   
 
Det händer också att de blandar ihop 24a § AL och 43 § AL, även om det står i 
anläggningsbeslutet vilken möjlighet de har, det kan vara så att anläggningsbeslutet är otydligt och 
svårt för gemene man att läsa, det är viktigt att anläggningsbesluten skrivs på ett lätt sätt för att 
underlätta för samfälligheterna och även kommande lantmätare som ska beräkna andelstal.  
 
Det som tar tid för Lantmäteriet när de får in en ändring är att det ska stämplas, läggas upp, 
arkiveras och registreras, faktureras, aviseras och skicka utskrifter och sådant. Den biten 
uppskattar de att det tar ett par timmar, det är svårt att uppskatta och det är väldigt olika, men 
oftast så är det inte förrättningslantmätarna som gör den här biten. Om det föreningarna skickar 
in fler ändringar samtidigt blir det mer effektivt och billigare.  
 
Intervjupersonerna tror också att det är många som gör ändringar men registrerar inte ändringar 
på grund av kostnaderna.  
 
I 24 a § AL kan det vara svårt att veta när en fastighets användningssätt ändras stadigvarande, 
speciellt svårt är det för styrelsen. Det borde finnas ett förtydligande.  
 
7.2.2 Användning av 43 § AL  

Överenskommelser enligt 43 § AL förekommer både som enskild åtgärd och i samband med 
fastighetsbildningsåtgärder.  
 
Överenskommelserna utformas ofta av Lantmäteriet och skickas sedan till fastighetsägare och 
styrelse för att de ska skriva under och skicka tillbaka överenskommelsen. Då är det inga som får 
avslag eller behöver komplettera sin ansökan och då går förfarandet smidigt, då tar 
handläggningen bara ett par timmar, det varierar lite på hur många fastigheter det är.  
 
Om Lantmäteriet får in en överenskommelse som har utformats av styrelsen/fastighetsägare så 
kollar Lantmäteriet om de nya andelstalen stämmer överens med AL och anläggningsbeslutet, att 
ersättningen inte är oskäligt hög eller låg och att alla har skrivit under ansökan. De får sällan 
avslag på sina ansökningar men de får väldigt ofta komplettera, det är oftast som underskrifter 
saknas. Det tar längre tid om samfällighetsföreningarna upprättat överenskommelsen än om 
Lantmäteriet upprättat överenskommelsen från början. Det som gör att de kan få avslag är att de 
har beräknat andelstalen på ett sätt som är långt ifrån principerna för hur man beräknar andelstal 
eller att det inte finns något beslut i styrelsen.   
 
Även svårt att veta om man får frångå anläggningsbeslutet vid en överenskommelse om ändring 
av andelstal enligt 43 § AL (ÖKAL). 
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Det är möjligt att även blanketterna för en ÖKAL är för otydliga, eftersom det så ofta blir fel. De 
borde utformas så att det blir enkelt och tydligt hur de ska fyllas i. Den här görs sällan som 
enskild åtgärd och då är det svårt att uppskatta tidsåtgången. Svaren på hur lång tid en ändring tar 
har varierat bland intervjuade, men de är överens om att det i alla fall tar ett par timmar (cirka 1,5-
3 h), med upplägg i Trossen, inskanning, beslut, registrering, underrättelse och arkivering. Det tar 
längre tid om ansökan inte är komplett, andra omständigheter som kan göra att det tar lite längre 
tid är om det är väldigt många fastigheter eller om det är sektionsindelat.  
 
Det finns en gråzon med besvärsrätten på både ÖKAL och ändring av andelstal enligt 24 a § AL 
(ÄDAL), oavsett om det är styrelsen som beslutar eller om Lantmäteriet godkänner en 
överenskommelse så registreras förändringen direkt. Om en överenskommelse är att likställa med 
en ny förrättning kanske det borde vara ett par veckors besvärsrätt, men det är samtidigt en 
överenskommelse. 
 
I 43 § AL borde det vara tydligare mellan vilka överenskommelserna gäller, det står inte i 
lagparagrafen och det är möjligt att det står i förarbetena men det tar inte en vanlig 
styrelseledamot reda på. Ett annat problem med 43 § AL är att det är lite oklart om vem som ska 
betala, huvudregeln är att föreningen eller fastighetsägaren betalar men om det skulle vara mer 
tydligt skulle Lantmäteriet slippa hantera den frågan.  
 
Sammanfattningsvis är det största problemet att blanketterna för både ÖKAL och ÄDAL oftast 
inte är kompletta när de kommer in till LM, vilket gör att handläggningstiden ökar och 
kostnaderna för samfälligheterna ökar också. Det är möjligt att en del av detta problem är att 
instruktioner till hur blanketterna ska fyllas i är otydliga. 
 
7.2.3 Brister i fastighetsregistret 

Alla intervjupersoner upplever att det finns brister i FR som ibland leder till att de måste lägga 
ner mer tid på utredningar, men de upplever samtidigt att det inte är ett stort problem. De uppger 
att det är vanligt att det saknas korrekta uppgifter om andelstal och deltagande fastigheter.  
Att det i vissa fall saknas uppgifter om andelstal beror främst av två saker. Innan år 1972 
registrerades inga andelstal, så gamla gemensamhetsanläggningar som till exempel bildats enligt 
EVL saknar information om delägande fastigheter och andelstal. Men dessa uppgifter uppdateras 
kontinuerligt och alla de intervjuade upplever att registret blir bättre och mer uppdaterat med 
tiden.   
 
Den andra orsaken till att registret är bristfälligt är att föreningar inte alltid rapporterar in ÄDAL 
eller ÖKAL till LM, samt att lantmätaren kanske inte fördelar andelstal vid 
fastighetsbildningsåtgärder. Ibland när andelstal ska fördelas vid en fastighetbildningsåtgärd har 
det skett så mycket faktiska förändringar i bebyggelse och användning av vägen sedan 
anläggningen bildades, att de befintliga andelstalen är så långt ifrån rättvisa att lantmätaren 
struntar i att fördela några nya andelstal. De antecknar istället i protokollet att anläggningen borde 
omprövas på grund av omständigheterna. Det andra alternativet vid fastighetsbildningsåtgärder är 
att upprätta en ÖKAL. 
 
Vid omprövningsförrättningar där det saknas information om andelstal och deltagande 
fastigheter kan det ta längre tid att för att det måste utredas. Uppgifterna som saknas finns oftast i 
ursprungshandlingar som kan vara väldigt otydliga, båtnadsområden kan saknas och andelstalen 
kan vara beräknade med en egen påhittad metod, men det går oftast att lösa med lite 
detektivarbete. Men då är det inte registret som är problemet utan det är ursprungshandlingen 
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som är svår att tyda. För att underlätta för framtida lantmätare uppger de intervjuade att de 
försöker vara strikta när de använder tonkilometermetoden för att framtida lantmätare lättare ska 
kunna läsa och tolka anläggningsbesluten.  
 
Några av de intervjuade uppger att bristerna kan vara ett problem för samfälligheterna, om en ny 
styrelse begär ut information från FR för att kunna göra en uttaxering och det saknas uppgifter 
om andelstal så vet de ofta inte vad som gäller själva. Den förra styrelsen kanske har gjort en del 
ÖKAL eller ÄDAL men inte rapporterat in eller att styrelsen har konstruerat egna andelstalsserier 
för att hålla nere förrättningskostnaderna. Det fungerar så länge ingen fastighetsägare protesterar, 
då det behövs ett anläggningsbeslut för att kunna driva in pengarna med hjälp av kronofogden. 
Men det finns också föreningar som fungerar väldigt bra där styrelsen har bra koll på 
anläggningsbeslut osv.  
 
Det går inte att lägga in andelstal på de som är sektionsindelade, det går bara på en sektion vilket 
är redovisningsproblem i FR, som enkelt borde kunna lösas genom bättre systemteknik.  
 
7.2.4 Vad som saknas i dagens lagstiftning och i hanteringen av ärenden enligt 

AL 

Alla intervjupersoner har kommit med olika förslag på vad som kan förbättras i hanteringen av 
ärenden enligt AL eller problem som finns med AL. Frågan var väldigt öppen och därför kom 
det en hel del olika svar. De flesta har dock svarat att AL är bra men kanske inflexibel i vissa 
situationer. De intervjuade tror också att det finns rationaliseringspotential för handläggningen av 
förrättningar enligt AL istället för att ändra lagstiftningen. 
 
Lagmässigt så saknas det inte så mycket i AL, det är i handledningen till de olika paragraferna 
som det kan saknas förtydliganden. Det kommer successivt fram frågor och behov som måste 
hanteras, som gör att det tar lite tid innan en handledning blir bra.  
 
Någon tycker att registrering av ÄDAL eller ÖKAL borde vara avgiftsfria för att öka villigheten 
till att registrera. Alternativt att det ska finnas ett fast pris och att det är bestämt vilken av 
fastighetsägaren eller samfälligheten som ska betala.  
 
Blanketter och information måste göras bättre. Ibland kan också anläggningsbesluten vara lite 
otydliga, speciellt de äldre, de anläggningsbeslut som tas idag borde vara mycket tydligare då det 
är vanliga lekmän som ska kunna förstå dessa, förr var det bara lantmätaren som fick ändra 
andelstal. De som idag läser anläggningsbesluten och ska förstå dessa är vanliga lekmän. Ett 
förslag som kom fram under intervjun var att anläggningsbesluten skulle stolpas upp på ett annat 
sätt som gör dessa enklare att följa för de som ska läsa besluten i framtiden.  
 
I 35 § AL finns en generalklausul som kan användas till det mesta, i den paragrafen kan det vara 
svårt att avgöra vad som är ändrade förhållanden. Ändrade förhållanden kan vara en hel bunt av 
olika saker och ta in alla dessa i lagparagrafen går inte, då blir den inte flexibel och det är risk att 
den blir föråldrad. Det blir ofta diskussioner på kontoren om vad som är ändrade förhållanden 
och när man kan ta bort en GA, AL verkar inte vara gjord för att kunna upphäva en GA. 
 
Vid omprövning enligt 35 § AL då till exempel en tätort byggs ut och några fastigheter och den 
gemensamma vägen bygg ut litegrann, då tar det lång tid och det blir dyrt att underrätta samtliga 
fastighetsägare i stora samfälligheter om ändring och beslut, alla ska bli kallade till sammanträde 
och få handlingar. De intervjuade vill gärna se lättnader i dessa fall. På något sätt, kanske genom 
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föreskrifter eller i lag kan det regleras så att endast de som berörs informeras eller det kanske inte 
behövs någon förrättning utan bara rapportera in till Lantmäteriet och de registrerar. 
 
En har påtalat att det borde göras möjligt att ansluta kommun som juridisk person till en 
gemensamhetsanläggning. Det borde också vara möjligt att upprätta tillfälliga avtal med en 
person som inte är medlem i samfällighetsföreningen som behöver använda vägen temporärt. 
 
När en obebyggd tomt ansluts till en samfälld väg kan det vara svårt att sätta ett andelstal och 
motivera för fastighetsägaren varför just det andelstalet, det går inte att sätta 0 får då är inte 
fastigheten ansluten, 0,5 går inte heller för det är ett fritidsboende, mer handledning där önskas.  

7.3 Resultat – Finlandsmodellen 

I del två av intervjun ställdes frågor som mestadels behandlade Finlandsmodellens införande och 
vad den skulle medföra för konsekvenser, vilka fördelar och problem skulle kunna uppstå. Frågor 
ställdes även om samfällighetsföreningarnas kunskapsnivå och i övrigt hur de fungerar idag. En 
sammanställning har gjorts då vissa svar behandlar liknande frågor men har uppgivits i olika delar 
av intervjun. I huvudsak följer sammanfattningen samma följd som frågeformuläret vid 
intervjuerna men inte alltid. En del frågor har även behandlats i del ett av intervjun och där 
svaren redovisats ovan, en informationsöverlappning har alltså skett. 
 
7.3.1 Vilka fördelar som finns med Finlandsmodellen 

Om det är en fullt fungerande styrelse kommer det gå mycket snabbare och smidigare än tidigare. 
Det skulle även bli enklare för föreningar att göra ändringar då man inte behöver kontakta 
lantmäteriet. En större frihet för delägande fastigheter skulle uppnås vilket kan ha ett egenvärde.  
 
7.3.2 Vilka nackdelar som finns med Finlandsmodellen 

Förslaget skulle också krångla till handläggningen hos lantmäteriet mycket. Det har också 
framkommit att vissa samfällighetsföreningar ringer varje år inför stämman och behöver samma 
uppgifter som föregående år, hur ska det då bli när de själva har informationen själva.  
 
För de samfälligheter som inte fungerar bra idag, det kan handla om inre stridigheter, 
maktkamper o.s.v. kommer det kunna bli ännu större problem i framtiden.  
 
I Finland finns det en enda lag för enskild väghållning, något vi inte har i Sverige, här har vi en 
hel lag för alla gemensamma anläggningar, bara där är det stor skillnad. Ofta kan det vara så att 
flertalet olika anläggningar finns med i samma GA. I vissa fall kan det t.o.m. vara så att det är 
dyra anläggningar, t.ex. värmecentraler, som både är komplicerade och har ett högt värde, ett 
ändrat andelstal kommer där få stor påverkan för fastighetsägarna. Detta skulle kunna bli ett stort 
problem då fastighetsägarna idag inte har på tok för låg kunskap och tror att andelstal är enkelt 
att sätta, att man i princip har ett Excel-ark som man stoppar in tonkilometermetoden i och så 
blir allt bra, det fungerar inte riktigt så. Bedömningen blir i slutändan att en stämma eller styrelse 
inte är kapabla idag att fatta de besluten. Det blir också problem med hanteringen av andelstal för 
olika typer av gemensamhetsanläggningar då reglerna i AL idag är generella, inför man 
Finlandsmodellen måste man antagligen ändra ytterligare en hel del i AL. 
 
I de samfällighetsföreningar som är stora kan det bli ett ganska stort jobb att hålla reda på alla 
fluktuationer. Dagens svenska system bygger på att det inte ska vara någon millimeterrättvisa på 
andelstalen utan på en mer långsiktig utgångspunkt från fastighetens användningssätt och att det 
normalt inte ska ändras om det inte är ett stadigvarande ändrande av användningssätt. Skulle man 
införa Finlandsmodellen skulle det vara svårt att hålla reda på alla förändringar som sker hela 
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tiden, och all den tiden man skulle lägga ner skulle vara oerhört ineffektiv. Mycket tid skulle få lov 
att läggas ner för att spara femtio- eller hundralappar hit eller dit för enskilda fastighetsägare. Det 
finns även en risk att ändringarna av andelstalen sakta glider över till att spegla förhållanden 
avseende vilken ägare och vilka personer som brukar fastigheten för tillfället snarare än att spegla 
fastigheten som sådan.  
 
Ytterligare ett problem är att förr var människor i allmänhet betydligt mer aktiva i föreningar, 
man sammanslöt sig i föreningar överlag och människor engagerade sig och jobbade ideellt. Idag 
är det snarare tvärtom att människor drar sig för att jobba ideellt och att man inte vill jobba för 
det gemensamma. Detta ger att kunskapen sjunker rent allmänt och att de som faktiskt ställer upp 
i en styrelse har för lite kunskap för att kunna fatta rätt beslut.   
 
Sveriges modell för fastighetssamverkan har uppmärksammats internationellt och man delar idag 
kunskapen med andra länder. Att man då skulle man då välja att frångå modellen där en 
myndighet har all information som de delar med sig till andra parter och istället anamma en 
Finlandsmodell är att gå åt fel håll.  
 
Att ändra andelstal för drift är en sak, det skulle antagligen fungera bättre än ändringen av 
andelstal för utförande. Rent kostnadsmässigt skulle driftskostnaden antagligen inte bli alltför hög 
för den enskilde medan ett utförandetal skulle kunna medföra mycket större skyldigheter för den 
enskilde fastighetsägaren.  

 
7.3.3 Rättssäkerhetsproblem 

Vad gäller rättssäkerheten finns det en rad funderingar. Vissa menar att redan idag finns det 
fastighetsägare som på sammanträden inte vågar framföra sin åsikt på vissa frågor av olika 
anledningar. Det kan vara t.ex. att styrelsen eller ordföranden är stark och det gör att ingen vågar 
säga vad de tycker. Åsikterna kan då komma fram efter sammanträden och sakägarna påpekar att 
det de andra sa var nog inte så rimligt. Dessa skulle kunna komma i kläm med en Finlandsmodell, 
speciellt då man i normalfallet får stå för halva förrättningskostnaden vid ett överklagande oavsett 
utgången. Problemen antas även att stiga i större samfällighetsföreningar med 200 medlemmar 
eller fler. I de fallen är det t.o.m. ännu fler som hör av sig efteråt, antingen direkt efter 
sammanträdet eller via telefon och mail och undrar över vissa frågor. Det är inte sällan misstro 
och osämja mellan personer i samfällighetsföreningar som bidrar till dessa tendenser. Idag 
fungerar det mer så att lantmäteriet som oberoende part tar ett beslut som sedan går att 
överklaga. De som överklagar det gör det i större grad mot lantmäteriet än mot 
samfällighetsföreningen även om det som beslutades om framfördes av vissa fastighetsägare. Om 
Finlandsmodellen skulle införas skulle ett överklagade ske direkt mot 
samfällighetsföreningen/styrelsen, något som antagligen skulle hämma flertalet av 
fastighetsägarna som ändå sett sig orättvist behandlade. Det går inte att likställa besvärsrätt och 
rättssäkerhet i det avseendet. Glappet mellan de som anser sig orättvist behandlade och de som 
överklagar kommer troligtvis att bestå eller att t.o.m. öka.  
 
Det finns också stora farhågor om att en rättssäkerhet inte kommer uppnås då det idag bara är ett 
fåtal fastighetsägare som dyker upp på en samfällighetsföreningens årsstämma. Motfrågan ställdes 
om en stämma verkligen är beslutsför då endast 10 % dyker upp och om det verkligen blir 
demokratiskt. Dessutom uppgavs det att opartiskheten kan bli svår att uppnå, om en familj 
styckar av en fastighet till sin dotter exempelvis och någon av föräldrarna sitter med i styrelsen. 
Kommer andelstalet att sättas på ett rättvist sätt då? Idag finns det exempel på att det kommer 
beslutas om andelstal och ändå dyker bara 10 % av medlemmarna upp. Det bäddar för oriktigt 
satta andelstal, speciellt eftersom kunskapen generellt är väldigt låg bland både medlemmar och 
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styrelser, det är idag så att medlemmar inte läser anläggningsbesluten och har allmänt väldig låg 
kunskaper om de frågor som behandlas i förrättningar. Det har också framkommit att även om 
medlemmar anser att andelstalen inte stämmer så vågar/orkar man inte bråka eftersom det 
handlar om ganska små summor oftast, några hundralappar.  
 
Tryggheten med ett lagakraftvunnet myndighetsbeslut försvinner då det mycket snabbt och 
enkelt går att ändra. Då spelar det ingen större roll om det ligger ett opartiskt beslut i grunden. 
 
Totalt sett har samtliga varit mer eller mindre oroliga för rättssäkerheten och tror faktiskt att det 
kommer bli väldigt mycket sämre. Två personer har dock varit neutrala eller försiktigt positiva 
och menar att om besluten tas på stämman har man ändå makt att påverka med sin röst. Av de 
lantmätare som svarat detta har dock ändå frågetecknen om överprövningskostnader ifrågasatts. 
Dessutom har det i dessa lantmätare också valt att säga att har man ett stämmobeslut har man 
makt att påverka, väljer man att inte dyka upp får man i viss mån skylla sig själv om man ogillar 
beslutet.  
 
I en intervju togs även ett exempel upp där en förening utövat utpressning mot de fastigheter 
som skulle ansluta sig i den formen att de fick betala väldigt höga summor för att få vara med 
ö.h.t. Det framgick att det inte skulle bli bättre säkerhet i sådana fall om Finlandsmodellen 
infördes, snarare betydligt sämre. 
 
7.3.4 Fastighetsregisterproblem 

Om registret inte längre hålls av lantmäteriet blir det en klar försämring av fastighetsregistret för 
de flesta inblandade. Visserligen är inte fastighetsregistret idag helt felfritt men det blir bättre och 
bättre och en övergång till Finlandsmodellen skulle inte vara en förenkling. Idag har styrelserna 
väldigt olika koll på sina dokument, vissa har det ordnat bra och vissa har papperen huller om 
buller i en plastkasse eller på någon dator, som sedermera kraschade och gör så att de dokument 
som fanns försvann. Idag behöver lantmätarna komma åt informationen i registret vid 
förrättningar och är även tillgängliga då andra myndigheter, företag (som t.ex. banker) eller 
personer behöver hämta ut information. Att då i dessa fall alltid behöva kontakta en styrelse ses 
som ett problem. Idag kan det dröja veckor innan man får tag i rätt person, alternativt att de har 
informationen som behövs i någon pärm i sommarstugan eller att de inte kommer hem och kan 
skicka informationen på flera veckor. Man bygger in en stor sårbarhet i systemet om allt handlar 
om den enskildes hantering av uppgifterna, oavsett om det är lagstiftat om att man är skyldig att 
lämna ut uppgifterna. Som det tidigare sagts så följer inte samfällighetsföreningarna lagstiftningen 
idag i alla avseenden.  

 
7.3.5 Vilket av ändringsförslagen av 24 a § som föredras 

Vid fråga om vilket av förslagen som var att föredra var det inga entydiga svar. Det fanns 
argument för båda förslag och olika ståndpunkter. 5 personer (4 unika kontor) föredrog att 
MMD skulle vara första instans för överprövning och 11 personer (5 unika kontor) föredrog 
Lantmäteriet som första instans. En person hade ingen åsikt om att det ena alternativet skulle 
vara bättre än det andra. 
 
Följande synpunkter är från de som föredrog att Lantmäteriet prövar det först. 
Förslaget som innebär att en överklagan sker till Lantmäteriet i första hand känns mer 
genomarbetat. Däremot så ifrågasätts kostnadsfördelningen. Det vore direkt olämpligt om man 
som ensam part överklagar och står mot en hel samfällighetsförening eller en styrelse som 
uppenbart gjort fel, eller i övrigt om man har rätt och därefter ändå får betala hälften av 
kostnaderna. Detta kan medföra att det finns en ovilja till överklagan.  
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Eftersom Lantmäteriet idag handlägger ärenden och att andelstalsfrågor ligger nära till hands om 
man ser till ett anläggningsbeslut så bör också lantmäteriet kunna handlägga de här ärendena även 
om det inte skulle bli helt smärtfritt. Lantmäteriet har även möjligheten att ta in andra 
synpunkter, en domstol måste strikt hålla sig till det materialet som framförs, något som talar för 
att en överprövning till lantmäteriet skulle vara att föredra.  
 
Följande synpunkter är från de som föredrog att MMD prövar saken först.  
Eftersom det är en tvist så är det naturligt att domstolen får ta hand om överprövningen. Inte 
heller anses lantmäteriet ha en tradition av att vara en instans för tvister. Lantmäteriet är ingen 
domstol och därför ska givetvis de här ärendena gå till MMD. Det skulle kunna bli väldigt dyrt 
för lantmäteriet att handlägga de här ärendena också och som dessutom skulle kunna få fler att 
överklaga, om de ser att grannen får ett visst andelstal.  

 
7.3.6 Samfällighetsföreningar – om svårigheter att tillsätta posten i styrelsen 

och kommer förslaget att medföra en större eller mindre vilja att engagera sig i 

styrelsearbetet 

Nästintill alla menar att det idag är svårt eller mycket svårt att tillsätta poster i styrelsen. Allt färre 
vill idag engagera sig ideellt och det är oftast främst de äldre som i slutändan väljer att ta ansvar 
och ställer upp. De yngre tar i mycket mindre utsträckning på sig ideellt arbete, det finns istället 
en ökande betalningsvilja att leja bort sådant arbete. I vissa fall bildas en interimistisk styrelse och 
i vissa fall får man lämna vissa poster vakanta. Överlag löser det sig idag men trenden är att det 
blir svårare och svårare att få folk att ställa upp.  
 
Det ökade ansvaret kommer troligtvis leda till att det blir ännu mindre vilja att ställa upp. Det kan 
upplevas som problematiskt att få hantera konflikter, något som påverkar viljan negativt. En 
lantmätare svarade att viljan både kan gå upp och ner, beroende på hur föreningen fungerar idag 
och en menade att fastighetsägarna idag kan så lite om vilket ansvar de egentligen hade så att en 
förändring i lagstiftningen inte kommer medföra varken större eller mindre vilja att engagera sig 
då de inte ens kommer veta om de nya befogenheterna de kommer få i.o.m. en införd 
Finlandsmodell.  
 
En person framförde även att det inte går att ha ideellt arbetande styrelser längre. Den ganska 
omfattande tid som läggs ner måste i större grad ersättas än tidigare för att det ska vara skäligt att 
ställa upp. Om samfällighetsföreningar generellt inser att de måste betala ett större arvode skulle 
det i slutändan bli betydligt lättare att tillsätta poster i styrelsen.  

 
7.3.7 Deltagandenivåer på föreningsstämmor vid bildande av samfälligheter och 

vid vanliga årsstämmor 

De två situationerna skiljer sig åt en del. Vid nybildande av gemensamhetsanläggningar och 
bildande av nya samfälligheter har ett utskick gjorts till samtliga sakägare och fastighetsägarna 
dyker i stor utsträckning upp. 6 intervjupersoner har uppskattat deltagandenivån till ca 40-50 % 
vid nybildande, oftast beroende på hur stor berörkrets det är. En liten samfällighetsförening om 
10 fastighetsägare har ett deltagande på 70 % medan en samfällighetsförening med en väldigt stor 
berörkrets endast har 10-30 % deltagare på sammanträdet. Det beror också på vad för hur 
besluten påverkar fastighetsägarna ekonomiskt. Är det dyra anläggningar och höga kostnader 
dyker flera upp till sammanträdet medan det istället dyker upp få om anläggningarna är billiga och 
kostnaderna låga. Det brukar också kunna vara så att sakägare dyker upp då de inte vet exakt vad 
det handlar om, när de sedan får veta att det inte handlar om stora summor ekonomiskt går de 
från mötet. 
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Vid en årsstämma är deltagandenivån istället generellt väldigt låg. Nästintill samtliga svaranden 
har nämnt att det brukar vara 10 % som dyker upp. 2 personer sa 5-10 % och 2 personer sa 10- 
15%. I princip dyker styrelsen upp och ytterligare några fastighetsägare till. Procenttalen kan 
höjas något om anläggningen som förvaltas har ett stort ekonomiskt värde.  

 
7.3.8 Kunskapsnivån om AL, tonkilometermetoden och andelstal hos 

samfällighetsföreningars styrelse och medlemmar  

Samfällighetsföreningarnas kunskaper om den lagstiftningen som berör dem är varierande. I vissa 
fall finns det den äldre generationen som har bättre koll och tar till sig kunskap. I andra fall är 
kunskapsnivån extremt låg. Styrelsen har generellt bättre koll än medlemmarna. Annars alla utom 
en svarat att kunskapsnivån om lagstiftningen generellt är väldigt låg, dålig, undermålig eller 
bristfällig.  
 
Eftersom styrelseposter generellt tillsätts olika år för att överlappa och inte få en helt ny styrelse 
samtidigt förbättras kunskapsöverföringen. Däremot finns det fall då det ofta är vakanta poster 
och styrelsen blir mindre robust för förändringar. Det förekommer också att en person som suttit 
i styrelsen väldigt länge har en hög kunskapsnivå men när hen slutar sjunker kunskapsnivån 
drastiskt.  
 
I vissa fall är kunskapsnivån även väldigt låg om det samfällighetsföreningen förvaltar, en hel del 
fastighetsägare har inte ens läst anläggningsbeslutet från början till slut.  

 
7.3.9 Om svårigheten att sätta andelstal på specialfastigheter 

Samtliga har svarat att det är svårt eller knepigt att sätta andelstal på specialfastigheter. Oftast 
finns det inga direkta metoder att ta till utan ett omfattande och tidskrävande arbete att ta fram 
underlag om antal personer som besöker fastigheten, antal transporter som sker till och från 
fastigheten och annat som påverkar användandet av anläggningen måste tas fram. Mycket tid går 
åt att ta kontakt med fastighetsägare för att få fram de uppgifter som behövs. Ofta är det idag inte 
så enkelt som att en bondgård har en verksamhet med en viss hektar utan flera specialfastigheter 
har en vid flora av verksamheter med speciella förutsättningar som inte finns någon annanstans.  
 

Ofta kan man få arbeta utifrån en tonkilometermetod och i slutändan se om det beräknade 
andelstalet är rimligt och om de andra deltagande fastighetsägarna godtar andelstalen. En 
skälighetsprövning görs också för att se till att inte en enskild fastighetsägare får en oskäligt 
betungande betalningsskyldighet sett till de andra och till verksamheten.  
 
7.3.10 Fördelar med att Lantmäteriet för register över andelstal 

De stora fördelarna som framförts är att det är en oberoende myndighet som har hand om 
informationen och att en tredje part enkelt kan ta fram den information som behövs. 
Fastighetsregistret har byggts upp under lång tid och blir bättre och bättre efter alla moderna 
förrättningar som görs då registret uppdateras. Att ta bort en del av registret i ett svep går mycket 
snabbare än om man senare får för sig att bygga upp det igen, då är skadan redan gjord och svår 
att reparera. Eftersom registret är offentligt kan var man ta del av uppgifterna. Det är också en 
oberoende myndighet som man kan lita på, något som är positivt.  
 
Det har också framgått att om registret finns hos en oberoende myndighet blir det inget fiffel 
med siffrorna. Det är en rättssäkerhet att Lantmäteriet handhar register över andelstal.   
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I förrättningsarbetet så är det en stor fördel att ha tillgång till andelstalen direkt istället för att 
behöva vända sig till styrelser som allt som oftast kan vara svåra att få tag på.  

 
7.3.11 Gemensamhetsanläggningar med flera olika verksamheter 

Farhågan finns att vid anläggningssamfälligheter som förvaltar olika slag av anläggningar så 
kommer andelstalen blandas ihop och/eller att varje fastighet får ett andelstal som gäller för alla 
anläggningar vilket även det bidrar till rättsosäkerhet. Det kan också vara ett problem att man inte 
heller i budgeten särskiljer idag kostnader för de olika anläggningarna, något som skulle försvåra 
ytterligare för en separat andelstalssättning. Den generella åsikten är att det inte kommer vara 
hanterbart för fastighetsägarna.  
 
Ett exempel som togs upp var Årsta havsbad, där 850 fastigheter deltar och flera olika typer av 
anläggningar förvaltas, vägar, grönområden, badplatser, båtbryggor, centrumanläggningar, 
vägbelysning och parkeringsplatser, allt i samma GA. Ca 30 % av de boende hade övergått från 
fritidsboende till permanentboende. En bedömning av situationen var att fastighetsägarna inte 
skulle klara av att hantera en sådan situation själva om de fick ändra andelstal helt själva.  
 
Ett annat exempel som kom upp var att det finns olika samfälligheter för olika anläggningar där 
de fastighetsägarna som är delägare också är medlemmar i tomtägareföreningar och ekonomiska 
föreningar och där de blandar ihop verksamheterna och har sammanträden för de olika 
föreningarna samtidigt, och där de vet lite eller mycket lite om vad de faktiskt förvaltar och hur 
man gör det. Även här gjordes bedömningen att de inte skulle klara av en övergång till 
Finlandsmodellen på ett bra sätt.  
 
Några menar att även om det är oklart vilka samfälligheter som blir påverkade och om det bara är 
de som endast förvaltar vägar eller att reglerna endast gäller för väganläggningen så kommer det 
inte bli ett problem med de samfälligheter som förvaltar flera anläggningar.  
 
Risken finns också att man börjar ändra andelstal efter faktiskt användning istället för vad 
fastigheten beräknas använda, speciellt för vattenanvändning där man får faktiska siffror på 
vattenförbrukning. Detta skulle kunna medföra att andra andelstal också ändras och så 
småningom har samfällighetsföreningen andelstal baserad på personlig användning.  

 
7.3.12 Om förutsägbarheten kommer att minska och om det kommer leda till 

ökade problem 

I de fall där föreningen är väl fungerande kommer detta inte bli något problem. Däremot kan det 
finnas föreningar som inte fungerar bra idag och då kan situation bli ännu sämre efter ett 
införande av Finlandsmodellen.  
 
Fastighetsköpare har inte någon större koll på hur stort ansvar man har i olika samfälligheter att 
det inte kommer bli något problem i det avseendet.  
 
Visserligen kommer förutsägbarheten att minska men det ses ändå som ett mindre problem i 
sammanhanget. Visserligen kommer förändringen göra så att flera ändringar sker, men det är 
oftast inte att det ändras så ofta som är problemet utan snarare den ändring som faktiskt sker. 
Risken är att ändringarna som kommer ske oftare och oftare kanske glider över till att spegla 
användningen för de personer som bor där just nu istället för det långsiktiga andelstalet som 
speglar fastigheten som sådan. Man börjar alltså att tumma på anläggningsbeslutet utan att 
Lantmäteriet har någon insyn över detta. Det kan då bli problematiskt att arbeta fram ett 
anläggningsbeslut som sedan inte efterföljs. 
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7.3.13 Övriga synpunkter och förslag 

Något som delvis framgått ovan är att delar av effektiviseringen av hanteringen av de frågor som 
Finlandsmodellen är till för att lösa, ÖKAL och ÄDAL, redan är på gång. I februari i år, 2015, 
togs ett beslut centralt om att flytta över de ärendena från de lokala lantmäterikontoren till 
kontoret i Norrtälje som idag har hand om SFR. Detta skulle bidra till ett mer standardiserat 
handläggande som skulle pressa ner kostnaderna och göra det hela smidigare. Det finns också 
förhoppningar om att utnyttja internet och e-legitimation eller liknande för att kunna registrera 
ändringar.  
 
Ett av REV:s argument är att det fungerar felfritt i Finland. Det som inte nämns är att i Finland 
är det oftast små organisationer, det finns inga blandningar av verksamheter utan det är bara 
vägar som handhas. Vägarna ligger dessutom mycket sällan i tätortsnära eller planlagda områden.  
 
Betalningsviljan från fastighetsägarna är också ganska låg i de här fallen. Flera lantmätare 
förundras över detta, fastighetsägare är villiga att betala flera hundra tusen på en ny bil och sedan 
kör de i potthålen, men att betala ca 3 000 per fastighet för att få en fungerande hantering av en 
väg, där den senaste förrättningen var för 50 år sedan, det går inte.  
 
Tanken om att samfällighetsföreningarna ska få bestämma mer är i sig god, men den måste 
genomföras på rätt sätt. I flera fall skulle man som förrättningslantmätare kunna skriva in fler sätt 
att göra ändringar på idag via 24 a § AL. Om man från myndighetens håll tar fram tydligare 
instruktioner och beskrivningar på ändringar skulle ett underlättande för 
samfällighetsföreningarna kunna genomföras. Om man även inför att man som styrelse kan gå in 
och via internet ändra i ett formulär via någon slags av e-legitimation skulle man kunna underlätta 
processen och göra den billigare. Ett typ av upplägg är att formuläret endast tillåter att man 
ändrar andelstal efter normen, t.ex. 1, 2, 3 o.s.v. Skulle andelstalet fyllas i fel då skulle det bli 
rödmarkerat samt inte gå att genomföra.  
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8. Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys av ett hypotetiskt förslag görs inte så precist som man skulle 
vilja. Vårt syfte är ändå att försöka med viss precision beskriva och beräkna de kostnader och 
vinningar som kan följa ur ett antaget förslag av Finlandsmodellen. De främsta ekonomiska 
konsekvenserna kommer här bli förrättningskostnader, överklagandekostnader i domstol, 
vägdisponentkostnader med mera. 

8.1 Domstolskostnader 

I två rapporter har REV berört de antal överklaganden som har gjorts i Finland angående 
andelstal. Den första rapporten behandlar en rad frågor i ämnet från ett möte mellan REV:s 
representanter och Finländska sakkunniga i ämnet, bl.a. VDn för vägföreningen i Finland, en 
utredare om översyn av enskilda väglagen, en lantmäteriingenjör från Lantmäteriverket och en 
vägdisponent (REV, 2015f). I de samtal som fördes framkom att det var svårt att beräkna exakt 
hur många ändringar av andelstal som gjordes varje år då de endast registreras hos 
vägföreningarna själva. En uppskattning gjordes att andelen ändringar per år bör ligga på i snitt 2 
per vägförening. Enligt lantmäteriverket i Finland finns ca 50 000 enskilda vägar med tillhörande 
väglag vilket skulle generera ca 100 000 ändringar varje år. I Finland överklagas ca 800 (1,6 % av 
antalet föreningar) ärenden per år till de kommunala vägnämnderna och 200 (0,4 %) 
överklaganden till Jorddomstolen enligt samma rapport.  
 
En konsekvensanalys som också är gjord av REV ungefär vid samma tidpunkt 2014 framfördes 
att via en enkät till 87 kommuner i Finland med ca 9 000 vägföreningar gjordes år 2011 54 
överklaganden till de kommunala vägnämnderna, eller 0,6 % (REV, 2015e). Inga siffror för 
överklagandegraden till Jorddomstolen fanns enligt denna rapport. Ett antagande om samma 
överklagandegrad som enligt rapporten ovan (en fjärdedel från första instans) skulle ge 0,15 %. 
Den här konsekvensanalysen ligger i samma riktning som den mer detaljerade informationen i 
den första rapporten och bedömningen görs att de siffrorna från den är den mest tillämpliga för 
vidare beräkningar. 
 
Applicerar man samma överklagandefrekvenser, 1,6 % respektive 0,4 %, på svenska förhållanden 
för REV:s två olika förslag får man följande beräkningar.  
 
Förslag 1 
I förslag ett, det som förordas av både REV och dess medlemmar, är första överklagandeinstans 
LM. Ett antagande görs här att samma andel överklaganden också kommer göras i Sverige som i 
Finland. 800 av 50 000 är en överklagandeprocent på 1,6 %. Med Sveriges 39 981 
samfällighetsföreningar för vägar skulle antalet överklaganden till Lantmäteriet bli 640 st. En 
fjärdedel av dessa antas bli överklagade vidare till mark- och miljödomstolen, d.v.s. 160 st.  
 

 
 
Totalt sett har det avslutats 2 472 ärenden de senaste 10 åren med anläggningsåtgärd hos 
Lantmäteriet, i snitt har de kostat 64 552 kr (Syring, 2015). Det totala antalet ärenden som 
avslutats med olika åtgärder i samma förrättning som t.ex. anläggningsåtgärder, 
överenskommelser enligt 43 § AL och fastighetsregleringar har varit 13 249 de senaste 10 åren 
och har i snitt kostat 54 324 kr. Då det inte går att få fram mer exakt vilken tid som har lagts på 
vad får en uppskattning göras av vad en överklagan av andelstalen skulle kunna kosta. Av 
jämförelseskäl används samma tidsåtgång för förrättningar som framkom ur REV:s 

39 981 samfällighetsföreningar * 1,6 % = 640 överklaganden  
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undersökningar, se även kapitel 8.4. Det innebär att en förrättning som endast avser 
andelstalsfrågor tar 15 timmar och skulle kosta 19 500 kr. Denna summa ses i ljuset av de ovan 
angivna och bedöms vara rimlig. Detta skulle medföra att de 640 ärenden som skulle överklagas 
till Lantmäteriet skulle kosta totalt 12 480 000 kr, eller 12 500 000 kr avrundat för 
fastighetsägarna.  

 

 
 
Rättegångskostnaderna per mål i MMD var i snitt 41 898 kr år 2014 för fastighetsmål (domstol.se, 
2015). De inkluderar då löne- och förvaltningskostnader, övergripande administration, 
utvecklings- och kvalitetsarbete, utgifter för konkursförvaltare, tolk och vittnen. Den totala 
kostnaden i MMD skulle då bli 6 703 680 kr, eller 6 700 000 kr avrundat.  
 

 
 
Förslag 2 
Om överklagandena kommer ske enligt förslag två kan domstolskostnaderna bli följande. 640 
stycken mål överklagas till MMD och 160 till MÖD, om de får prövningstillstånd. 
Genomsnittskostnaderna för ett mål i MMD är som ovan 41 898 vilket skulle ge en kostnad på 
26 814 720 kr, eller 26 800 000 kr avrundat. Ett fastighetsmål i MÖD kostar i genomsnitt 47 858 
kr vilket skulle medföra en totalkostnad på 7 657 280 kr, eller 7 650 000 avrundat.  
 

 
 
Medvetet har valet gjorts att överklagande sker i två steg. Både för förslag 1 och 2 kommer det 
möjligen ske ytterligare överklaganden till HD och MÖD respektive HD men ett 
ställningstagande har gjorts att inte räkna med dessa kostnader. Eftersom varje överklagandesteg 
beror på antaganden blir risken större för varje steg i kedjan att fel uppstår. Därför räknar vi med 
att de eventuella kostnaderna som skulle uppstått kommer omfattas av den känslighetsanalys som 
görs senare i summeringen.  
 
De senaste fyra åren, 2011-2014, har mark- och miljödomstolarna fått 606 inkomna 
överklaganden som handlar om anläggningsförrättningar (Johansson, 2015). I snitt ca 152 
ärenden per år. I ett examensarbete från 2007 framkom att av de ärenden som överklagades till 
Svea hovrätt var ca 33 % överklaganden av 15 och 35 §§ AL (Ljunggren, 2007) vilket skulle 
kunna tolkas in som mål som behandlar andelstal, helt eller delvis. Om man antar att en tredjedel 
av överklaganden som skett till mark- och miljödomstolarna behandlar just dessa frågor har vi ca 
50 mål per år vilket kommer kosta 2 094 200 kr eller avrundat 2 100 000 kr. Under samma period 
har 23,6 % av de fastighetsmål som kommit in till mark- och miljödomstolarna överklagats till 
mark- och miljööverdomstolen (domstol.se, 2015). Antar vi att förhållanden är desamma som 
tidigare blir det då ca 12 ärenden som behandlar andelstal per år. Domstolskostnaderna för dessa 
mål blir då 574 296 kr eller avrundat 575 000 kr. Dessa tidigare kostnader kommer alltså att 
övergå till de överklagandekostnader som nämns ovan och ska således dras av i kalkylen. 
 

15 timmar * 1 300 kr/h = 19 500 kr per förrättning 
 

640 överklagande ärenden * 19 500 kr/förrättning = 12 500 000 kr 

160 överklaganden * 41 898 kr/fastighetsmål i MMD = 6 700 000 kr 

640 överklagande ärenden * 41 898 kr/ fastighetsmål i MMD = 26 800 000 kr  
 

160 överklagade ärenden * 47 858 kr/fastighetsmål i MÖD = 7 650 000 kr 
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8.2 Advokatkostnader 

Enligt uppgifter från en rad advokatkontor (Advokatfirman Åhlen & Lyreskog, et al., 2015) tar de 
i snitt 2 039 kr i timmen för ärenden av det här slaget. Det är givetvis svårt att uppskatta hur långt 
ett ärende faktiskt tar men en försiktig uppskattning från vår sida är att en advokat bör lägga ner 
åtminstone 10 timmar. Detta skulle då medföra en snittkostnad om 20 393 kr per ärende i 
advokatkostnader. Vidare antas att ytterligare 10 timmar måste läggas ned vid en överklagan. För 
advokatkostnaderna antar vi att det inte spelar någon roll om överklagandet sker enligt förslag ett 
eller två då advokater antas anlitas oavsett. Totala antalet advokatärenden blir 800 st och de totala 
advokatkostnaderna blir 16 300 000kr avrundat. Advokatärenden i det befintliga systemet som 
övergår till att bli nya advokatkostnader blir 62 st (50+12) och de totala kostnaderna blir 
1 300 000 kr avrundat. Dessa dras alltså av för att inte bli dubbelräknade.  
 

 
 

8.3 Vägdisponentkostnader 

I Finland har system med vägdisponenter växt fram och fortsätter att växa. I Finland idag finns 
ca 200 vägdisponenter som förvaltar ca 10 % av samtliga väglags vägar, 5 000 av 50 000 (Rahja, 
2015). Arvodet i Finland är idag ca 100-200 euro + 15-25 euro per deltagande fastighet per 
väglag. Antas Finlandsmodellen kan man anta att ett slags vägdisponentsystem kommer växa 
fram även i Sverige då det finns vissa fall där en uträkning är mer komplicerad och professionellt 
stöd behövs. Som beskrivet ovan är metoderna att räkna ut andelstal i Finland och Sverige 
snarlika och vid specialfastigheter i Sverige finns inga schabloner att luta sig mot utan ett mer 
omfattande utredningsarbete krävs. Antar vi att det på sikt blir samma som i Finland med 
vägdisponenter eller andra liknande konsulter som handhar delar av förvaltningen för 
samfälligheter skulle vi idag få ca 4 000 (10 % av 39 981) samfällighetsföreningar som skulle 
förvaltas av en vägdisponent eller liknande.  
 
Lågt räknat och med ett antagande om att varje samfällighet har 5 deltagande fastigheter i snitt 
ger totala vägdisponentkostnader på (4 000*(100+(15*5))) 700 000 euro eller ca 6 500 000 kr 
(med växelkursen 2015-03-20, 1 euro = 9,28 kr). Högt räknat med ett antagande om att varje 
väglag har 100 deltagande fastigheter i snitt ger totala vägdisponentkostnader på (4 
000*(200+(25*100)) 10 800 000 euro eller ca 100 000 000 kr. Dessa kostnader skiljer sig åt 
mycket och en uppskattning om att det antagligen ligger någonstans där mitt i mellan med 25 

152 ärenden/år * 33 % överklaganden = 50 ärenden 
 

50 ärenden * 41 898 kr/ärende i MMD = 2 100 000 kr 
 

50 ärenden i MMD * 23,6 % överklaganden = 12 överklaganden till MÖD 
 

12 ärenden i MÖD * 47 858 kr/ärende = 575 000 kr 

10 h/ärende * 2 039 kr = 20 393 kr/ärende 
 

800 ärenden (640+160) * 20 393 kr/ärende = 16 300 000 kr 
 

62 ärenden (50+12) * 20 393 kr = 1 300 000 kr 
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deltagande fastigheter (REV:s enkät från 2012) skulle ge kostnader på (4 000*(150+(20*25)))       
2 600 000 euro eller 24 000 000 kr.  
 

 
 

8.4 Förrättningskostnader 

Enligt REV:s enkät från 2012-2013 görs idag ca 3 000 förrättningar per år som berör 
andelstalsändring. Av dessa är 1 800 grundade på överenskommelser och 1 200 är resterande 
lantmäteriförrättningar. Om en överenskommelse enligt 43 § AL idag tar ca 2 timmar och kostar 
1 300 kr i timmen får vi följande kostnad (1 300*2*1 800) 4 680 000 eller avrundat 4 700 000 kr. 
Kostnaderna för de övriga förrättningarna, antaget att hälften av tiden går åt till 
andelstalsändringen skulle bli i snitt 15 timmar per förrättning, 1 200 förrättningar per år, 1 300 kr 
debiterat i timmen. Den totala kostnaden blir då (15*1 200*1 300) 23 400 000 kr. Den totala 
kostnaden för samfällighetsföreningarna som idag läggs på förrättningskostnader är totalt 
28 100 000 kr. Dessa skulle alltså försvinna i.o.m. förslagets införande.  
 

 
 

8.5 Ökade utbildningskostnader 

Då ansvaret ökar för en samfällighetsförenings styrelse kommer fastighetsägarna troligtvis att 
ställa högre krav på kunskapsnivån då de indirekt själva blir mer påverkade ekonomiskt av 
besluten som tas än vad de tidigare blivit, något som oftast skapar incitament att påverka. Man 
kan även tänka sig att styrelsen själv vill ha en högre kunskapsnivå än tidigare i.o.m. det ökade 
ansvaret. Det är mycket svårt att bedöma exakt hur mycket kunskapsnivån kommer behöva ökas, 
det man med stor sannolikhet däremot kan slå fast är i alla fall att den inte kommer behöva 
minskas. Som tidigare sagts håller REV, Trafikverket och Lantmäteriet kurser, både en baskurs 
och en fördjupningskurs (REV, 2015d).  
 
De senaste 4 åren har 5 659 personer (eller i snitt 1 415 per år) gått kurserna (Hultén, 2015). Ett 
mycket generellt antagande om att kursdeltagarna kommer att fördubblas skulle ge följande 
kostnadsökningar för samfällighetsföreningarna. 1 415 personer fler kursdeltagare á 720 kr skulle 
ge en kostnad på 1 018 800 kr eller 1 miljon avrundat, denna kostnad skulle gälla både för förslag 
1 och förslag 2.   
 

10 % * 39 981 samfällighetsföreningar = 4 000 vägdisponenter 
 

Lågt räknat 
4 000 vägdisponenter * 175 euro/vägsamfällighet = 700 000 euro (= 6 500 000 kr) 

 
Normalsituation 

4 000 vägdisponenter * 650 euro/vägsamfällighet = 2 600 000 euro (=24 000 000 kr) 
 

Högt räknat 
4 000 vägdisponenter * 2 700 euro/vägsamfällighet = 10 800 000 euro (= 100 000 000 kr) 

1 800 överenskommelseärenden * 2 h/ärende * 1 300 kr/h = 4 700 000 kr 
 

1 200 övriga förrättningsärenden * 15 h/ärende * 1 300 kr/h = 23 400 000 kr 
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8.6 Ekonomisk konsekvensanalys förslag 1 – summering 

Som tidigare nämnts bygger följande analyser på en del grova antaganden och bör också ses som 
ett hypotetiskt utfall. Skulle förslaget antas kommer det, givet våra tidigare antaganden, att få 
följande ekonomiska konsekvenser.  
 
Kostnader till följd av nya överklaganden summeras till 60 500 000 kr. Tidigare kostnader som 
inbesparas summeras till 32 075 000 kr. Överklagandegraden kommer att öka och detta kommer 
medföra en total ökning med ca 15 000 000 i advokatkostnader, visserligen fördelat på ett urval 
av samfällighetsföreningar och delägande fastigheter men ändå, totalt sett, en ökning. Ett ökat 
kostnadsansvar för samfällighetsföreningar om 24 000 000 kr för de vägdisponenter som 
kommer anlitas, detta kommer också att fördelas på en procentuellt liten andel av den totala 
mängden samfällighetsföreningar, men är ändå en totalt sett ökad kostnad. Tidigare 
förrättningskostnader hos föreningarna skulle minska med 28 100 000 kr då de skulle kunna 
införa ändringarna själva. Totalt sett skulle förslag 1 ge en totalt sett ökad kostnad på 28 400 000 
kr. Samhällets kostnader ökar och fastighetsägarnas totala kostnader ökar.  
 
Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys görs för att belysa hur mycket en variation i olika ingångsvärden påverkar 
slutsumman. Ingångsvärdena för det lägre spannet förändras enligt följande. 
Överklagandeprocenten sänks från 1,6 % till 0,6 % (240 st) till första instans (LM) och från 0,6 % 
till 0,15 % (60) till nästa instans (MMD). Snitt-tiden advokaterna förväntas läggas ned sänks med 
30 % till 7 timmar. Antalet samfällighetsföreningar som anlitar en vägdisponent minskar med 30 
% från 4000 till 2800. De ökade utbildningskostnaderna sänks med 30 %. 
 
Ingångsvärdena för det övre spannet förändras enligt följande. Överklagandeprocenten höjs från 
1,6 % (640 st) i första instans till 2,6 % (1040 st) och från 0,4 % i andra instans till 0,65 % (260 
st). Snitt-tiden advokaterna lägger ner per ärende höjs med 30 % från 10 till 13 timmar. Antalet 
samfälligheter som anlitar en vägdisponent höjs med 30 % från 4000 till 5200. 
Utbildningskostnaderna höjs från med 30 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 415 fler kursdeltagare * 720 kr = 1 000 000 kr 
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Tabell 7: Kostnader för förslag 1 

Förslag 1 Sänkta kostnader Bedömd normal 
situation 

Höjda kostnader 

Kostnader till följd av nya 
överklaganden 

   

Förrättningskostnader för fastighetsägare  4 700 000 12 500 000 20 300 000 
Domstolskostnader, MMD 2 500 000 6 700 000 10 900 000 
Domstolskostnader, MÖD - - - 
Advokatkostnader 11 500 000 16 300 000 21 200 000 

Övriga tillkommande kostnader    

Vägdisponenter 16 800 000 24 000 000 31 200 000 
Utbildningskostnader 700 000 1 000 000 1 300 000 

Inbesparade kostnader    

Tidigare förrättningskostnader -28 100 000 -28 100 000 -28 100 000 
Domstolskostnader hos MMD -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000 
Domstolskostnader hos MÖD -575 000 -575 000 -575 000 
Advokatkostnader -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

Summa 3 100 000 28 400 000 52 800 000 

 

8.7 Ekonomisk konsekvensanalys förslag 2 – summering 

För förslag 2 skulle kostnaderna till följd av ökade överklaganden summeras till 75 750 000 kr. 
Tidigare kostnader som inbesparas summeras till 32 075 000 kr. Överklagandegraden kommer 
öka och kommer medföra en total ökning med ca 15 000 000 kr i advokatkostnader, även dessa 
är fördelade på vissa samfällighetsföreningar eller fastighetsägare. Samma kostnadsansvar för 
vägdisponenter skulle tillkomma som i förslag 1, d.v.s. 24 000 000 kr. Tidigare 
förrättningskostnader på 28 100 000 skulle sparas in för samfällighetsföreningarna. Totalt sett 
skulle förslag 2 ge en ökad kostnad på 43 700 000 kr. Även här kommer både samhällets och 
fastighetsägarnas totala kostnader att öka.  
 
Känslighetsanalys 
Här görs också en känslighetsanalys med följande ändringar. Överklagandeprocenten sänks från 
1,6 % till 0,6 % (240 st) till första instans (MMD) och från 0,6 % till 0,15 % (60) till nästa instans 
(MÖD). Snitt-tiden advokaterna förväntas läggas ned sänks med 30% till 7 timmar. Antalet 
samfällighetsföreningar som anlitar en vägdisponent minskar med 30 % från 4000 till 2800. De 
ökade utbildningskostnaderna sänks med 30 %. 
 
Ingångsvärdena för det övre spannet förändras enligt följande. Överklagandeprocenten höjs från 
1,6 % (640 st) i första instans till 2,6 % (1040 st) och från 0,4 % i andra instans till 0,65 % (260 
st). Snitt-tiden advokaterna lägger ner per ärende höjs med 30 % från 10 till 13 timmar. Antalet 
samfälligheter som anlitar en vägdisponent höjs med 30 % från 4000 till 5200. 
Utbildningskostnaderna höjs med 30 %. 
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Tabell 8: Kostnader för förslag 2  

Förslag 2 Sänkta 
kostnader 

Bedömd 
normalsituation 

Höjda kostnader 

Kostnader till följd av nya 
överklaganden 

   

Förrättningskostnader för fastighetsägare  - - - 
Domstolskostnader, MMD 10 050 000 26 800 000 43 500 000 
Domstolskostnader, MÖD 2 850 000 7 650 000 12 450 000 
Advokatkostnader 11 500 000 16 300 000 21 200 000 

Övriga tillkommande kostnader    

Vägdisponenter 16 800 000 24 000 000 31 200 000 
Utbildningskostnader 700 000 1 000 000 1 300 000 

Inbesparade kostnader    

Tidigare förrättningskostnader -28 100 000 -28 100 000 -28 100 000 
Domstolskostnader hos MMD -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000 
Domstolskostnader hos MÖD -575 000 -575 000 -575 000 
Advokatkostnader -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

Summa 9 800 000 43 700 000 77 600 000 
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9. Slutsatser 

9.1 Diskussion  

Den ekonomiska slutsatsen är att båda förslagen kommer medföra en samhällsekonomisk 
kostnadsökning, förslag 1 skulle bedömt kosta 28 400 000 kr och förslag 2 skulle kosta 
43 700 000 kr. Kostnaderna fördelar sig ganska jämnt över de olika parterna. Både statens 
kostnader ökar såsom för samfällighetsföreningarnas fastighetsägare. De samfällighetsföreningar 
med en homogen fastighetsstruktur skulle troligtvis i snitt sänka sina kostnader där ändringar av 
andelstalen skulle vara enkla att genomföra medan andra samfällighetsföreningar med heterogen 
struktur i snitt skulle få en kostnadsökning. Via känslighetsanalysen får vi också fram att förslaget 
skulle medföra en kostnad oavsett utgång.  
 
Då ca en tredjedel (36 %) av de gemensamhetsanläggningar som inrättas för vägar sedan 1998 får 
24 a § AL-tillägget kan man dra slutsatsen om att det finns en betydande andel av 
samfällighetsföreningarna som av förrättningslantmätare anses vara av sådant enkelt slag att 
andelstalssättningen kan övergå till föreningarna själva. Det går också dra en slutsats att i 64 % av 
fallen har förrättningslantmätare dragit slutsatsen att det inte vore lämpligt att göra tillägget. Dessa 
siffror tyder på att lagändringen i viss mån var behövlig och att möjligheten används men att det 
också i majoriteten av fallen bedöms vara bättre om Lantmäteriet även fortsättningsvis beslutar 
om andelstal i vanlig ordning. Dessa siffror gäller alltså för alla vägsamfälligheter och får anses 
övertrumfa lantmätarnas svar i intervjuerna vad gäller generaliserbarhet. 
 
I förarbetet till lagändringen var många remissinstanser noga med att påpeka att en ändring av en 
samfällighetsförening inte skulle få användas innan registrering skett (Prop. 1996/97:92). Det 
fanns också farhågor om att godtycklighet vid sättande av andelstal skulle bli konsekvenser vid 
komplicerade fall. Denna åsikt har också fått stöd av förrättningslantmätarna under intervjuerna. 
Ändringen kom bland annat till stånd eftersom det hade arbetats fram normer och modeller för 
enklare områden, i tätorter där en kontinuerlig fastighetsindelningsförändring sker, t.ex. från 
fritidsbostäder till permanentbostäder eller från obebyggda tomter till bebyggda tomter. Dessa 
metoder hade blivit allmänt accepterade och hade fungerat bra tidigare vilket medförde att det 
under ordnade bestämda former egentligen inte behövdes någon omprövningsförrättning för 
ändring av andelstalen.  
 
Lagändringen som skedde 1998 hade alltså som syfte att låta de samfällighetsföreningar av 
enklare slag att under ordnade former få ändra sina andelstal själva. Succesivt har också denna 
möjlighet implementerats i lämpliga fall, det finns ingen anledning till att tro att möjligheten 
kommer att försvinna. Själva essensen av Finlandsmodellen är att överlåta ansvaret för 
andelstalsändringarna på samfälligheterna helt och hållet, idag görs detta redan succesivt och en 
bedömning görs från fall till fall om vilken som är lämplig att göra detta. Utifrån intervjuerna 
framgår det att det succesiva sättet är att föredra framför ett totalt skifte då det för många 
samfällighetsföreningar idag inte är lämpligt att överlåta hela ansvaret direkt. Det har även 
framkommit farhågor både i förarbetet (Prop. 1996/97:92) och i intervjuerna om att andelstalen 
kommer glida över mot ett mer personligt knutet andelstal istället för det enligt lagstiftningen 
fastighetsknutna andelstalet.  
 
Då AL infördes för att få en gemensam lagstiftning för anläggningar vore det direkt olyckligt att 
börja dela upp olika slags anläggningar med olika lagstiftning ytterligare. Det vore att ta ett steg 
tillbaka snarare än ett framåt. Det är heller inte helt klarlagt idag hur Finlandsmodellen som det är 
utformat idag skulle påverka de GA som har flera olika anläggningar där väg är en av dem. Av det 
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som framgått från intervjuerna skulle förslaget som det är utformat nu inte bli en förbättring utan 
skapa oreda och förvirring. Om det enbart är ämnat för vägar uppkommer 
uppdelningsproblemen och hur man gör i GA:n med flera olika slags anläggningar. Om det 
istället kommer bli så att samtliga GA:n påverkas och att andelstal får ändras vet vi inte hur det 
går. Av oss veterligen finns det ingen utredning för vilka konsekvenser det skulle få.   
 
Kunskapsnivån hos samfällighetsföreningarna är av allt att döma för låg för att med säkerhet sätta 
ett skarpt verktyg i form av Finlandsmodellen i fastighetsägarnas händer. Inte heller är trenden 
idag att människor vill lägga ner mer ideell tid hos föreningarna utan snarare tvärtom, något som 
rimmar illa med Finlandsmodellen, intervjuerna ger även stöd till att styrelsen skulle få det ännu 
svårare att rekrytera folk då de blir direkt ansvariga för eventuellt känsliga frågor. Att också låta 
en årsstämma med cirka 10 % deltagande besluta om andelstalen borgar inte heller för att den 
decentraliserande effekten av Finlandsmodellen utnyttjas i någon vidare värst stor utsträckning.  
 
I genomgången av det svenska systemet för andelstalssättning, tonkilometermetoden och det 
finska systemet för andelstalssättning gick vi igenom ett fiktivt fall med några specialfastigheter. 
Som bevisat var det inte helt okomplicerat att genomföra. I det svenska fallet är 
tonkilometermetoden heller inget facit på alla verklighetens fall utan får oftast ses som en 
vägledning. Information måste hämtas in och kompletteras med för att få en rättvisande bild. I 
det finska systemet blir millimeterrättvisan kontraproduktiv då vissa fastighetsägare får 
differentierade andelstal till hög kostnad men till liten vinst, det kan handla om kronor för själva 
differentieringen. Samtliga lantmätare svarade också att specialfastigheter idag är knepiga att ta 
hand om och kräver en hel del tid, som det ser ut idag går vi också allt mer mot exempelvis 
jordbrukare som är mångsysslare och har en rad olika verksamheter, specialfastigheterna blir 
alltså ännu mer ”speciella”. Om en yrkesgrupp som hanterar dessa frågor i sitt dagliga arbete 
medger att det är förhållandevis svårt kan man ifrågasätta hur lekmän i en styrelse i en 
samfällighetsförening skulle kunna klara av att utföra samma uppgift, speciellt med den idag låga 
kunskapsnivån som råder. Att då byta ut lantmäteriförrättningssystemet mot ett system med 
vägdisponenter eller dylikt känns inte heller som att ta speciellt många steg framåt, vare sig 
kostnadsmässigt eller effektivitetsmässigt, speciellt inte då det största problemet enligt REV:s 
undersökning var att fastighetsägarna tyckte det var för dyrt som det ser ut idag, vilket bara blir 
värre med vägdisponenter.    
 
Om vi börjar med att tillåta att samfällighetsföreningarna får bestämma andelstal själva, finns det 
en risk att vi går mer mot den finska modellen att beräkna andelstal efter vilka som bor på 
fastigheten. Vilket betyder att andelstalen måste beräknas om ganska ofta, när någon flyttar, säljer 
eller köper en till bil osv. Som man kan se i beräkningsexemplet för den finska modellen är det 
tidskrävande och ganska krångligt, trots att exemplet är något förenklat och innehåller få och 
enkla fastigheter. Här i Sverige finns det samfällighetsföreningar som innehåller flera hundra 
fastigheter och då kommer beräkningen av andelstal ta väldigt lång tid, både om andelstalen 
beräknas efter den svenska tonkilometermetoden eller efter finska principer. Det är möjligt att 
samfällighetsföreningarna för väg i Finland inte har lika många deltagande fastigheter som vi har i 
Sverige och då fungerar den finska modellen bra.  
 
Den största orsaken till att REV driver den här frågan om Finlandsmodellen är att det är för dyrt 
för samfällighetsföreningarna att registrera förändringar i andelstal i FR. Enligt enkäten som REV 
utfört bland sina medlemmar tycker samfällighetsföreningarna utöver att det är för dyrt också att 
det tar lång tid att registrera nya andelstal, samt i viss mån att det är krångligt och byråkratiskt.  
Samfällighetsföreningarna betalar normal timtaxa för att registrera nya andelstal. Det statliga 
Lantmäteriet beslutade i februari år 2015 att centralisera handläggningen av ÄDAL 24 a § AL och 
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ÖKAL 43 § AL till Norrtälje, syftet med förändringen är att handläggningen ska bli effektivare, 
vilket leder i sin tur leder till snabbare och billigare förrättningar. Beslutet går i enlighet med den 
slutsats vi dragit av intervjuerna. Intervjupersonerna har svarat att genom att ett kontor eller en 
grupp av personer utför dessa ärenden får de ökad kompetens inom området, rutin på hur 
ärendena ska hanteras och kunskapsöverföringen fungerar smidigare. Vilket man tror kommer att 
minska handläggningstider och gynna sakägare samt även lantmätare som får mer tid till andra 
ärenden. Även de kommunala lantmäterimyndigheterna borde ha någon form av kontinuitet i 
hanteringen av ÄDAL och ÖKAL. Överlag vore det bättre att först prova 
rationaliseringsåtgärder än att direkt ändra i lagstiftningen.  
 
Ett problem som ofta gör att handläggningstiden för dessa ärenden tar längre tid är att de 
blanketter som samfällighetsföreningarna ska fylla i och skicka till Lantmäteriet för att få 
ändringarna registrerade inte är korrekt ifyllda, det är nästan alltid något som saknas och oftast så 
är det namnunderskrifter. Då måste blanketten skickas fram och tillbaka vilket tar tid. Eftersom 
att det är i så många fall som det saknas uppgifter så kan det vara blanketterna som är otydliga, en 
enkel åtgärd som kan göras är att göra blanketten och instruktioner till hur man ska fylla i mer 
tydlig. Eftersom det är en generell trend i samhället att gå mot datorisering och flera andra 
myndigheter, Skatteverket och Försäkringskassan, har många tjänster på webben, även 
Lantmäteriet har öppnat för att ansöka ”digitalt” om förrättning. Det borde vara möjligt att 
utveckla ett datorprogram för att kunna ändra andelstal på internet där samfällighetsföreningarnas 
styrelser som har en möjlighet i anläggningsbeslutet att göra ÖKAL eller ÄDAL får 
inloggningsuppgifter liknande bank-id, och fyller i de nya andelstalen på nätet, och programmet 
nekar till ändringen om det är helt fel. Då undviks i alla fall problemet med att det ofta saknas 
underskrifter.     
 
Ett problem som kan tala till Finlandsmodellens fördel är bristerna i FR, där det ibland saknas 
uppgifter om andelstal och deltagande fastigheter. De intervjuade ser dock flera problem som 
kommer att uppstå om andelstalen inte alls kommer att finnas tillgängliga i FR. Lantmätaren 
kommer att vara tvungen att begära ut uppgifter om andelstal av samfällighetsföreningar, av 
erfarenhet vet de intervjuade att det är svårt att få tag på styrelser. Ytterligare ett problem som 
kan uppstå är att samfällighetsföreningen register försvinner kanske mellan styrelsebyten eller 
datorhaveri. Det är inte bara lantmätare som kan behöva tillgång till andelstal utan också banker, 
mäklare och privatpersoner. Det är då bättre om det här är en service som en myndighet 
tillhandahåller. Om andelstal saknas i FR är det möjligt att ta reda på dessa via 
anläggningsbeslutet, med olika svårigheter beroende på hur länge sedan förrättningen gjordes och 
hur mycket bebyggelsen har förändrats. Andelstalen i FR uppdateras kontinuerligt och de 
intervjuade upplever att bristerna blir färre och färre. Att sluta uppdatera andelstalen vore att ta 
ett steg tillbaka.  
 
Ett problem med att kostnaderna för registrera andelstal upplevs som för dyra är att de nya 
andelstalen inte ger intäkter som väger upp kostnaden för att registrera. Många fastighetsägare 
och samfällighetsföreningar tänker nog inte på fördelarna de får genom registrerade andelstal eller 
del i GA:n. Fastighetsägare har garanterad rätt till väg fram till sin fastighet, 
samfällighetsföreningen har också möjlighet att driva in uttaxeringen med stöd av kronofogden 
om det behövs, samfällighetsföreningen får också ordning och reda på allas andelstal vilket är en 
fördel. Det kan tyckas att man får betala mycket för att registrera andelstal men fördelarna 
överväger nackdelarna.   
 
Det var tvetydiga svar om vilket förslag av ändringar som föredrogs. Det som kan konstateras är 
att förslaget med överprövning hos MMD i första instans var betydligt mer kostsamt än det andra 
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förslaget. Det man däremot bör överväga är om lantmäteriets roll som överprövningsinstans kan 
behöva speciella åtgärder. Hur man ska hantera en sådan situation från myndigheten är något 
oklar. Ska dessa ärenden hanteras som en fastighetsbestämning eller måste man likna ett mer 
formellt överklagade som om det skulle överklagats till domstol? Detta skulle givetvis behöva 
utredas och rutiner behöva skapas hos lantmäteriet något som både skulle ta tid och kosta pengar, 
något som inte är medräknat i den ekonomiska konsekvensanalysen. Både REV:s medlemmar 
och lantmätarna själva föredrog dock med viss övervikt att överprövningen skulle ske till 
Lantmäteriet i första hand, däremot är nuvarande utformning att den vinnande parten ska stå för 
halva kostnaden dålig. Om Lantmäteriet ska vara överprövningsinstans bör reglerna om vem som 
står för kostnaden likställas med reglerna om hur de fördelas i en vanlig domstol idag, både ur 
rättvise och rättssäkerhetssynpunkt bör inte en vinnande part bli skyldig till kostnader.  
 
Villaägarnas riksförbunds representant för lantmäterifrågor har även svarat intervjufrågorna och 
har i sin helhet svarat som lantmätarna.  

9.2 Summering 

Totalt sett vore Finlandsmodellen olämplig att införa som den ser ut nu enligt våra 
undersökningar. Den ekonomiska analysen visar på att det kommer bli dyrare, tvärtemot vad 
syftet med införandet är. Finlandsmodellen kommer skapa oreda och förvirring, och är en alldeles 
för grov lösning på ett problem som går att lösa på andra sätt.  
 
Det finns andra sätt som är mer säkra, effektiva och lättare införa. Statliga Lantmäteriet har tagit 
ett beslut om att centralisera vissa åtgärder som säkert kommer att få positiva effekter. 
Intervjuundersökningen har gett förslag på fler rationaliseringsåtgärder som skulle kunna, på ett 
enklare sätt, åtgärda en hel del av problemen, till exempel förändrade och tydligare blanketter.  
 

9.3 Ytterligare frågeställningar 

Idag finns det statsbidrag att söka för byggande och drift av enskilda vägar, tidigare har det också 
funnits ett statligt stöd för lantmäteriförrättningar. I detta examensarbete har vi inte hunnit att 
undersöka hur bidraget till lantmäteriförrättningar såg ut eller varför det avskaffades, det har inte 
heller varit målet för detta examensarbete. Att det är så få samfällighetsföreningar som registrerar 
förändringar i andelstal på grund av kostnaderna kan vara en orsak till att undersöka om det 
skulle vara en god idé att återinföra ett stöd, och på vilka premisser en samfällighet ska erhålla ett 
sådant stöd.  
 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att blanketterna som ligger på lantmäteriets hemsida 
för överenskommelse enligt 43 § AL och registrering av ändring av andelstal enligt 24 a § AL kan 
förbättras. Det går åt en hel del tid för lantmätarna att be om kompletteringar av de ifyllda 
blanketterna och saker behöver även förklaras för sakägarna. En del av en effektiviseringsprocess 
är att göra om blanketterna och lägga till information. Här skulle ett uppslag till arbete kunna vara 
att göra en undersökning, antingen intervju eller enkät, till sakägare för att ta reda på exakt vad 
som upplevs som svårt att förstå och på vilket sätt blanketterna kan ändras för att bli mer 
lättförståeliga. Undersökningen skulle också kunna täcka in om det finns några specifika 
kunskapsluckor hos sakägarna, något som då skulle kunna resultera i en informationstext som 
man bifogar blanketterna på hemsidan.  
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Bilder och figurer 

Figur 1. Forsling, O. 2015. Område för andelstalsberäkning enligt tonkilometermetoden. 
 
Figur 2. Forsling, O. 2015. Andelstalsberäkning enligt tonkilometermetoden. 
 
Figur 3-8. Riksförbundet för enskilda vägar. Enkätundersökning. Material tillhandahölls av REV. 
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Tabell 3. Lantmäteriet., 2015. ”Registeravgifter”. Hämtat: 2015-02-25. 
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Aga-
tillsammans/Samfallighetsforeningar/Registeravgifter/ 
 
Tabell 4. Lantmäteriverket, 2011. Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar. 
Utvecklingscentralen. Helsingfors. Sida 7 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuformulär 

Namn:   ………………………………………………………………………………. 
Titel:      ………………………………………………………………………………… 
Datum:  ……………………………………………………………………………. 

 
Del 1 – Dagens lagstiftning. 
Fråga 1. Har du använt dig av 24 a § AL? I hur stor utsträckning? Varför/varför inte har du 
använt den? Hur fungerar den i praktiken? 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….... 
 
Fråga 2. Efterfrågas tillägget i 24 a § AL av samfälligheterna? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………… 
 
Fråga 3. Har du någon uppfattning om tidsåtgången för ärenden enligt 24 a § AL? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

24 a § Lantmäterimyndigheten kan i anläggningsbeslutet 
bestämma att styrelsen för en samfällighetsförening får besluta om 
ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt 
ändras stadigvarande. 
   Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om 
beslut enligt första stycket. Styrelsen skall vidare snarast möjligt 
anmäla beslutet för införing i fastighetsregistrets allmänna del. 
Beslutet får tillämpas först sedan sådan införing har skett. 
   Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte överklagas. 
Den som är missnöjd med beslutet får väcka talan mot föreningen 
enligt vad som sägs i 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter angående rättelse av uttaxering. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.htm#P24_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731150.htm#P46
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731150.htm
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 
Fråga 4. Har du handlagt ärenden av ÖK enl. 43 § AL? I 
hur stor utsträckning? Hur fungerar den i praktiken? Får 
många ansökningar avslag? 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
Fråga 5. Har du någon uppfattning om tidsåtgången för ärenden enligt 43 §? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………... 

 

Fråga 6. Upplever du att det saknas någonting i 
”paragrafpaketet”, 24a, 43 och 35 §§ AL eller finns det några 
luckor angående ändring av andelstal? 

…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
…………………………………………………………………………………………………
…. 

43 § Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller 
utträda ur samfällighet eller att fastighets andelstal skall 
ändras har samma verkan som beslut vid ny förrättning, 
om den godkännes av lantmäterimyndigheten. Sådant 
godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att 
överenskommelsen ej strider mot denna lag.  

 

35 § Om det inträder ändrade förhållanden som 
väsentligt inverkar på en fråga som tidigare 
behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning, 
kan frågan prövas vid en ny förrättning. Även utan 
att sådana förhållanden inträtt får en ny förrättning 
äga rum, om det har föreskrivits i det tidigare 
avgörandet att frågan får omprövas efter viss tid och 
denna tid har gått ut eller om det i annat fall har 
framkommit ett klart behov av omprövning. 
   Vid den nya förrättningen får det inte beslutas om 
en sådan ändring i fråga om kretsen av fastigheter 
som deltar i en gemensamhetsanläggning eller en 
fastighets andelstal att avsevärd olägenhet 
uppkommer från allmän eller enskild synpunkt. 
   Om den nya förrättningen gäller en fråga av 
enklare slag om en fastighets delaktighet i en 
samfällighet eller om ändring av en fastighets 
andelstal och samfälligheten förvaltas av en 
samfällighetsförening, företräder föreningen de 
delägare som inte har begärt utträde eller vars 
andelstal inte föreslås ändrat. 
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…………………………………………………………………………………………………
…. 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
Fråga 7. Har du stött på många fel i fastighetsregistret angående andelstal, deltagande fastigheter 
osv? Upplever du detta som ett problem? Leder fel till ökad tid på utredningar? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fråga 8. Övriga funderingar kring dagens lagstiftning? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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Del 2 – Finlandsmodellen 
Fråga 1. Finlands-modellen innebär att föreningen 
själv ska kunna besluta om ändrade andelstal i 
stället för att anlita lantmäterimyndigheten för ett 
ändringsbeslut. Vad anser du om denna nya rutin? 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
 
 
Fråga 2. Om föreningen själv får möjlighet att bestämma andelstal, hur bedömer du då att den 
enskildes rättssäkerhet påverkas? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

Ny lydelse 24 a § (Överprövning hos Lantmäteriet) 
För gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 
samfällighetsförening får stämma besluta om ändringar av andelstalen 
för de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Förslag till 
ändrade andelstal ska framgå av kallelsen till sådan stämma. Beslut 
om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart. 
Den som är missnöjd med stämmans beslut om andelstal för sin 
fastighet får ansöka om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 
pröva sin fastighets andelstals skälighet mot dom övriga beslutade 
andelstalen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
lantmäterimyndigheten inom ett år från dagen för stämman. Kommer 
ansökan senare skall förrättningen inställas och bekostas av 
sökanden.  
Lantmäterimyndigheten prövar berörd fastighets andelstal i ett 
anläggningsbeslut.  
Förrättningskostnader fördelas i normalfallet med hälften av kostnaden 
på samfällighetsföreningen och återstoden av kostnaden på berörda 
fastighetsägare. Ändras fastighets andelstal genom beslut som vinner 
laga kraft ska samfällighetsföreningen omedelbart justera de 
utdebiteringar som gjorts med de av stämman beslutade andelstal. Vid 
tillämpningen av denna paragraf ska ersättningarna enligt 37-39§§ inte 
utgå.  
Ny lydelse 24 a § (Överprövning hos MMD) 
En samfällighetsförenings styrelse får besluta om ändring av andelstal 
på grund av att en fastighets användningssätt ändras stadigvarande.  
Styrelse skall genast underrätta berörd fastighetsägare om beslut 
enligt första stycket. Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte 
överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka tala mot 
föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen (1973:1150) om 
förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering.  
Vid tillämpning av denna paragraf ska ersättningar enligt 37-39 §§ inte 
utgå. 
Ny lydelse 43 § 
Överenskommelse att fastighet ska inträda i eller utträda ur 
samfällighet har samma verkan som beslut vid ny förrättning om den 
godkänns av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande ska lämnas 
om överenskommelsen inte strider mot denna lag. 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 3. Ser du några problem med dessa lagförslag?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 4. Vad finns det för fördelar och nackdelar? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 5. Vilket av förslagen för ändring av 24 a § föredrar du? 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………............

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

Fråga 6. Vid bildande av samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning, upplever du att det 
är svårt att tillsätta folk till poster i styrelsen? Tror du att ett ökat ansvar på styrelsen medför 
större/mindre vilja att engagera sig i styrelsearbetet?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 7. Har du någon uppfattning om deltagandenivån på föreningsstämmor och sammanträde 
vid bildande av samfälligheter? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 8. Hur upplever du att kunskapsnivån är om anläggningslagen, andelstal, 
tonkilometermetoden osv hos medlemmar/styrelse i samfällighetsföreningar? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 9. Hur lätt/svårt tycker du att det är att sätta andelstal på olika näringsverksamheter och 
specialfastigheter? Till exempel badhus, caféer och gårdsbutiker? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 10. Finns det någon fördel med att Lantmäteriet för register över andelstal?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 11. Det här förslaget är riktat till gemensamhetsanläggningar för vägar, vad tror du händer i 
de anläggningar som också har till exempel vatten och avlopp? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Fråga 13. Förändringarna i andelstalen kommer antagligen att öka, tror du att förutsägbarheten 
kommer att minska och tror du att det skulle vara ett problem i sådana fall? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 



 
 
 
 

70 
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

Bilaga 2 – Informationsmaterial till intervjupersoner 

Finlandsmodellen 
Detta är delvis ett utdrag ur ”PM Finlandsmodellen: En svensk lösning” skriven av 
Riksförbundet för enskilda vägar72.  
 
Förslag 
Riksförbundet för enskilda vägar (REV) föreslår att det införs en modell för hantering av ändring 
av andelstal i samfällighetsföreningar där föreningarna själva ges förtroende att fastställa sådana 
förändringar av andelstalen. Lantmäterimyndighetens fortsatta uppgifter på området ska vara att 
ansvara för inrättandet av gemensamhetsanläggningen, upprätta den ursprungliga fördelningen av 
andelstalen samt bilda samfällighetsföreningen. Lantmäterimyndigheten eller mark- och 
miljödomstolen ska vara ansvarig för hantering av överklagande från enskild medlem i det nya 
systemet där den enskilde medlemmen vill få ändrat andelstal överprövat. 
 
Finlandsmodellen 
I Finland finns ett annat sätt att bestämma andelstal än i Sverige. Där är det väglagets stämma 
som beslutar om ändring av andelstalen, väglaget är Finlands motsvarighet till 
samfällighetsförening. Väglaget bildas på samma sätt som i Sverige genom en 
lantmäteriförrättning. Där bestäms vägens sträckning och standard samt vilka fastigheter som ska 
ha del i vägens utförande och drift. Andelstalen baseras på den faktiska användningen som 
fastighetsägaren har, alltså inte behovet för själva fastigheten. Det har utvecklats omfattande 
metoder att beräkna andelstalen, liknande Tonkilometermetoden.  
Andelstalen registreras inte i något offentligt register. Enligt lagen om enskilda vägar är det 
väglagen som själva som ska besluta om dessa och ompröva dem när behov uppstår och minst 
var fjärde år. Därmed är det väglagen själva som också ajourhåller sina egna register över 
andelstalen. I Lantmäteriverkets register över enskilda vägar förs endast uppgift om vilka väglag 
som har bildats, väglagets namn och kontaktpersoner. Om en vägdelägare är missnöjd med 
väglagsstämmans beslut eller om vägdelägare är oeniga i frågor som rör väghållningen kan de få 
ärendet prövat i en kommunal vägnämnd eller via Lantmäteriverket. I de fall ett väglag inte anser 
sig klara av väghållningen kan en ”vägdisponent” anlitas. Vägdisponenten, ofta egenföretagare, 
får då i uppdrag att hålla stämma och se till att förvaltningen sköts lagenligt.  
 
REVs skiss till ändringar i anläggningslagen, AL 
För att samfällighetsföreningarna i Sverige själva skulle kunna besluta om andelstal i de 
gemensamhetsanläggningar som de förvaltar skulle anläggningslagen enligt REVs uppfattning 
kunna ändras så att: 

 Samfällighetsförenings styrelse kan bereda och årsstämma besluta om ändrade andelstal i 

gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar (dessa baseras alltså fortfarande på 

AL och inte på den faktiska användningen som i Finland). 

 Samtliga gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening kan inom 

ett år få legala andelstal för sina medlemmar. 

                                                 
72 Blohm, Hägglund, Eriksson. 2013. PM Finlands-modellen: En svensk lösning!  
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 Beslut om ändrat andelstal kan prövas i lantmäteriförrättning om fastighetsägare begär det 

inom ett år från dagen för stämman. Lantmäterimyndigheten prövar i så fall den 

missnöjdes andelstal i förhållande till övriga fastighetsägares andelstal. 

 Föreningsstämmas beslut om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart, även om någon 

begärt att det ska prövas av lantmäterimyndigheten. Ändras andelstalet av 

lantmäterimyndigheten, och beslutet vunnit laga kraft, ska utdebiteringen för fastigheten 

omedelbart justeras av samfällighetsföreningen. 

 Lantmäterimyndighetens kostnad för prövning av fastighetens andelstal delas lika mellan 

fastighetens ägare och samfällighetsföreningen om inte förrättningslantmätaren finner 

annan fördelning skälig.  

 Om styrelsen träffar överenskommelse med ägare om fastigheten ska inträda eller utträda 

i gemensamhetsanläggning(överenskommelse enligt 43§ AL) ska detta registreras i 

Fastighetsregistret. 

 Samfällighetsföreningsstyrelse är skyldig att föra förteckning över andelstalen för 

delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Styrelsen är 

även skyldig att på förfrågan lämna ut uppgift om fastighets andelstal, t ex till en köpare 

av en fastighet eller för myndighets behov. 

 I fastighetsregistret ska inte längre föras andelstal utan endast uppgift om deltagande 

fastigheter. 

 Samfällighetsförening kan besluta om kostnaden för administration ska fördelas lika för 

alla delägare. 

 Någon ersättning enligt 37-39§§ AL i samband med fastighets inträde eller utträde i en 

bestående samfällighet ska inte tillämpas på sådana ändrade andelstal som beslutas av 

årsstämma.  

För ändring av 24 a § och 43 § har REV utformat idéskisser på hur de nya lydelserna kan komma 
att se ut. Där de har gett två förslag på hur 24 a § kan utformas, skillnaden är vilken myndighet 
som omprövar samfällighetens beslut, lantmäterimyndigheten eller mark- och miljödomstolen.  
 
Nuvarande lydelse 
24 a § Lantmäterimyndigheten kan i anläggningsbeslutet 

bestämma att styrelsen för en samfällighetsförening får 

besluta om ändring av andelstal på grund av att en 

fastighets användningssätt ändras stadigvarande. 

Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare 

om beslut enligt första stycket. Styrelsen skall vidare 

snarast möjligt anmäla beslutet för införing i 

fastighetsregistrets allmänna del. Beslutet får tillämpas 

först sedan sådan införing har skett. 

Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte 

överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka 

talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen 

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående 

rättelse av uttaxering. Lag (2000:240).   

 
Ny lydelse (ändring som kan omprövas 
hos Lantmäteriet) 
24 a § För gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 

samfällighetsförening får stämma besluta om ändringar av 

andelstalen för de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsanläggningen. Förslag till ändrade 

andelstal ska framgå av kallelsen till sådan stämma. Beslut 

om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart.  

Den som är missnöjd med stämmans beslut om andelstal 

för sin fastighet får ansöka om förrättning hos 

lantmäterimyndigheten för att pröva sin fastighets 

andelstals skälighet mot dom övriga beslutade 

andelstalen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 

lantmäterimyndigheten inom ett år från dagen för  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stämman. Kommer ansökan senare skall förrättningen 

inställas och bekostas av sökanden.  

Lantmäterimyndigheten prövar berörd fastighets andelstal i 

ett anläggningsbeslut.  
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Förrättningskostnader fördelas i normalfallet med hälften 

av kostnaden på samfällighetsföreningen och återstoden  

av kostnaden på berörda fastighetsägare. Ändras 

fastighets andelstal genom beslut som vinner laga kraft 

ska samfällighetsföreningen omedelbart justera de 

utdebiteringar som gjorts med de av stämman beslutade 

andelstal. Vid tillämpningen av denna paragraf ska 

ersättningarna enligt 37-39§§ inte utgå.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuvarande lydelse  
43 § Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller 

utträda ur samfällighet eller att fastighets andelstal skall 

ändras har samma verkan som beslut vid ny förrättning, 

om den godkännes av lantmäterimyndigheten. Sådant 

godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att 

överenskommelsen ej strider mot denna lag. Lag 

(1995:1405). 

 
 
Ny lydelse (ändring som kan överprövas 
hos Mark- och miljödomstol) 
24 a § En samfällighetsförenings styrelse får besluta om 

ändring av andelstal på grund av att en fastighets 

användningssätt ändras stadigvarande.  

Styrelse skall genast underrätta berörd fastighetsägare om 

beslut enligt första stycket. Styrelsens beslut om ändring 

av andelstal får inte överklagas. Den som är missnöjd med  

 

beslutet får väcka tala mot föreningen enligt vad som sägs 

i 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

angående rättelse av uttaxering.  

Vid tillämpning av denna paragraf ska ersättningar enligt 

37-39 §§ inte utgå. 

 

 

Ny lydelse 
43 § Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller 

utträda ur samfällighet har samma verkan som beslut vid 

ny förrättning om den godkänns av lantmäterimyndigheten. 

Sådant godkännande ska lämnas om överenskommelsen 

inte strider mot denna lag. 

 

 
 

 
 


