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Förord  

Det här examensarbetet har skrivits som det avslutande momentet på 

lantmätarprogrammets ekonomisk/juridiska inriktning på Högskolan i Gävle. Idén till 

arbetet kommer från Lantmäteriet i Gävle och jag vill rikta mitt tack till Peter Wiström 

för hjälp och handledning. Från högskolan vill jag tacka Lars Steiner för givande 

diskussioner och nyttiga synpunkter.  

 

Under arbetets gång har jag fått chansen att åka till Finland. Resan var givande och 

underhållande, för det vill jag tacka Seija Kotilainen på finska Lantmäteriverket. Jag är 

även tacksam mot de personer som tagit sig tid och bidragit med tålamod och kunskap 

under intervjuerna.   

 

Ett stort tack även till eldsjälen Nils Blohm på Riksförbundet enskilda vägar, för 

värdefulla synpunkter och till Douglas Örhbom för ett välskött utskick av enkäten.  

 

Slutligen ska sägas att det parallellt med examensarbetet pågår en utredning inom 

Lantmäteriet om förbättring av omprövningsförrättningar. Eftersom jag vill kunna 

erbjuda mitt perspektiv har jag inte haft någon insyn i Lantmäteriets fortsatta arbete.  

 

Gävle 2012 

Thyra Larsson  
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Abstract 

Responsible for private roads are others than state or local government, usually the road 

is a joint facility managed by a joint property association. In accordance with legislation 

prior to the joint facilities act joint property associations were formed, these still operate 

on the basis they received when founded. Today those bases are outdated, which have led 

the property associations to make changes. Sometimes without the participation of the 

National land survey of Sweden (Lantmäteriet), this leads to a lack of up-to-date 

information in the real property register. The purpose of this dissertation is to describe 

and analyse the Swedish system regarding private roads from an international perspective 

and to examine how members of joint property associations regard the current system. 

The aim is to make suggestions on how the system could change.  

 

The methods used include a literature review, interviews and questionnaires. The 

literature review is primarily based on the law, but supplemented with interviews, 

legislative proposals, scientific articles and books, to get a comprehensive background 

and define terms and concepts. The questionnaire was sent to members of joint property 

associations within Gävleborg County.  

 

The literature and interviews show that the Swedish system has similar foundations as the 

Finnish, although there are some important differences. Among other things the Finnish 

road associations have the ability to make changes without involving official agencies. 

Furthermore, the Swedish system is built on the concept of joint ownership which, from 

an international view, is unusual. The questionnaire shows that a change is desirable. 

Today there are property associations that make changes, or don’t report changes to the 

real property register, because of the cost and complexity of involving Lantmäteriet.  

 

Lantmäteriet are deficient when it comes to informing the property associations, which 

because of this don’t realise the importance of correct information in the real property 

register. A change is needed; the Swedish property association lacks the flexibility of its 

Finnish counterpart. Not having the ability to adopt means that in time, unreasonable 

dividing of costs can occur. One suggestion would be for members to decide on new 

shares for dividing costs, which must be approved by Lantmäteriet. By reducing the work 

hours needed from of a surveyor, the cost will be smaller for the property associations. 

Therefore another suggestion would be to use computers and internet.  

 

Keywords: joint property association, joint facility, joint property act, law on private 

roads, change, shares, joint ownership. 
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Sammanfattning 

Enskilda vägar förvaltas av annan än stat eller kommun, oftast utgör vägen en 

gemensamhetsanläggning där en samfällighetsförening har ansvaret. Enligt tidigare 

lagstiftning grundades vägsamfälligheter, dessa är idag likställda med 

samfällighetsföreningarna men många vägsamfälligheter använder fortfarande gamla 

andelstal. I vissa fall är dessa högst oskäliga, vilket lett till att vägsamfälligheten beslutat 

om nya andelstal utan Lantmäteriets medverkan. Detta kan leda till att uppgifter inte förs 

in i fastighetsregistret. Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera det 

svenska systemet rörande enskilda vägar och vägsamfälligheter ur ett internationellt 

perspektiv samt att undersöka vad medlemmar i dessa föreningar har för åsikter om både 

nuvarande och en eventuell förändring. Målet är att lämna förslag på ändringar.  

 

De metoder som använts är en litteraturstudie, intervjuer och en enkätundersökning. 

Litteraturstudien baserades främst på lagstiftning men kompletterades med intervjuer, 

förarbeten, vetenskapliga artiklar och böcker, för att få en heltäckande bakgrund samt att 

reda ut termer och begrepp. Enkäten skickades till medlemmar i samfällighetsföreningar 

inom Gävleborgs Län. 

 

Litteraturen och intervjuerna visar att det svenska systemet i grunden liknar det finska 

men att stora skillnader finns. Bland annat kan de finska väglagen besluta i många frågor 

utan inblandning av offentliga organ. Vidare att det svenska systemet bygger på 

gemensamt ägande vilket är ovanligt ur ett internationellt perspektiv. Från 

enkätundersökningen syns att en förändring är önskvärd. Det finns i dagsläget 

samfällighetsföreningar som själva ändrar sina andelstal eller som inte rapporterar in 

ändringar till fastighetsregistret. Detta beroende på kostnaderna och svårigheten i att 

involvera Lantmäteriet.  

 

Lantmäteriet brister i information till många samfällighetsföreningar, som därmed inte 

inser vikten av korrekta uppgifter i fastighetsregistret. Dock behövs en förändring, de 

svenska vägsamfälligheterna saknar de finska väglagens förmåga att anpassa sig, vilket 

kan leda till en oskälig kostnadsfördelning. Ett förslag på förändring vore att medlemmar 

beslutar om nya andelstal som måste godkännas av Lantmäteriet. Genom att minska 

förrättningslantmätarens arbetstid minskas även kostnaderna för samfällighetsföreningen. 

Därför vore ett annat alternativ att båda parter använder sig av datorer och Internet.  

 

Nyckelord: vägsamfällighet, väglag, Anläggningslag, Lag om enskilda vägar, förändring 

samfällighetsförening, andelstal, gemensamt ägande. 
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Förkortningar 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 

EVL Lagen om enskilda vägar (1939:608) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1972:719) 

JB Jordabalken (1970:994)  

LEV Finlands Lag om enskilda vägar (15.6.1962/358)  

REV Riksförbundet enskilda vägar 

SFL Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)  

 

Ordlista 

Bestyrelse Styrelsen i ett finskt väglag. 

Gemensamhetsanläggning En gemensam anläggning tillgodoser behov för flera 

fastigheter. 

Lantmäteriet  Den myndighet i Sverige som genomför fastighetsbildning. 

Lantmäteriverket  Finsk myndighet som ansvarar för fastighetsbildning.  

Samfällighetsförening Bildas ofta för att förvalta en gemensamhetsanläggning. 

Vägdisponent  En konsult som anlitas att sköta förvaltning/upphandlingar  

  åt ett väglag.  

Väglag  Finska vägdelägare kan gå ihop och bilda ett väglag.  

Vägnämnd Kommunalt organ i Finland. Första instans vid besvär.  

Vägsamfällighet Bildades enligt EVL. Är idag likställt med 

samfällighetsförening. 
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1 Inledning  

Enskilda vägar är vanligt förekommande i Sverige, de utgör ofta 

gemensamhetsanläggningar förvaltade av en samfällighetsförening. Detta arbete 

undersöker hur systemet rörande enskilda vägar ser ut, specifikt vad som händer när 

förhållanden ändras. Lagrum har spelat en stor roll i denna studie men de säger inte 

mycket om hur det fungerar i praktiken, därför har även intervjuer genomförts och 

enkäter skickats ut för att samla in ytterligare åsikter.  

1.1 Bakgrund  

Det svenska vägnätet består av ca 57 000 mil väg under statligt, kommunalt eller enskilt 

ansvar, varav den sistnämnda kategorin är den största (Trafikverket, 2011a). En väg bör 

vara enskild om den endast tillgodoser behovet för ett fåtal fastigheter och inte är alltför 

lång (SOU 2001:67). Väghållare av en enskild väg utgörs oftast av de markägare som bor 

längs med vägen. Även i Finland är det enskilda vägnätet den klart största kategorin 

(Trafikverket, 2011b). Rätt till väg över en fastighet upplåts till förmån för en eller flera 

fastigheter, de som äger vägrätt kallas vägdelägare och kan bilda ett väglag (Trafikverket, 

Lantmäteriverket & Vägföreningen i Finland, 2010).  

 

Anläggning och skötsel av vägar har i Sverige varit lagreglerat sedan 1300-talet i och 

med Magnus Erikssons landslag som var tillämplig i hela det svenska riket, vilket innebar 

att lagen även gällde i Finland (Salminen, 2010). I Sverige infördes den första lagen 

angående enskilda vägar först 1907 och har sedan dess blivit ersatt av ett flertal 

efterföljande lagar (Nydahl, 2004). Idag anses vägföreningar och vägsamfälligheter 

bildade enligt tidigare lagstiftning vara gemensamhetsanläggningar bildade enligt 

anläggningslagen (SFS 1973:1149, hädanefter AL). Fortsättningsvis kommer, där annat 

inte uttryckligen sägs, vägföreningar och vägsamfälligheter kallas för vägsamfälligheter. 

Ordet samfällighetsförening kommer nedan syfta på alla gemensamhetsanläggningar med 

väghållning som ändamål, hit räknas även vägföreningar och vägsamfälligheter.  

 

En gemensamhetsanläggning kan drivas i form av en samfällighetsförening eller med 

delägarförvaltning enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150, 

hädanefter SFL). Varje fastighet tilldelas ett andelstal, som bestämmer hur stor del av de 

totala kostnaderna som tillfaller den fastigheten. Om andelstalen behöver ändras eller 

antalet medverkande fastigheter justeras görs detta av Lantmäteriet i en 

omprövningsförrättning. Lantmäteriet ska även kontaktas när en förening genomgår vissa 
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ändringar, det kan handla om byte av styrelsemedlemmar eller ändring av stadgar. 

Ekbäck (2009) konstaterar att alla ändringar behöver föras in i fastighetsregistret. Om 

föreningar själva, utan Lantmäteriets medverkan, beslutar om ändringar kan det leda till 

att den aktuella ändringen inte förs in i fastighetsregistret.  

 

Lantmäteriet (2012a) har uppmärksammat att samfällighetsavdelningen i 

fastighetsregistret möjligen inte är komplett. Vilket kan leda till problem för de som tror 

de finns med, eller de myndigheter som använder och förlitar sig på registrets uppgifter. 

Ett väglag kan besluta om ett antal av dessa ändringar utan medverkan från det finska 

Lantmäteriverket. En jämförelse med Finland är därför intressant eftersom funderingar 

finns på att införa ett liknande system i Sverige. Att se hur det svenska systemet utmärker 

sig internationellt kan ge ett bredare perspektiv vid införandet av ett nytt system. Så vitt 

författaren vet har ingen jämförelse mellan två länders hantering av enskilda vägar 

genomförts, inte heller någon liknande undersökning där delägare i en vägsamfällighet 

tillfrågas om sina åsikter. Hur de skulle uppfatta en ändring och vad de tycker om dagens 

förhållningssätt är intressant ur flera aspekter och kan bidra till ett bättre anpassat system.  

1.2 Syfte  

Arbetes syfte är att analysera det svenska systemet för vägsamfälligheter och föreslå 

ändringar med bakgrund av analysens resultat samt att undersöka vad de som påverkas av 

systemet anser om dess uppbyggnad. Det svenska fastighetsregistret är dåligt uppdaterat 

vad gäller uppgifter om vägsamfälligheter, dess deltagare och vilka andelstal respektive 

medlem har. Det är Lantmäteriet som ska besluta om in- och utträde samt ändringar i 

andelstalen, till skillnad från Finland som har ett något annorlunda system. Förhållanden 

för en vägsamfällighet, främst vad gäller andelstal, ändras ständigt. Den huvudsakliga 

forskningsfrågan är därför: Hur påverkas en vägsamfällighet när förhållandena ändras och 

varför förs ändringar inte in i fastighetsregistret? Målet är att lämna förslag på hur det 

svenska systemet kan utvecklas och om en implementering av dess finska motsvarighet är 

möjlig. För att besvara detta på ett så heltäckande sätt som möjligt ska följande delfrågor 

redogöras för:  

 Vad är och vad gör en vägsamfällighet?  

 Hur fungerar det svenska systemet för vägsamfälligheter? Framförallt vid ändring 

av deltagande fastigheter och andelstal. 

 Hur skiljer sig det finska systemet från det svenska?  

 Vad tycker medlemmar i samfällighetsföreningar om det nuvarande systemet och 

en eventuell ändring?  
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1.3 Avgränsningar  

Tidsramen för detta arbete är begränsad, vilket medför inskränkningar i omfattningen på 

arbetet. När bakgrundsinformation insamlas och lagtext gåtts igenom läggs fokus för båda 

länderna på den nuvarande lagstiftningen. Även om, för Sveriges del, dess föregångare 

beskrivs kortfattat för att få en bild av hur utvecklingen sett ut. Enkätutskicket kommer 

inte vara rikstäckande på grund av tidsramen som inte tillåter en ordentlig analys av så 

mycket material. Den kommer därför begränsas till samfällighetsföreningar i Gävleborgs 

Län med ett medlemsantal på över 20 deltagare, eftersom ändringar får anses alltför 

ovanliga i mindre föreningar. Enkäten kommer inte skickas till varje medlem i respektive 

samfällighetsförening utan enbart till den som angetts som kontaktperson, detta delvis 

beroende på bristen på adresser men även tidsramen.  

1.4 Disposition  

I nästkommande kapitlet behandlas de metoder som tillämpas i arbetet mer utförligt.  

Det tredje kapitlet redogör för de två första delmålen, nämligen att definiera olika termer 

och begrepp rörande enskilda vägar samt att redogöra för lagstiftningen i både Sverige 

och Finland. Syftet är att ge en bild av vad en vägsamfällighet är och hur den påverkas av 

olika ändringar. Den tredje delfrågan besvaras genom en jämförelse mellan de två 

länderna som presenteras i det fjärde kapitlet. Där återfinns även svar och analys från 

enkätundersökningen, vilket besvarar den fjärde delfrågan. Därpå följer diskussion av allt 

behandlat material i det femte kapitlet och slutligen i det sjätte kapitlet presenteras 

slutsatserna.  
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2 Metod  

Examensarbetet är uppdelat i två huvuddelar, en teoretisk och en empirisk. Den teoretiska 

delen består av en litteraturstudie medan den empiriska studien är utförd i två delar, 

nämligen intervjuer och enkäter. Litteraturstudien resulterade i en jämförelse mellan 

Sverige och Finland, som tillsammans med information från intervjuerna utgjorde basen 

för frågorna i enkätundersökningen.  

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien behandlar den typ av samfällighetsföreningar som är inrättade enligt AL 

eller äldre lagstiftning och som ansvarar för enskilda vägar. Förhoppningen är att ge en 

heltäckande bild av hur det svenska systemet har utvecklats, hur det ser ut idag samt att 

besvara frågorna vad en vägsamfällighet är och gör. Hur Finland hanterar sina enskilda 

vägar behandlas översiktligt och leder fram till en jämförelse mellan de två ländernas 

tillvägagångssätt. Tre andra modeller för ansvaret över enskilda vägar presenteras vilket 

ger en heltäckande och omfattande bild av hur det svenska systemet utmärker sig i ett 

internationellt perspektiv. Utöver Sverige läggs fokus på Finland eftersom länderna har 

gemensam historia och liknande lagstiftning. En redogörelse för olika definitioner av 

begrepp tydliggör och underlättar inför fortsatt forskning och läsning inom ämnet. 

Litteraturstudien agerar därmed som en sammanställning av tillgängliga källor och utgör 

en bakgrund inför resten av arbetet (Green, Johnson & Adams, 2006). Källorna som 

används består till stor del av juridisk facklitteratur och Sveriges Rikes Lag, som tolkas 

och återberättas, men även av vetenskapliga artiklar, propositioner och utredningar. 

Artiklar har sökts fram på följande sidor; Google Scholar, Science Direct och Discovery, 

genom sökord som: 

 cadastre  

 common property 

  joint facilities 

 land registration  

 local rural roads  

 managing rural roads  

 private roads 

 questionnaire survey 

 road administrations 

 web-based survey 

Söksidorna valdes för att de även söker utanför den egna databasen, tillgång har skett 

genom biblioteket på Högskolan i Gävle.  
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2.2 Intervjuer 

En resa till Finland genomfördes för att få en djupare förståelse för hur deras system 

fungerar i praktiken. Från det svenska Lantmäteriet erhölls en kontaktperson på finska 

Lantmäteriverket. Besök och intervjutillfällen ordnades med en representant från 

Vägnämnden, en från Lantmäteriverket och en person som är ordförande i ett väglag. På 

det sättet kunde olika perspektiv inhämtas för att få en heltäckande bild. De personer som 

intervjuades var redan innan intervjutillfället medvetna om innehållet i arbetet och var 

ombedda att berätta om sitt ansvarsområde.  

 

De kvalitativa intervjuer som genomförts utmärks enligt Trost (2010, s 41) av ”hög grad 

av strukturering och låg grad av standardisering”. En närmare förklaring ges av samme 

författare, som poängterar att strukturering kan ha väldigt många olika betydelser. De 

intervjuer som genomfördes handlade om samma sak, det vill säga enskilda vägar, 

vägenheter för dessa och hur de olika myndigheterna förhåller sig till varandra. På det 

sättet stämmer de genomförda intervjuerna väl in i ovan citat om kvalitativa intervjuer, 

språkbruk och frågeföljd anpassades och den intervjuade tilläts styra samtalet vilket 

medför att låg standardisering gällde.   

2.3 Enkätundersökning  

Enkätundersökningens frågor grundades på det som framkom i litteraturstudien och under 

intervjuerna. Målgruppen utgjordes av medlemmar i samfällighetsföreningar med 

väghållning som ändamål. Enkäter är ett väl lämpat mätverktyg när åsikter ska inhämtas 

från ”vanligt folk” (Ejvegård, 2009). Målet med enkätundersökningen var att se om 

föreningar genomgår förändring, på vilket sätt och om det rapporteras in till 

fastighetsregistret. Möjligen en anledning till varför inrapportering inte sker. Till sist var 

syftet med enkäten att få in åsikter om en framtida utveckling av systemet rörande 

enskilda vägar.  

2.3.1 Utformning  

Rolstad, Adler och Rydén (2011) menar att olika variabler påverkar hur stor 

svarsfrekvens en enkätundersökning får. Tiden det tar att delta är dock inte en variabel, 

eftersom längre tidsåtgång kan tyda på väl ställda och intressanta frågor. Fokus läggs 

istället på enkätens längd, men Sitzia och Wood (1998) visar att sambandet mellan antal 

artiklar eller element i en undersökning och antal svaranden är litet. I 

enkätundersökningen som skickades till samfällighetsföreningarna begränsades inte antal 
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element eftersom det snarare tycks vara intresse som styr svarsfrekvens. Viktigare är att 

undersökningen täckte alla områden som krävdes för att uppfylla målet.  

 

Enkätundersökningen var helt internetbaserad. Fan och Yan (2010) nämner de många 

fördelar som finns med att använda internet, däribland tid- och kostnadssparande. De 

påpekar även problemet att det finns de som inte har tillgång till internet, vilket får anses 

som ett smärre problem idag och för den här undersökningen. Snarare är problemet att 

mejl inte alltid kollas regelbundet. Sánchez-Fernández, Muñoz-Leiva och Montoro-Ríos 

(2012) drar slutsatsen att färre påminnelser kan vara en fördel, för mottagaren känner sig 

inte ”bombarderad”. Med tanke på ovanstående och även tidsramen skickades enbart en 

påminnelse ut och det efter en vecka.  

 

Ett standardiserat frågeformulär betyder att varje tillfrågad person får samma frågor på 

samma sätt. Att det är lika för alla är viktigt vid analyser av kvantitativa studier eftersom 

det möjliggör jämförelser (Trost, 2007). De svar som framkommer analyseras i antal 

procent eller hur stor frekvens som tycker på ett visst sätt, detta gör enkätundersökningen 

till en kvantitativ studie enligt Trost (2001). 

 

Enkäten bestod av 18 frågor, varav de flesta var kryss- eller flervalsfrågor. På flera frågor 

fanns även möjligheten till fritext och egna kommentarer. Sist gavs möjlighet till fritext 

med en förfrågan om övriga kommentarer. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 2. 

 

En brist i enkätens utformning har varit frågeföljden, ökad tydlighet hade troligen 

uppnåtts om detta ändrats innan utskicket. Ytterligare ett område som orsakat förvirring 

är användning av ordet ”fastighet”. I enkäten gjordes ett försök att förklara att här 

syftades på en fastighet enligt definitionen i jordabalken 1:1, nämligen att det är ett på 

marken avgränsat område. Dock kan några ha missuppfattat ordet i fråga och tolkat det 

som bostad eller byggnad och förknippat det med antal boende.  

2.3.2 Kontaktuppgifter och urval  

Adresser hämtades från Riksförbundet enskilda vägars (REV) medlemsregister men 

begränsades till föreningar i Gävleborgs Län som har en delägarkrets på över 20 

fastigheter och som angivit en mejladress. Det resulterade i ett utskick till 143 personer, 

som var och en anmält sig som kontaktperson. Det är respektive samfällighetsförening 

som väljer kontaktperson, därmed kan antas att valda personer är väl insatta i skötsel och 

förvaltning.  
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Dessa samfällighetsföreningar har gjort ett aktivt val att vara medlemmar hos REV, 

därmed får de också juridisk rådgivning och hjälp. Men då syftet är att utröna vad 

delägare tycker är det viktigt med åsikter från aktiva föreningar där förändring sker, vilket 

detta kan anses vara. Att använda adresser även från Lantmäteriet hade blivit svårt, en 

osäkerhet om riktigheten finns och ofta saknas mejladresser. Kontaktuppgifterna som 

inlämnats till REV är uppdaterade, vilket minskar risken för felaktiga utskick som kan 

riskera svarsfrekvensen och undersökningens pålitlighet.  

2.3.3 Validitet och svarsfrekvens  

Vid alla sorters undersökningar är det viktigt att begreppen validitet och reliabilitet hålls 

isär. Enligt Ejlertsson (2005) är validitetskravet uppfyllt om enkäten fullgör sitt syfte, 

mäter det den var tänkt att mäta. Reliabilitet däremot är hur exakt enkäten uppfyller 

validiteten. Varje fråga ska uppfylla sitt syfte och viktigt är även att urvalet är relevant för 

situationen som enkäten behandlar för att validitet ska uppnås (Ejlertsson, 2005; 

Morrison, 2011). Ejvegård (2009) konstaterar att hög reliabilitet inte nödvändigtvis 

indikerar hög validitet, däremot leder låg reliabilitet oftast till låg validitet. Enkäten anses 

ha uppfyllt sitt syfte, nämligen att samla in åsikter från personer som är aktiva i sin 

förening. Därmed är validitet, både vad gäller frågorna men även urvalet uppfyllt enligt 

Eljertsson och Morrison. Kylén (2004) menar på att chansen att lämna fria svar, en mer 

informell struktur, kan ge högre validitet eftersom det är lättare för den tillfrågade att ge 

ett korrekt svar. Det är inte alltid fallet vid fasta alternativ. Enkätundersökningen innehöll 

en blandning mellan stängda och öppna svar, i sista punkten efterfrågades kommentarer 

och där inkom många värdefulla synpunkter.  

 

Möjligheten att vinna trisslott stod inte med i mejlets ämnesrubrik, det ansågs kunna ge 

ett oseriöst intryck och öka risken för att meddelandet direkt avskrevs som ett 

spamutskick. Trost (2007, s 108) uttrycker det som ”Kvaliteten kan således bli bristande 

även om kvantiteten ger högre svarsfrekvens”. Risken att tillfrågade svarade enbart på 

grund av chansen att vinna en trisslott får anses vara låg, inget angavs om mängden lotter 

eller antalet tillfrågade vid utskick av enkäten. Vinsterna måste levereras men 

enkätundersökningen är fortfarande helt anonym eftersom programmet som användes 

enbart visar om, men inte vad en person svarat och trisslotterna enbart lottas ut bland de 

som svarat. Detta poängterades även i missivbrevet (bilaga 1). Efter första utskick och 

innan påminnelse gjordes, inkom 46 svar vilket motsvarar 32 %. Påminnelse skickades ut 

och internetsidan togs ned efter 18 dagar, vid den tidpunkten hade 67 svar inkommit och 

en total svarsfrekvens på 47 % uppnåtts. Dessutom var antalet svaranden på varje fråga 

högt vilket ytterligare styrker validiteten. 
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3 Förvaltning av enskilda vägar 

Denna litteraturstudie behandlar främst lagstiftningen för enskilda vägar i Sverige och 

Finland, vad den reglerar och vilka behov den täcker, men även andra modeller för 

skötsel av enskilda vägar. Internationellt sett är det Finland som är mest intressant, 

eftersom deras system i grunden liknar det svenska. I Sverige finns förvaltning i två 

former, den ena där delägarna gemensamt fattar alla beslut (delägarförvaltning), den 

andra där delägarna går ihop och bildar en förening (föreningsförvaltning). Även i 

Finland finns dessa två former, att vägdelägarna gemensamt fattar alla beslut eller bildar 

ett väglag. Fokus kommer nedan läggas på den senare av dessa former, 

föreningsförvaltning. I kapitel fyra återfinns en jämförelse mellan länderna, baserat på 

vad som framkommer i litteraturstudien.   

3.1 Enskilda vägar i Sverige  

En gemensamhetsanläggning i form av enskild väg bildas genom en lantmäteriförrättning 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2001). Den som ansvarar för en väg kallas väghållare, 

oftast är det de som bor längs med vägen som gemensamt agerar väghållare i form av en 

samfällighetsförening (Österberg, 2010). Begreppet samfälld väg och vägsamfällighet 

används ofta synonymt men då det första pekar på vägen i sig och den senare på den 

grupp av fastigheter som förvaltar vägen kan missförstånd uppstå vid felaktigt 

användande (Julstad, 2005). Julstad (2005, s 156) menar att en samfälld väg kan ”betyda 

att det är fråga om en väg enligt EVL, en samfällighet enligt FBL eller en 

gemensamhetsanläggning enligt AL.”. Numer räknas alla vägföreningar och 

vägsamfälligheter bildade enligt lag om enskilda vägar (SFS 1939:608, hädanefter EVL) 

som gemensamhetsanläggningar enligt AL (SFS 1997:620).  

3.1.1 Tidigare lagstiftning  

För reglering av vägar i allmänhet finns lagstiftning som daterar tillbaka till 1300-talet då 

Magnus Erikssons landslag infördes, det var de boende utmed vägen som skulle ansvara 

för vägens underhåll (Salminen, 2010). Någon tydlig linje mellan allmän och enskild väg 

innehöll inte heller 1734 års byggningabalk, däremot ägde invånarna i byn ganska stor 

frihet att själva bestämma om sin byvägs andelar beträffande underhållet (SOU 1938:23). 

Första lagen specifikt för enskilda vägar infördes 1907, denna reglerade främst enskilda 

vägar på landsbygden, men utökades 1926 till att även inkludera enskilda vägar i mer 

tätbebyggda områden och städer (Nydahl, 2004).  
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3.1.2 Lag (1939:608) om enskilda vägar   

Föregångarna till EVL reglerade främst behovet av enskilda vägar på landsbygden. Lagen 

från 1926 hade visserligen utökats till att även gälla tätbebyggelse men enbart sådan som 

inte låg inom områden med detaljplan (Gustafsson, 2010). Ett behov fanns för bättre 

riktlinjer om hur samfälligheten skulle styras och förhållandet mellan dess styrelse och 

stämma (SOU 1938:23). Vidare fanns önskemål att Länsstyrelsen skulle ha större insikt 

och verka för en lämplig framtida bebyggelse och fastighetsbildning. EVL började gälla 

1940, vissa delar av lagen upphävdes 1974 i och med inrättandet av AL, resterande delar 

kom att gälla till utgången av 1997. 

3.1.2.1 Tillämpningsområde  

Lagen avsåg att reglera enskilda vägar som var till nytta för en eller flera fastigheter 

oavsett om det var för utfart eller annan trafik (EVL 1:1). Första kapitlet består av 

allmänna regler men ingen definition på vad som utgör en enskild väg utöver att lagen 

inte är tillämplig om rätt till väg finns, detta tolkas som att enskilda vägar är sådana vägar 

som inte faller in under väglagens (SFS 1971:948) lydelser. Väghållare för enskild väg är 

annan än stat eller kommun. Både väg och anordningar som behövdes för vägens fortsatta 

funktion skulle vara av stadigvarande betydelse (EVL 1:2). I områden där detaljplan eller 

andra bestämmelser fanns fick väg inte anläggas i strid mot dessa (EVL 1:4).  

 

EVL skiljer på vägsamfällighet, inrättad enligt 2 kapitlet och vägförening enligt 3 

kapitlet. Oavsett om det 2- eller 3 kapitlet användes var det en gemensamhetsanläggning 

som inrättades. Vägsamfällighet, därmed 2 kapitlet, användes främst inom 

landsbygdsområden för ändamålet att driva och underhålla en väg. Vägsamfälligheten 

skulle anta stadgar och utse en styrelse enligt reglerna i EVL 2:50–55. Länsstyrelsen 

skulle granska stadgarna innan de godkändes, detsamma gällde vid ändring av stadgarna 

(EVL 2:51).  

 

En vägförening inrättades enligt reglerna i det 3 kapitlet EVL, som användes på vägar 

inom områden med tätare bebyggelse eller där det förmodades uppstå tätare bebyggelse. 

Det ansågs finnas ett större allmänt intresse i områden med mer bebyggelse om hur 

vägarna skulle anläggas och drivas (prop., 1996/7:92). Länsstyrelsen tog initiativ till 

förrättning om bildande av en vägförening, samråd skulle ske och vägens standard 

bestämdes innan ett förrättningsutlåtande presenterades för sakägarna (EVL 3:79-80). Till 

skillnad mot en vägsamfällighet kunde en vägförening, om detaljplan antagits där 

kommunen inte var huvudman, bli ansvarig för andra områden än de som hörde till vägen 
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(EVL 3:71). Eftersom de ansågs ha stor allmän betydelse hade Länsstyrelsen stort 

inflytande över vägföreningarna, de kunde exempelvis påkalla prövning av beslut (81 §), 

förelägga föreningen att åta vissa åtgärder beträffande underhåll (87 §) samt granska och 

besluta om stadgar och ändringar av dessa (88 §).  

3.1.2.2 Kostnadsfördelning och andelstal  

I de inledande bestämmelserna för vägsamfälligheter står det att kostnader ska fördelas på 

de fastigheter som är skyldiga att medverka i underhållsarbete och liknande. Varje 

fastighet ska få ett andelstal som räknas fram efter omfattning och användning, som inte 

får överstiga den nytta en fastighet kan ha utav vägen (EVL 2:11).  

 

I tätbebyggda områden där en vägförening inrättas fördelades kostnaderna lite 

annorlunda. Till grund för andelstalen lades istället det senaste taxeringsvärdet (EVL 

3:76). En bestämmelse i EVL 3:76 gav möjlighet att besluta om andelstal efter annan 

norm än taxeringsvärde. Olikt vägsamfälligheter saknas möjlighet för en vägförening att 

fördela andelstal olika för fastigheter från skilda delar av området, eller andra delar av 

verksamheten (prop., 1996/7:92). Enligt EVL 3:77 kunde en fastighet som inte 

medverkade i föreningen ändå använda vägen, men skulle årligen betala en viss summa 

för användandet, detta kallas slitageersättning.  

3.1.2.3 Ändrade förhållanden  

Ändrade förhållanden kan vara om en fastighet vill utträda eller inträda i 

gemensamhetsanläggningen, det kan även uppstå vid fastighetsbildning. Om förhållanden 

som avser en fastighets rättigheter och skyldigheter ändras och detta synnerligen påverkar 

ska ny förrättning göras (EVL 2:65). De regler som gällde vägföreningar och ändrade 

förhållanden prövades från 1974 enligt reglerna i AL 35, 37-40 §§, skedde omprövning 

enligt dessa regler ansågs därefter vägföreningen vara inrättad enligt AL. Vid behov 

kunde även föreningen upplösas, beroende på ett ärendes omfattning kunde det falla på 

Länsstyrelsen att genomföra prövning och beslut.  

3.1.3 Nuvarande lagstiftning  

EVL upphävdes i sin helhet 1998 och ersattes av bestämmelserna i AL. Enligt 

övergångsbestämmelserna anses alla samfälligheter med ändamål väghållning numer som 

gemensamhetsanläggningar inrättade enligt AL. Fortsatt förvaltning faller därmed inom 

ramarna för SFL. Som specificerat ovan används uttrycket vägsamfällighet även på 

vägföreningar enligt EVL om inte annat uttryckligen sägs.  
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3.1.4 Anläggningslag (1973:1149) 

Vid ikraftträdandet av AL 1974 upphävdes delar av EVL, men dess 3 kapitel var 

fortfarande tillämpligt. Detta trots att både AL och SFL var vanligare eftersom dessa 

lagrum tillät gemensamhetsanläggningar för fler ändamål än enbart väghållning (prop., 

1996/7:92).  

 

Med den nya lagen avsågs de båda andra lagutrymmena för att inrätta gemensamma 

anläggningar (EVL och lag om vissa gemensamhetsanläggningar) upphävas för att 

därmed uppnå en bättre samverkan mellan fastigheter. Dels eftersom 

gemensamhetsanläggningar började bli allt vanligare men även för att flera lagrum för ett 

ändamål var olämpligt (Prop., 1973:169). Ytterligare en olägenhet med två lagar för 

väghållning var att instansordningen för överklagan var olika. AL var tänkt som en 

modernisering av äldre bestämmelser och som en anpassning mot reglerna i FBL (Prop., 

1973:160). Nedan kommer allmänt redogöras för reglerna i AL och mer ingående för de 

bestämmelser som rör vägar som återfinns i AL 46-57 §§ samt de regler som gäller 

ändrade förhållanden. 

3.1.4.1 Tillämpningsområde 

Huvudsyftet med den nya lagen enligt proposition 1973:160, var att reglera utnyttjandet 

och samverkan vid gemensamma anläggningar som inrättas till förmån för flera 

fastigheter. Lagen är inte begränsad till visst område så som tidigare lagstiftning varit, 

utan gäller oavsett om detaljplan finns och oavsett om det är i tätbebyggt eller lantligt 

område. En gemensamhetsanläggning får inrättas om den tillgodoser ett ändamål som är 

av stadigvarande betydelse och gemensam för flera fastigheter (AL 1 §). 

3.1.4.2 Anläggningsförrättning 

Inrättande av en gemensamhetsanläggning görs genom förrättning av Lantmäteriet efter 

prövning av bestämmelserna i AL 17-29 §§. För upplåtelse av en rättighet enligt 

paragraferna om enskilda vägar i AL ska frågan prövas i samband med en 

anläggningsförrättning (AL 53 §). Fjärde meningen i AL 53 § säger att frågan om 

upplåtelse av väg kan prövas i samband med annan anläggningsfråga, eller vid förrättning 

som avser en fastighetsbildningsåtgärd. Lantmäteriet kan på eget initiativ pröva frågan 

om den uppkommer i samband med anläggningsfråga. Samfällighetsföreningen kan också 

väcka frågan om förrättning om det berör utfartsrättigheter enligt AL 50 a §.  
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3.1.4.3 Villkor 

Ett antal villkor behöver uppfyllas för att få till stånd ett inrättande av en 

gemensamhetsanläggning. Lagrum för dessa återfinns i AL 5-11 §§. En fastighet som 

bedöms ha nytta av anläggningen kan tvingas in i en gemensamhetsanläggning och därför 

finns ett skydd för enskilda intressen. I AL 53 § sägs att för rättigheter som bestäms i AL 

49-52 §§ och berör enskilda vägar, gäller de villkor till skydd för enskilda intressen och 

villkoren i AL 8-11 §§ som är mer inriktade på skydd av allmänna intressen 

(Lantmäteriet, 2010). 

3.1.4.4 Kostnadsfördelning och andelstal  

Varje medverkande fastighet tilldelas andelstal efter fastighetens karaktär och en 

uppskattad användning av vägen, andelstalet ligger sedan till grund för 

kostnadsfördelningen (Grahn-Voorneveld, 2012). Förfarandet regleras närmare i AL 15 §, 

andelstal reglerar fastighetens skyldighet att bidra till kostnader. Skillnad i kostnader görs 

mellan utförande och drift, det är Lantmäteriet som beslutar om andelstal i samband med 

förrättningen. För vägar utgör oftast tonkilometermetoden grunden för fördelning av 

driftskostnader. Det är möjligt att besluta om olika andelstal för olika delar av en 

anläggning, detta kallas sektionsindelning (Lantmäteriet, 2010; prop., 1973:160).  

3.1.4.5 Ändringar på grund av upphävande av EVL  

Innan EVL upphävdes i sin helhet fanns två möjligheter att inrätta en 

samfällighetsförening, antingen som en vägsamfällighet enligt EVL, eller som en 

gemensamhetsanläggning enligt AL. Båda två resulterade i en samfällighetsförening med 

ansvar för en enskild väg. Den tradition som gällde på orten där förrättning ägde rum 

styrde vilket av de två lagrummen som tillämpades (prop., 1996/7:92).  

 

Länsstyrelsen har en betydande roll i EVL, de ska bland annat bevaka allmänna och 

enskilda intressen, utse styrelseledamöter och hantera överklaganden (prop., 1996/7:92). I 

och med AL och SFL, har Länsstyrelsens uppdrag nästan helt försvunnit eller övergått till 

andra myndigheter, främst Lantmäteriet. Länsstyrelsens kanske främsta uppgift var som 

rådgivare, detta ansvar övertogs av diverse andra myndigheter.  

 

När en vägförening enligt EVL inrättades skedde förrättningen i två steg, ett där beslut 

om verksamhet, verksamhetsområde samt förening bildades och ett andra beslut där 

ersättningar fastställdes. I AL görs allt i en förrättning vilket underlättar för alla 

inblandade, ytterligare en fördel med upphävandet av EVL är att dubbla kompetenser inte 

behöver upprätthållas.  
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De befintliga vägsamfälligheterna hamnade automatiskt under reglerna i SFL när EVL 

upphörde. Vid behov kan beslutas att en samfällighetsförening ska förvalta flera 

gemensamhetsanläggningar, vilket kan underlätta förvaltning och minska kostnaderna i 

exempelvis områden som har ungefär samma delägarkrets för flera 

gemensamhetsanläggningar med olika ändamål (prop., 1996/7:92).  

3.2 Omprövningsförrättning 

När EVL användes grundades andelstalen delvis på taxeringsvärden, detta system 

frångicks sedan med tanken att ompröva alla vägsamfälligheter som fortfarande hade 

taxeringsvärden som grund för andelstalen. Vid omprövning skulle även de nya 

uppgifterna föras in i registret. Reglerna om omprövning finns i AL 35-45 §§ och är i 

första hand tillämpliga vid anläggningsförrättningar (Lantmäteriet, 2010). I princip 

behövs ny förrättning om förhållandena väsentligen ändrats gentemot det som bestämdes 

vid gemensamhetsanläggningens inrättande. Det kan även röra sig om upphävande av 

föreningen i sin helhet (AL 36 §). Uppskattningsvis finns det cirka 15 000-20 000 

vägsamfälligheter bildade före 1974, som fortfarande inte fått sina andelstal ändrade och 

alltså inte drivs på ett lagenligt sätt (N. Blohm, personlig kommunikation, 120410). När 

ansökan om omprövningsförrättning inkommit behöver förrättningen inte begränsas till 

att enbart behandla den ändring som påkallade förrättningen (prop., 1973:160). Väsentligt 

ändrade förhållanden kan betyda att ändring skett inom exempelvis något av följande 

områden:  

 Andelstal  

 In- och utträde av fastighet  

 Stadgar, kontaktuppgifter, styrelseledamöter  

 Ändring av vägsträcka 

Samfällighetsföreningen kan företräda delägarna i fall som anses enklare, exempelvis 

ändring av andelstal eller huruvida en fastighet ska delta eller inte. Även vid fall enligt 

AL 50 a § (se fjärde punkten ovan), vid nyupplåtelse eller omprövning av en utfartsrätt 

företräds delägarna av föreningen.  

 

Rätt att påkalla en omprövningsförrättning har enligt AL 18 § delägare, men även ägare 

till fastighet som ska anslutas. Vid omprövning kan ansökan ske även av ägare till 

fastighet som tidigare fått avstå utrymme till gemensamhetsanläggningen (prop., 

1973:160).  
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3.2.1 Undantag från kravet på omprövningsförrättning 

Ändringar kan göras i två fall utan att en ny förrättning behövs. Den första i fall där 

Lantmäteriet i sitt anläggningsbeslut meddelar att samfällighetsföreningen kan besluta om 

ändring av andelstal och på vilka grunder det får göras (AL 24 a §). Denna regel infördes 

på 1990-talet och gäller alltså inte på flertalet av de befintliga vägsamfälligheterna. 

Lantmäteriet (2010) påpekar att detta inte är en allmän rättighet för en förening utan att de 

måste explicit ha fått tillstånd till det. Beslut kan fattas om ändring i andelstal när 

exempelvis en obebyggd fastighet bebyggs, eller ett fritidsboende blir permanentboende. 

Det är styrelsen som fattar beslut om ändringen, för att detta ska vara praktiskt möjligt 

bör Lantmäteriet ha lämnat tydliga riktlinjer för hur detta ska göras.  

AL 24 a § ”… 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” 

 

Citatet från lagtexten visar att så snart som möjligt ska ändring meddelas fastighetsägare 

som sedan ska anmäla beslutet för införande i fastighetsregistret. Ansökan behöver 

innehålla uppgifter om namn på både gemensamhetsanläggning, fastighet samt det nya 

andelstalet och anledningen till ändringen (Lantmäteriet, 2010). Det är först när de nya 

uppgifterna förts in i fastighetsregistret och Lantmäteriet bekräftat dem som ändringarna 

får börja verka. Trots att tillstånd att genomföra ändringar har lämnats kvarstår 

möjligheten att ansöka om omprövningsförrättning enligt AL 35 §.  

 

Det andra fall där omprövningsförrättning inte behövs är vid tillämpning av AL 43 §, 

paragrafen lyder i sin helhet:  

”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.” 
 

Sådant som uppenbart strider mot AL kan röra sig om exempelvis båtnadsvillkoret (AL 6 

§) som säger att varje fastighet ska ha nytta av deltagande, även reglerna till skydd för 

allmänna intressen som återfinns i AL 8-11 §§. I AL 35 § står det att ändring i befintlig 

gemensamhetsanläggning inte få ske om väsentlig olägenhet uppkommer för enskilt - 

eller allmänt intresse. Har de överenskomna ändringarna godkänts, ska dessa så snart som 

möjligt införas i fastighetsregistret (AL 45 §).  
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3.3 Enskilda vägar i Finland 

Den finska motsvarigheten till Lantmäteriet heter Lantmäteriverket, de bedriver 

verksamhet på ett antal orter i form av lantmäteribyråer (Lantmäteriverket, 2010b). 

Vägrätter för enskilda vägar regleras i den finska lagen om enskilda vägar 

(15.6.1962/358, hädanefter LEV) samt i statsrådets förordning om enskilda vägar 

(21.12.2000/1267). De båda texterna behandlar inrättande, drift, skötsel och förändringar 

angående enskilda vägar.  

 

I Finland förvaltas det enskilda vägnätet av vägdelägare, dessa kan bilda ett väglag för att 

gemensamt sköta drift och underhåll av en väg (Lantmäteriverket, 2010b). Enskilda vägar 

är öppna för allmänheten men drivs helt av väglaget utan offentlig finansiering, dock kan 

bidrag erhållas från stat om vägen är av väsentlig betydelse eller är minst en kilometer 

lång och betjänar minst tre permanenthushåll (LEV 13:93). Även kommunen kan ge 

bidrag, det är vägnämnden som beslutar om grunderna för att erhålla bidraget. Nedan 

kommer redogöras för lagstiftningen rörande finska väglag, vägförrättningar och 

vägnämnderna.  

3.3.1 Vägförrättning och vägrätt  

Vägrätt är en bestående nyttjanderätt som gäller framför andra rättigheter och tillåter 

nyttjanderättshavaren, vägdelägaren, att delta i väghållningen. Vägrätt är knuten till en 

fastighet oavsett vem som är dess ägare, till skillnad mot ett avtal om rätt att ta väg, som 

enbart binder avtalsparterna (LEV 2:21). Vägrätt kan tillkomma antingen genom 

vägförrättning, eller efter beslut från vägnämnd (LEV 2:16). 

3.3.1.1 Lantmäteriverkets roll  

En vägförrättning görs av Lantmäteriverket när ett väglag ska grundas eller en väg 

anläggas, upphävas, flyttas eller utredas (Lantmäteriverket, 2010b). I samband med 

vägförrättningen kan även fastighetsbestämning eller marköverföring ske för att 

underlätta införandet av ändamålsenlig väg (LEV 5:38). Punkter som ska behandlas finns 

i LEV 5:38 och berör vägens läge och utformning, vilka som är vägdelägare och dess 

vägenheter samt hur kostnader och ersättningar ska fördelas.  

 

I LEV 5:39 anges vem som har rätt att kräva vägförrättning, och dessa är fastigheters 

ägare, delägare i samfällda områden, andra berörda väglag, kommunen samt 

rättighetshavare. Sakägare kan innan förrättning ha kommit överrens i frågor som rör 

väghållning eller vägrätt, dessa ska prövas och är de inte oskäliga ska de godtas (LEV 
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5:49). Dock behöver inte väglag bildas i samband med förrättningen men det är vanligt 

att det görs om det inte finns starka motsättningar bland vägdelägarna (L. Weckman, 

intervju 120427). Väglag är att föredra i fall där vägdelägarna utgör ett större antal eller 

omfattningen av väghållningen underlättas (Trafikverket, Lantmäteriverket & 

Vägföreningen i Finland, 2010). Innan en vägförrättning påbörjas ska områdets 

vägnämnd underrättas och berörda myndigheter ges tillfälle att yttra sig (LEV 5:44).  

3.3.1.2 Vägnämndens åtaganden 

En vägnämnd eller vägsektion finns i varje kommun, det är ett politiskt förtroendevalt 

organ som har befogenhet att genomföra vägförrättningar där väglag kan bildas (C. 

Jansson, intervju 120426). De hanterar ärenden som berör de vägar som finns inom 

kommunens område. På eget initiativ kan vägnämnden besluta om grundande av väglag, 

detsamma även efter förfrågan men de kan inte inrätta en enskild väg, detta måste göras 

av Lantmäteriverket (LEV 6:52). Om delägarna i ett väglag inte kommer överrens eller 

inte har befogenhet i en viss fråga är det vägnämnden som kan avgöra tvisten, detsamma 

gäller även om det rör en fråga som inte ska avgöras i en vägförrättning (LEV 6:52). De 

frågor vägnämnden kan besluta om rör beviljande och upphävande av vägrätter, enas inte 

väglaget kan vägnämnden bestämma vägenheter samt utse bestyrelse eller syssloman. En 

person kan aldrig tvingas att sitta i bestyrelsen eller åta sig rollen som syssloman, det 

måste ske på frivillig grund. Vanligt är dock att vägnämnden endast blir inblandade i 

situationer som rör tvister eller efter besvär har lämnats, annars fungerar de mest som en 

rådgivande institution. Vägnämnden är första instans vid besvärsyrkanden, deras beslut 

överklagas till jorddomstolen och därefter till högsta domstolen (LEV 7:70). 

3.3.1.3 Väglaget  

Det kan vara en fördel att bilda ett väglag om antalet vägdelägare är stort eller vägen har 

ett omfattande eller regelbundet underhållsbehov. Vägdelägarna kan inte bilda ett väglag, 

utan beslut från lantmäteriförrättning eller vägnämnd krävs (Lantmäteriverket et. al., 

2010).  

 

Väglaget ska utse antingen en syssloman som representerar föreningen, eller välja en 

bestyrelse som består av minst tre personer varav en är ordförande (LEV 7:58). 

Bestyrelsen ska se till att väglagets verksamhet och beslut följer lagen, de kallar även till 

stämma som ska hållas minst var fjärde år (Lantmäteriverket et. al., 2010). På stämman 

kan väglaget enligt LEV 7:64 bland annat besluta om in- och utträde, ändra eller fastställa 

vägenheter och diverse frågor om tillstånd och ersättningar.  
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3.3.2 Kostnader och vägenheter 

En vägenhet kan jämföras med de svenska andelstalen och utgör den del varje 

vägdelägare ska betala för vägens underhåll samt rätten att använda vägen. 

Lantmäteribyråerna runtom i landet kan efter förfrågan från ett väglag ta fram eller se 

över de befintliga vägenheterna. Vägenhetsberäkningen grundas på uppgifter som hämtas 

i Lantmäteriverkets register samt uppgifter som överlämnats av väglaget, en värdering av 

varje fastighets nytta och uppskattade användning genomförs och resulterar i en 

sammanställning som överlämnas till väglaget som sedan behandlar det 

(Lantmäteriverket, 2010a). Vägnämnden agerar ofta rådgivare i frågan om vägenheter, 

men tar sällan fram nya på grund av att de även är första instans vid besvärsyrkanden. När 

väglaget fått in uppgifterna och efter eventuella ändringar gjorts tas det slutliga beslutet 

på stämman.  

 

Väglaget kan själva besluta om grunderna för fördelning av vägenheter, samt ändringar 

och även fastställa nya vägenheter på årsstämman (LEV 7:64). Vid uppdelning av 

vägenheter ska nyttan för varje fastighet uppskattas, detta görs med hjälp av storlek på var 

vägdelägares område samt uppskattad användning av vägen (LEV 3:23). De vägenheter 

som det slutligen beslutas om utgår i form av avgifter kallade vägavgifter, alla delägare 

kan även besluta om en extra avgift för att täcka administrativa kostnader (LEV 3:23).  

 

Varje väg betjänar ett visst område, om en fastighet är belägen inom detta, äger rätt till 

väg eller har rätt att nyttja vägen är fastigheten skyldig att efter sin andel bygga och 

underhålla vägen (LEV 3:22). Även de som inte är vägdelägare kan förpliktigas att delta 

om de använder sig av vägen. Om en fastighet delas och styckningslotterna ges samma 

rätt till vägen som stamfastigheten har, ska även de tilldelas en vägenhet (LEV 3:28).  

 

En vägdelägare som nyttjar vägen i större omfattning än vad vägenheten är fastställd 

utefter kan få betala en extra avgift för det slitaget i form av en bruksavgift (LEV 3:23). 

Bruksavgift kan även betalas av andra än vägdelägare, om de periodiskt nyttjar eller har 

fått rätt av väglaget att använda vägen.  

3.3.3 Ändrade förhållanden  

Ändrade förhållanden kan betyda att fastighetsbildning sker eller att vägen måste ändra 

utformning eller läge. Väglaget kan egenhändigt besluta om flertalet förändringar. 

Exempelvis kan de genom stämmobeslut åta sig att sköta flera vägar (LEV 7:64, 7 

mom.). Bildas vid lantmäteriförrättning en ny väg som ansluter till en redan befintlig 
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enskild väg som förvaltas av ett väglag, är det nya vägens delägare tillsammans med 

väglaget som ska se till att vägrätt säkras för de nya delägarna även till den äldre vägen 

om det skulle behövas (C. Jansson, intervju 120426). Behov för nya delägare att använda 

befintlig enskild väg kan vara för att nå allmän väg.  

 

Dock behöver en vägdelägare inte delta i väghållning om anslutning till allmän väg 

tryggas på annat sätt och väglagets väg därmed har liten betydelse (LEV 3:22). Finns 

inget behov av väglagets väg, kan en enskild vägdelägare bli befriad från väghållning 

eller yrka att vägrätten ska upphöra och fastigheten utträda ur väglaget (LEV 3:28). Ett 

sådant beslut avgörs vid en vägförrättning eller genom beslut från vägnämnd eller väglag. 

Belastas fastigheten av en väg som inte fyller någon funktion behövs en vägförrättning 

för att permanent upphäva vägrätten, eftersom den därmed tas bort ur fastighetsregistret.  

 

Om förändring som anses påverka väghållningen eller fördelning av vägenheter sker kan 

de omfördelas på begäran av vägdelägare (LEV 3:29). Vidare i LEV 3:29 § står att om 

det i fem år varit samma vägenheter kan vägdelägare påkalla ny fördelning oberoende av 

hur omständigheterna ser ut. Väglaget har en skyldighet att se över vägenheterna var 

fjärde år. Erläggs en person som enbart äger rätt att använda vägen en bruksavgift, äger 

denne rätt att vid ändrade förhållanden kräva att grunderna för bruksavgiften ses över 

(LEV 3:30).  

3.3.4 Vägdisponent  

Den finska vägföreningen (på finska: Soumen Tieyhdistys) anordnar sedan ett par år 

tillbaka utbildning för att bli vägdisponent. Ett yrke som betyder att en person åtar sig att 

sköta ett eller flera väglags administration och all byråkrati som berör väglag. Samtliga 

intervjuade kände till vägdisponenter men betvivlar att det är vanligt i södra delarna av 

Finland, där en stor del av befolkningen är svenskspråkig och utbildningarna enbart ges 

på finska. Fördelen med att anlita en vägdisponent kan vara vid upphandlingar för till 

exempel grundförbättringar, vägdisponenten upphandlar ofta åt flera väglag samtidigt och 

kan därmed sänka kostnaderna. En vägdisponent kan även vara syssloman och därmed 

överta en stor del av ansvaret för förvaltningen.  

3.4 Andra förvaltningsmodeller  

Utöver Sverige och Finland har få länder ett lika väldefinierat och tydligt juridiskt system 

för hanteringen av enskilda vägar (Ivarsson & Malmberg Calvo, 2003). Andra länder som 

har ett system med liknande privat ägande där fastighetsägarna går ihop och bildar 
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kooperativ är Kanada, Leshoto, Norge och USA (World Bank, 2011). Gemensamt ägande 

enligt svenskt och finskt system har flera fördelar, bland annat uppstår det en tydlig 

ansvarsfördelning som även är reglerad i lag och det utgör en säkerhet för att hela 

vägnätet genomgår regelbundet underhåll (Heggie & Vickers, 1998).  

3.4.1 Statligt och privat samarbete 

I den holländska modell som presenteras av Jaarsma och van Dijk (2001) står staten för 

en del av underhållskostnaderna. Denna modell syftar inte på enskilda vägar i sig, då 

begreppet inte tycks finnas, utan på mindre vägar med låg trafikvolym. Detta liknar delar 

av definitionen för enskilda vägar i Sverige. Syftet är att få en rättvis och tydlig bild av 

vem som betalar vad, en del betalas av staten och den andra delen av: 

 Boende i området  

 Boende som äger både mark och bostad  

 De som enbart äger mark  

Modellen syftar till att få in tillräckligt för att täcka en schablonsumma framtagen 

beroende på om vägen är asfalterad, icke asfalterad eller cykelväg. Det är tänkt att för 

allmänt underhållsarbete svarar de som bor i direkt anslutning till vägen medan 

förbättringar, som exempelvis breddning av väg, gagnar fler och därför ska bekostas av 

alla invånare i närområdet. Författarna menar själva att en generalisering kan generera 

betydligt högre kostnader än vad som tidigare är anslaget och att det därför är viktigt att 

se till varje specifik väg för att bestämma dess grundskick och underhållsbehov.  

 

Ett problem, som även påpekas av författarna, med en modell som grundar sig på 

schablonkostnader är att generalisering kan bidra till alltför hög avgift eller en avgift som 

inte täcker kostnaderna. Olikt Sverige tas ingen hänsyn till nyttan varje fastighet har eller 

den faktiska användningen när storleken på avgiften bestäms.  

3.4.2 Tekniska aspekter  

Tekniska egenskaper är viktiga att utreda och därför har Gallego, Moya, García och 

Ayuga (2008) skapat en modell för att utvärdera skick och därmed kunna identifiera 

underhållsåtgärder. Modellen går ut på ett klassindelningssystem där varje klass har ett 

antal faktorer som bedöms på en skala och tilldelas poäng. Den sammanlagda poängen 

ligger till grund för ett underhållsprogram för mindre vägar med låg trafikvolym. En 

fördel är att en stor mängd data kan samlas in enligt denna metod, dock sägs mycket lite 

om vem som ska bekosta det.  
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3.4.3 Tullavgifter  

För många länder behandlas vägtullar som en extra skatt. Tullvägar genomgick 

omfattande granskningar under 1980 och 1990-talen och har sedan dess minskat i 

omfattning när det framkom att en stor del av pengarna aldrig nådde statskassan (Heggie, 

2003). För att få lönsamhet i ett system med tullavgifter krävs en hög trafikvolym, annars 

beskattas samma personer om och om igen, vilket gör att privata vägar sällan är föremål 

för tullavgifter (Heggie, 2003; Ivarsson & Malmberg Calvo, 2003).  

3.5 Fastighetsregister  

Flera länder har tvingande lagstiftning vad gäller registrering av uppgifter till respektive 

lands fastighetsregister, trots detta har i ett projekt av Rajabifard, Williamson, Steudler, 

Binns och King (2007) konstaterats att enbart tio av 34 länder har kompletta 

fastighetsregister. Med komplett menas i projektet att all mark ska vara uppmätt och alla 

fastigheter registrerade. Mer specifikt om fastighetsregistren i Sverige och Finland kan 

läsas nedan.  

3.5.1.1 Sveriges fastighetsregister  

Grunderna till dagens fastighetsregister lades redan på 1500-talet i samband med att 

jordeböcker upprättades av skatteskäl (Österberg, 2003). Det svenska fastighetsregistret 

är ett av de mest omfattande och välutvecklade i Europa och innehåller både kartor och 

annan information (Williamson, 1985). Sedan 1974 innehåller fastighetsregistret även 

information om samfälligheter, dess ändamål och vilka fastigheter som är anslutna samt 

deras andelstal (P. Wiström, personlig kommunikation 120416). Det är däremot inte 

komplett. Många vägsamfälligheter bildade före 1974 saknas det uppgifter om, dessa förs 

in efterhand de upptäcks eller inrapporteras (Lantmäteriet, 2011).  

3.5.1.2 Finlands fastighetsregister 

Grunderna till det finska jordregistret lades precis som i Sverige redan på 1500-talet, men 

har i modernare tider genomgått en förändring och sammanslagning som stod färdig 2005 

med Lantmäteriverket som ansvarig (Halme, 2009). De olika lantmäteribyråerna för 

register över enskilda vägar och där ingår uppgifter om vilka väglag som finns, vad deras 

huvudsakliga ändamål är och berörda fastigheter, andra uppgifter som ska föras in står i 

LEV 5:51a och består bland annat av:  

 namn och kommun för väglaget 

 syssloman eller bestyrelse samt deras kontaktuppgifter  

 rättigheter som finns till förmån för väglaget (exempelvis rätten att ta grus) 
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I registret för enskilda vägar syns enbart de fastigheter som fysiskt belastas av vägrätten, 

inte vilka utöver dem som är vägdelägare (L. Weckman, intervju 120427). Väglagets 

bestyrelse har till uppgift att rapportera in vissa av dessa uppgifter, efter stämma där 

beslut tagits ska de meddela om ändringar enligt de två första punkterna ovan (LEV 

7:67). Alla kommuner ger ut bidrag i olika omfattning till väglagen, baserat på grunder 

som de själva beslutar om (C. Jansson, intervju 120426). Det betyder att de flesta 

vägnämnder har register över hur många medlemmar varje väglag har eftersom antalet är 

en vanlig grund för bidragsutdelning. De olika registren är dock inte sammanlänkade och 

all information är därmed utspridd på olika myndigheter.   

3.6 Reflektioner 

EVL kan anses omodern och förlegad, eftersom den inte längre är giltig kan syftet av att i 

detta kapitel ändå ha med den ifrågasättas. Men detta är beroende på antalet 

samfälligheter med ändamål väg som är bildade enligt EVL samt att många fortfarande 

drivs på dessa grunder snarare än grunderna i AL. Vidare finns en intressant likhet mellan 

EVL och LEV, främst vad gäller ersättningar och förrättningsförfarande. Även för den 

lagstiftning som inrättades för över 50 år sedan syns en skillnad i graden av 

självständighet som vägsamfälligheterna/väglagen åtnjuter. Vilket indikerar att det 

rådande svenska systemet och skillnaderna med Finland är något som inte infördes i och 

med inrättandet av AL, utan härstammar från olika utveckling av gemensamma 

traditioner.  
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4 Resultat  

I Sverige och Finland är traditionen av gemensamt ägande väldigt utbredd till skillnad 

från i många andra länder, detta ses till exempel på att de enskilda vägarna i båda länder 

utgör de klart största vägkategorierna (Trafikverket, 2011a; Trafikverket, 2011b). Fokus i 

detta kapitel läggs därför på en jämförelse mellan Sverige och Finland samt att redovisa 

de framkomna resultaten från enkätundersökningen.  

4.1 Jämförelse mellan Sverige och Finland  

Trafikvolymen är oftast betydligt högre på statligt och kommunalt ägda vägar, eftersom 

enskilda vägar kan finnas till för exempel sommarstugeområden eller är skogsbilvägar 

(Ivarsson & Malmberg Calvo, 2003). Gallego et. al. (2008) poängterar däremot att de 

mindre trafikerade vägarna utgör ett vidsträckt vägnät som är viktigt inte bara ur 

ekonomisk synpunkt utan även ur en social aspekt, vägarna binder samman byar och 

utgör en social försäkring för samhället.  

 

Salminen (2010) konstaterar att Sverige och Finland har en lång historia ihop vad gäller 

lagstiftning, specifikt att vägar varit lagreglerade väldigt länge. Dagens modell för 

hantering av enskilda vägar kan ses som en utveckling av traditionen med enskilt ansvar 

för skötsel och drift. Den nuvarande metoden skiljer sig dock åt i de båda länderna på ett 

antal punkter.  

4.1.1 Bildande av väg och upprättande av vägrätt  

I de båda länderna är det respektive lantmäterimyndighet som ansvarar för bildande av en 

enskild väg. I Sverige i form av en gemensamhetsanläggning där en 

samfällighetsförening bildas för vägens uppförande och fortsatta förvaltning. I Finland 

däremot kan Lantmäteriverket enbart bilda vägen, eller i samband med vägförrättning 

även konstituera ett väglag. Förrättningsförfarandet i de två länderna är relativt lika. Men 

en stor skillnad är att väglag kan, om enskild väg redan finns, grundas av kommunens 

vägnämnd eller motsvarande. I samband med förrättning upprättas vägrätt till de 

fastigheter som anses vara i behov av vägen. 

 

Den stora skillnaden är när förändringar inträffar i ett senare skede. Ett väglag har 

nämligen en omfattande befogenhet att fatta besluta i många frågor. Däribland deltagande 

fastigheter, avstyckas en ny fastighet som behöver del i vägen åligger det fastighetsägaren 



 23 

och väglaget att ta med den nya delägaren. Något som verkar fungera väl i praktiken och 

den nya ägaren upptas snabbt eftersom det ligger i bådas intresse (A. Wickholm, intervju 

120428). Vägrätt kan alltså upplåtas av väglaget efter beslut av deras styrelse. Till 

skillnad från när avstyckning sker i Sverige, här ordnar Lantmäteriet med del i 

samfällighetsförening och omräkning av andelstal.  

4.1.2 Ändrade förhållanden  

Ändras förhållandena för en vägsamfällighet krävs oftast en omprövningsförrättning. I 

och med att EVL upphävdes och AL infördes ändrades grunderna för uträkning av 

andelstal och tanken var att alla vägsamfälligheter som använde det gamla systemet 

baserat på taxeringsuppgifter skulle omprövas och därmed få nya uppdaterade andelstal. 

Detta gällde även alla vägsamfälligheter som bildats före inrättandet av 

samfällighetsregistret i fastighetsregistret 1974. En omprövningsförrättning tar tid och 

resurserna är i dagsläget inte tillräckliga. Reglerna i EVL liknar mer de paragrafer som 

finns i LEV. Dock fanns skillnader i den praktiska tillämpningen och hanteringen av 

ändringar. Det finska systemet är till synes mer anpassningsbart, förändringar kan genast 

bemötas av väglaget genom stämma.  

4.1.2.1 Förändringar i deltagande fastigheter 

Det är respektive lands lantmäterimyndighet som genomför fastighetsbildning. Vid 

förrättning i Sverige säkerställer förrättningslantmätaren att den nya fastigheten får rätt 

till väg, upptas i samfällighetsföreningen och tilldelas andelstal. Dock görs detta enbart 

för registrerade vägsamfälligheter, eftersom endast cirka 3500 stycken har hunnit 

omprövats lämnas detta åt fastighetsägaren och vägsamfälligheten att sköta för resterande 

vägsamfälligheter (N. Blohm, personlig kontakt, 120520). Efter fastighetsbildning har 

skett i Finland åligger väglaget att anta den nya fastigheten om det anses nödvändigt men 

även att omfördela vägenheter. Detsamma gäller om ny väg har byggts och en fastighet 

inte längre har behov av den enskilda vägen i väglagets försorg, det är mellan 

fastighetsägaren och väglaget som beslutet om utträde tas. Däremot måste 

Lantmäteriverket meddelas för borttagande av en vägrätt om vägen belastar fastigheten i 

fråga, annars kvarstår rätten i fastighetsregistret som juridiskt bindande. 

4.1.2.2 Omfördelning av andelstal/vägenheter 

Lantmäteriet i Sverige är de enda som kan fastställa nya andelstal för en vägsamfällighet 

om inte undantag gjorts redan vid anläggningsförrättning och samfällighetsföreningen har 

getts tillstånd att på vissa grunder fatta beslut om ändringar (se ovan under avsnitt 3.2.1). 
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Detta gäller dock bara för samfällighetsföreningar bildade efter 2000. Lantmäteriet har 

fortfarande sista ordet vad gäller överenskommelser som beslutar om nya ändringar.   

 

Stora skillnader kan ses i sättet att hantera andelstalen. Finska väglag opererar helt på 

egen hand när det kommer till vägenheter. Väglagen har en skyldighet att minst var fjärde 

år se över vägenheterna, vilket gör att en situation med gamla andelstal liknande den i 

Sverige troligen aldrig inträffar i Finland. Hjälp och rådgivning om ändring av vägenheter 

kan fås från vägnämnden, men eftersom de är första instans vid eventuella 

besvärsyrkanden är risken för jäv överhängande och därför fastställer de sällan nya 

vägenheter. Däremot kan konstateras att antalet besvär är små och uppgår till enbart ett 

fåtal per år (C. Jansson, intervju 120426). Att ta fram nya andelstal är en av de uppgifter 

en vägdisponent har om väglaget har valt att anställa en sådan, härmed uppkommer inget 

jäv eftersom vägdisponenten inte är kopplad till någon myndighet.  

4.1.3 Fastighetsregistret  

Det svenska fastighetsregistret innehåller väldigt mycket information, delar hämtas från 

andra databaser och därmed uppstår en stor skillnad mot det finska registret. I Finland 

verkar kommunikationen, dels mellan myndigheter men även mellan myndighet och 

väglag, vara nästan obefintlig. Kontakt uppstår mellan väglag och lantmäteriverk enbart 

när förutsättningarna för vägens dragning ändras och gentemot vägnämnden enbart vid 

tvister eller bidragssökande. Under besöket i Finland framkom att även om bristen på 

kommunikation ibland ställde till problem, bottnar det i den finländska mentaliteten. Det 

är dock inte väsentligt för detta arbete. Men desto mer relevant och intressant är att 

varken från väglag, Vägnämnd eller Lantmäteriverk framkom några större klagomål på 

bristen mellan kommunikation emellan dessa organ, det fanns helt enkelt ingen önskan 

eller något behov om vetskap av vägenheter utanför väglaget. Tvärtemot Sverige där 

Lantmäteriet har en klar önskan att få andelstalen.  

4.1.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta allt som tidigare presenteras, ligger den största skillnaden i de två 

systemens flexibilitet och användarvänlighet. Den finska modellen kan på ett betydligt 

mer effektivt sätt anpassa sig efter yttre förhållanden och på så sätt minska eventuella 

orättvisor i andelstal och kostnader. De finska väglagen är bortsett från (de frivilliga) 

bidragen och så länge vägens sträckning är tillfredsställande, nästan helt självständiga.  
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4.2 Resultat av Enkätundersökningen  

Innan påminnelse skickades ut var svarsfrekvensen 32 %, vilket motsvarar 46 svar. Efter 

påminnelse inkom ytterligare 21 svar vilket resulterade i en svarsfrekvens på cirka 47 %. 

Tyvärr ledde teknikproblem till att ett fåtal som ville delta inte kunde, dessa skickades 

nya länkar med förhoppningen om att ta ytterligare lite av deras tid i anspråk. Men det är 

oklart hur stort bortfall detta resulterade i. I figurerna nedan syns siffror i varje stapel, 

dessa representerar antalet personer som angett det svaret.  

 

Som påpekades i Finland har de svenska vägsamfälligheterna en betydligt större 

medlemskrets. De som besvarade enkäten ombads fylla i hur länge de varit medlemmar 

samt uppskatta storleken på samfällighetsföreningen. Resultatet presenteras i tabell 1, där 

genomsnittet visar att de tillfrågade varit medlem i dryga två decennier i en 

samfällighetsförening med ca 140 delägare.  

Tabell 1. Bakgrundsstatistik över deltagare i enkätundersökningen 

 Antal år som medlem Antal delägande fastigheter 

Medel  18 138 

Median 16 91 

 

4.2.1 Ändringar  

Ett antal frågor ställdes som berörde några av de ändringar en samfällighetsförening kan 

genomgå. Figur 1 visar att det är ganska vanligt att en förändring skett på någon av 

punkterna, många verkar ha genomgått flera av punkterna. Vanligast är att medlemmarna 

i styrelsen byts ut, frågan är hur många av dessa ändringar som finns med i 

fastighetsregistret. Senare frågor visar att det uppfattas som alldeles för dyrt att rapportera 

in, däremot så är kontaktuppgifter gratis. Men från kommentarer och bristen på korrekta 

uppgifter i fastighetsregistret verkar denna vetskap inte finnas ute i 

samfällighetsföreningar.  
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Figur 1. Har följande ändring skett i din förening? 

 

Svaren på följdfrågan till figur 1, om förändring skett kan ses i figur 2. Som visar att 

speciellt vad gäller andelstal, är det relativt ofta som ändring sker utan Lantmäteriets 

medverkan. Skillnaden mellan andelstal och deltagande fastigheter utgörs sannolikt av att 

förrättningslantmätaren vid fastighetsbildning även ansluter den nya fastigheten till 

samfällighetsförening om behov finns. Därmed uppstår inget behov av att egenhändigt 

utföra denna ändring. De som ändå uppgett att fastighet tagits med i 

samfällighetsförenignen utan Lantmäteriets deltagande har troligtvis även ändrat 

andelstalen. Enligt AL 2 § kan exemeplvis även ett arrende upptas som delägare vilket 

gör det troligt att det är detta som åsyftas i en del av fallen, från de som angett att 

förändring skett i deltagande fastigheter. Anmärkningsvärt är ändå antalet som uppgett att 

andelstal ändrats utan Lantmäteriets medverkan.  
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Figur 2. Hur genomfördes ändringen? 

 

Av de svarande uppgav 30 % att de någon gång önskat genomföra en ändring men ändå 

inte gjort det. Största skälet emot att genomföra en förändring tycks vara att det uppfattas 

som alltför dyrt och komplicera enligt figur 3. Till alternativet ”annat” fanns möjligheten 

att lämna en kommentar, dessa inkluderade bland annat att den önskade ändring inte var 

genomförbar enligt tidigare förrättningsbeslut, eller vidareutvecklar det andra alternativet 

om kostnader. Flera nämner att det är dyrt och att det av den anledningen upprättats en 

intern andelsfördelning som sedan undertecknats av alla delägare.  

 

Figur 3. Varför har ni inte genomfört den önskade ändringen? 
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Det är övervägande positiv respons på frågan om ändringar av andelstal inom 

vägsamfälligheten (figur 4). En annan snarlik fråga (figur 5) gav liknande resultat, där 

uppgav nämligen 55 % att de helst skulle vilja ändra på andelstalen, andra svarsalternativ 

var inträde respektive utträde av fastighet samt ingen ändring och annat. De svarande 

uppgav även årsstämma som det önskade beslutsfattande organet för ändringar som 

beslutas av samfällighetsföreningen, exakt antal positiva till detta svarsalternativ uppgick 

till 45 %. Följt av 34 % som helst ansåg att styrelsen ska vara det beslutsfattande organet, 

de resterande 21 % vill inte ha någon möjlighet att genomföra ändringar på egen hand. I 

figur 5 svarar även 37 % att de är nöjda med dagens system.  

 

Figur 4. Vad skulle du tycka om ni själva fick ändra andelstal? 

 

 

Figur 5. Vilka frågor skulle du vilja att föreningen kan besluta om? 
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Som synes vill en majoritet ha möjligheten att ändra andelstal. Figur 5 visar 

sammanställningen av en fråga där endast ett svarsalternativ kunde väljas men möjlighet 

till fritext fanns. Från de öppna svaren framkom att många ville ha möjligheten att välja 

flera svarsalternativ. Detta uteslöts eftersom det är intressant att se vilken ändring de helst 

vill genomföra. Att så många valde att de är nöjda är förbryllande men inte 

uppseendeväckande, en ändring kan medföra stora omställningar och mycket jobb. 

Flertalet av kommentarer i ”annat-fältet” berörde svarsalternativ från andra frågor. Bland 

de lämnade svaren ingick att det var dyrt och komplicerat att registrera ändringar, en 

önskan om att kunna få ut grunderna för de ursprungliga andelstalen och förenkling av 

systemet.  

4.2.2 Fastighetsregistret  

Figur 6 visar resultatet från frågan om vilka uppgifter som bör finnas med i registret. Värt 

att lägga märke till är att en stor del av de svarande anser att det är viktigare att andelstal 

finns med än kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och delägare. Bland övriga 

kommentarer till denna fråga fanns ”postadresser” vilket tolkas som delägarnas och 

styrelsemedlemmarnas uppgifter. Även att styrelsen redan beslutar om andelstal, någon 

förklarande text gavs inte i svaret så oklart om det betyder att inrapportering skett eller ej.  

 

Figur 6. Vilka uppgifter tycker du bör finnas i fastighetsregistret? 

4.2.3 Kvalitativa delen: Resultat av de fria kommentarerna  

Sista posten i enkätundersökningen gav möjligheten att fritt skriva ner sin åsikt. Detta 

utnyttjades av många vilket gav undersökningen ett nytt djup. Här visades på flera 

punkter som upplevs som problem eller onödigheter, men som inte är relevanta i det här 
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arbetet. Nödvändigheten i att vägen är samfälld och inte allmän är ett exempel. Ett av de 

inkomna svaren som täcker mycket av det de flesta kommentarer tar upp lyder: 

”Jag anser att ändring med ett separat avtal fungerar bra. Det är dyrt med 
förrättning. Vill dock att det alltid ska finnas möjlighet att gå till Lantmäteriet för att 
få en ordentlig förrättning.”  
 

Mycket av det som påpekas i citatet ovan upprepas av flera andra. Många anser att det är 

för dyrt att genomföra ändringar, att rapportera in uppgifter eller att fråga. Eftersom det är 

gratis att registrera kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar (Lantmäteriet, 2012b), 

hänsyftas här troligen inrapporteringar och ändringar av andra uppgifter. Det kan även 

vara så att vetskapen om att kontaktuppgifterna är gratis att ändra inte finns. Att 

egenhändigt ändra andelstal väcker även andra åsikter:  

”Vill man ändra andelstal utan lantmätare gäller det att man kan visa rättvisa 
andelstal i uträkningen för varje fastighet.” 
 
”… Hittills har det varit enighet i föreningen, men det skulle vara bra om det fanns 
inskrivit som möjlighet till beslut…”  
 

Viljan att omfördela andelstalen finns men som påpekat ovan kan det vara svårt att få till 

en rättvis fördelning. Samtidigt står Lantmäteriet för en trygghet, deras beslut är officiella 

och säkerställda enligt lagens uppfattning om rättvisa. En motvilja för att helt avskärma 

sig från Lantmäteriet verkar existera samtidigt som önskan om viss avhängighet är tydlig.  

 

I tabell 2 har de åsikter som angetts under ”har du några övriga kommentarer?” 

sammanställts.  Det var fritt att besvara och flertalet har valt att inte lämna någon 

kommentar. Varje person som lämnade en kommentar har tilldelats en bokstav efter den 

ordning som kommentarerna visas av programmet. Kategorierna har bestämts efter de 

vanligaste kommentarerna och innehållet i frågorna. Är ett fält ifyllt betyder det att 

personen ifråga har uttryckt en åsikt om den kategorin. Egentligen skulle de två sista 

kategorierna (eget beslutsfattande och redan genomfört ändringar) kunna liknas varandra, 

de som genomfört en ändring kan anses vara för eget beslutsfattande. Samtidigt ska det 

inte uteslutas att de som uttryckt en åsikt om eget beslutsfattande även har genomfört en 

ändring. Tabell 2 visar därmed enbart vad som skrivits och de åsikter som framkommit, 

inte vad som hänt i verkligheten.  
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Tabell 2. Sammanställning av de fria kommentarerna 

Kategori 
 
Person 

Kostnader Fastighets- 
registret 

Eget 
beslutsfatt

ande 

Redan 
genomfört 
ändringar 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     
 

En hel del åsikter som inte har med undersökningen att göra framkom även. Dessa var 

exempelvis eget reglerande av trafikregler samt kommentarer och synpunkter på enkäten 

och själva ämnet.  

4.2.4 Sammanfattning  

Jämförs de svar som inkommit i kryssfrågorna samt de åsikter som lämnats i 

kommentarfältet, ses en tydlig önskan om att inom samfällighetsföreningen kunna ändra 

andelstalen när det behövs. Att involvera Lantmäteriet anses dyrt, och från figur 3 kan 

utläsas att det även anses svårt. Dock finns en motsättning, figur 5 visar att 24 stycken 

inte anser att en förändring behövs. I större samfällighetsföreningar kan en förändring 

vara svårare att genomföra eftersom det kan tänkas finnas fler motsättningar inom 

gruppen.  

 

Enligt tabell 2, handlade de flesta kommentarer om eget beslutsfattande, följt av att 

ändringar redan genomförts. Detta följer mönstret i figur 3, 4 och 5. Nämligen att önskan 

om att genomföra ändringa finns, men det anses för dyrt. Majoriteten uttrycker det som 

mycket bra att få ändra på andelstalen egenhändigt, det är även den fråga flest vill ha 

befogenheten att ändra på om de får välja.   
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5 Diskussion  

Finland kan sägas ha tre beslutsfattande organ när det kommer till enskilda vägar. 

Lantmäteriverket i frågor som gäller bildning, ändring och upphävning av väg, 

Vägnämnden som första instans vid tvister och väglaget i alla frågor som rör förvaltning.  

Efter att intervjuerna genomfördes var det uppenbart att detta är ett system som fungerar, 

men som med allt annat inte är perfekt. Lantmäteriverket har samma problem med ett 

fastighetsregister som kan vara inaktuellt. Dock till en lägre grad än dess svenska 

motsvarighet, vilket beror på att de inte har samma krav på vilka, eller hur många 

uppgifter som ska registreras. Det finska fastighetsregistret innehåller till exempel inga 

vägenheter. Kontakten mellan de olika organen är däremot liten, något som tycks vara 

vanligt även mellan andra myndigheter i Finland. Där har Sverige ett försprång eftersom 

myndigheter samarbetar och det är möjligt att från flera register inhämta olika uppgifter, 

till skillnad från Finland där olika delar av fastighetsregistret står under olika 

myndigheters ansvar (Halme, 2009). I detta kapitel diskuteras resultaten från kapitel fyra.  

5.1 Enkätundersökningen  

Den enkätundersökning som gjordes uppfyllde det översiktliga målet att samla in åsikter 

och se hur vanligt det är med förändringar inom samfällighetsföreningar samt vad 

medlemmarna tycker om en kommande ändring av regelverket. Dock uppstod för några 

av de tillfrågade tekniska problem som gjorde att de av någon anledning inte kunde öppna 

länken i mejlet. De som skrev och anmärkte på problemet skickades en ny länk till 

enkäten men mörkertalet är ovisst. Trots det inkom 67 svar, vilket motsvarar 47 % i 

svarsfrekvens som för en internetbaserad enkät, får anses klart acceptabelt. För validitet 

se avsnitt 2.3.3.  

5.2 Kontaktuppgifter 

Att ha rätt kontaktuppgifter till ett väglag eller en vägsamfällighet kan tyckas oväsentligt, 

men felaktiga uppgifter kan leda till att kallelser och upplysningar inte utgår och därmed 

förloras rätten att föra talan vid exempelvis en förrättning som kan påverka den enskilda 

vägen. I både Sverige och Finland är inrapportering av kontaktuppgifter utan kostnad, 

problemet verkar snarare bero på bristande kunskap om hur och att det ska göras.  

 

I enkäten ställdes frågan vilka uppgifter som den tillfrågade ansåg behövde finnas i 

registret, responsen för kontaktuppgifter var låg. Vilket får anses bottna i dålig kunskap 
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om hur uppgifterna används och varför de är nödvändiga. Detta borde vara lättåtgärdat, 

genom till exempel annonseringar, informationsutskick eller att efter vissa intervaller till 

den registrerade adressen utgå med frågan om den fortfarande stämmer. Ett argument 

emot är att det ligger i föreningens intresse att rapportera in, men finns inte den vetskapen 

inkommer inga uppgifter vilket i slutändan kan försvåra Lantmäteriets förrättningsarbete. 

Nyttan av att ha ett komplett och uppdaterat register måste vägas mot kostnaderna av att 

informera om dess nödvändighet.  

5.3 Andelstal  

Sverige och Finland grundar andelstalsberäkningen på liknande sätt, nämligen genom 

nytta och faktisk användning (AL 15 §; LEV 3:23). En fördel med att ha Lantmäteriet 

som enda beslutsfattande organ innebär att lagen upprätthålls och en, trots ordets 

subjektivitet, rättvis kostnadsfördelning uppkommer. Finns däremot inte resurserna eller 

det av annat skäl inte ansöks om ändring uppstår samma problem som redan existerar. 

Nämligen att gamla andelstal används eller att föreningarna beslutar om ändringar utan 

Lantmäteriets medverkan.  

 

Frågan som egentligen bör ställas är vilken funktion vetskapen om en 

samfällighetsförenings andelstal fyller för Lantmäteriet. I Finland anses det enbart vara 

väglagets ensak att föra register över sina medlemmar och dess vägenheter, efter 

personlig kommunikation med representanter från alla tre organ står det klart att de är 

överrens om onödigheten för utomstående att ha insikt i detta. I enkätundersökningen 

framkommer önskemål från de tillfrågade om möjligheten att själva få fatta beslut på 

årsstämman om en ändring av andelstalen. Olikt Finland verkar det i Sverige finnas ett 

intresse av att andelstalen finns registrerade hos Lantmäteriet. Däremot uppfattas det som 

dyrt och mestadels svårt och tidskrävande att registrera  uppgifterna. Vetskapen om att de 

finns registrerade bidrar dock till en trygghet och en känsla av att det är formellt och 

korrekt utfört. Samtidigt riktas kritik mot kostnaderna att vända sig till Lantmäteriet, en 

fråga som ställts är hur en myndighet kan vara instans för överklagande och samtidigt 

agera konsult. En sänkning av kostnaderna efterfrågas, men det utgör ändå ingen 

komplett lösning. Eftersom frekventa ändringar ändå skulle bidra till väldigt mycket jobb 

för Lantmäteriet och höga kostnader för föreningen, som därmed kan misstänkas bli 

avskräckta trots en lägre ”engångskostnad”.   



 34 

5.4 Deltagande fastigheter  

Det svenska systemet innebär att det är vid förrättning som det beslutas om en fastighet 

ska anslutas till samfälligheten eller inte. Vilket kan ge en trygghet att veta att det är 

officiellt. Till skillnad mot Finland där enbart fastigheter som belastas av vägens dragning 

finns med i registret, det kan vara en fördel eftersom kontinuerlig handläggning och 

inregistrering av ändringar kan leda till ofullständighet. Samtidigt kan det för en nybildad 

fastighet uppstå problem och onödiga konflikter med väglaget. Många konflikter av detta 

slag handlar om pengar eller personkemi som oftast når en lösning i ett tidigt skede, men 

även dessa är få till antalet (C. Jansson, intervju 120426).  

 

Från enkäten framkommer att för flertalet av de tillfrågade föreningarna har ändringar i 

deltagande fastigheter skett, i de flesta fall genom förrättningslantmätare eller 

överenskommelser. Vidare kan i figur 5 utläsas att fler hellre vill kunna ändra andelstalen 

än deltagande fastigheter, detta beror troligtvis på att enbart ett alternativ var möjligt att 

välja. Ytterligare ett bevis för att föreningarna vill kunna bestämma om deltagande 

fastigheter framkom i de fria kommentarerna, ett flertal önskade även att frågan var en 

flervalsfråga.  

  

I både svensk och finsk lagstiftning ges möjligheten till annan än fastighet att vara 

delägare i en vägsamfällighet eller ett väglag. Men enbart om det är varaktigt, som 

exempelvis ett arrende, en gruva eller en verksamhet som inte är fastighetsägare. Det är 

även dessa deltagarändringar som är vanligast förekommande för finska väglag (A. 

Wikholm, intervju 120428).  

5.5 Svenska (och finska) systemet jämfört med andra länder 

Ostrom (1990/2009, s 30), citerar Aristoteles som påpekar att ”ju fler som har något 

gemensamt, desto mindre omsorg kommer man ägna det.”. Ostrom drar dock slutsatsen 

att det genom gemensamt ägande kan uppstå ett egenintresse som bidrar till hållbar 

utveckling. Ytterligare en slutsats är att privatisering och centralisering inte alltid är den 

bästa lösningen (Häll, 2009, 13 oktober), eftersom behovet av korrekt information inte 

alltid kan uppfyllas. Ivarsson (2011) konstaterar att Sverige och Finland står ut från 

mängden med ett utbrett system för gemensamt ägande finns. Som påpekat av Ostrom, 

kan liknande system saknas för andra länder på grund av att gemensamt ägande aldrig 

upplevts som lönsamt. Men även en avsaknad av tradition. Ivarsson och Malmberg Calvo 

(2003) menar att bidragssystemet till samfällighetsföreningar är en bidragande faktor till 
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att det svenska systemet fungerar och att det faktiskt blir billigare för staten om 

samfällighetsföreningen utför arbetet. Något som anses bero på de boendes intresse av att 

hålla vägen i gott skick och att arbete därför genomförs utan fördröjning.  

De svenska vägsamfälligheterna tjänar därmed både ett funktionellt och ett ekonomiskt 

syfte. Liknande kan sägas om Finland, som även de har ett utbrett bidragssystem och 

dessutom en procentuellt större andel av enskilda vägar. 

 

I ett exempel av Grahn-Voorneveld (2012) ändras en fastighets användning från 

fritidsbostad till näringsändamål vilket ställer högre krav på vägens bärighet och standard. 

Görs i detta fall inga nya andelstal svarar delägarna fortfarande efter den gamla 

kostnadsfördelningen vilken i vissa fall kan bli högst oskälig. Här ses en klar fördel med 

de finska väglagens förmåga att anpassa sig efter förändringar i sin egen omgivning. 

Dock har både Sverige och Finland en fördel jämfört med de länder som använder sig av 

schablonberäkningar (se avsnitt 3.4.1). Jaarsma och van Dijk (2001) beskriver en modell 

där generaliserade kostnadsberäkningar kan leda till orimligt höga eller låga kostnader för 

de boende jämfört med den faktiska kostnaden. En klar fördel med det svenska systemet 

är att hänsyn tas till varje individuellt fall.  
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6 Slutsats 

Att helt frångå ett system på en dag är i praktiken en omöjlig uppgift. Men kanske är det 

något sådant som behövs, då den gradvisa övergång med omprövningsförrättningar som 

efterfrågades vid upphävandet av EVL fortfarande inte är genomförd. Att hålla ett så 

omfattande register som fastighetsregistret uppdaterat när så många yttre faktorer 

påverkar är en svår uppgift eftersom information och yttre omständigheter genomgår 

ständig förändring. En prioritering bör göras om vilka uppgifter som anses nödvändiga att 

ha kännedom om och sedan lägga fokus på att hålla dessa delar uppdaterade.  

 

I enkäten framkom att 45 personer, eller 67 % tycker att andelstalen bör finnas med i 

registret. Från kommentarer och egen observation beror detta på att om tvist uppstår är 

det en trygghet att Lantmäteriet har korrekta uppgifter. Anmärkningsvärt är att lägst 

gensvar med 35, respektive 37 personer inte ansåg det nödvändigt med kontaktuppgifter 

till styrelse eller medlemmar, vilket tyder på en brist i kunskapen om hur dessa adresser 

används och vikten av att de är korrekta. Från enkäten dras slutsatsen att anledningen till 

bristen på uppdatering av uppgifter beror på kostnaderna att göra det och brist i vetskap 

om hur det ska ske. Ute i samfällighetsföreningar finns en klar önskan om förändring. 

Genom att förbättra informationen, dels om nyttan med korrekta kontaktuppgifter, dels 

om att det är utan kostnad att rapportera in, skulle säkerligen de flesta vägsamfälligheter 

lägga större vikt vid att se till att uppgifter är korrekta.  

6.1 Förslag på förändringar angående andelstal 

Ett flexibelt system bidrar till att andelstal och därmed kostnader för respektive delägare 

hela tiden kan anpassas till rådande förutsättningar. Fokus från Lantmäteriets håll bör, om 

systemet inte ändras, läggas på att aktivt jobba för att sänka kostnaderna och öka 

kunskapen om nyttan med korrekta uppgifter i registret. Ska föreningarna själva få 

besluta om andelstal bör vetskapen om hur detta ska genomföras för att åstadkomma en 

skälig andelsfördelning prioriteras. En utredning om möjligheten och nyttan av att införa 

vägdisponenter även i Sverige skulle vara intressant i ett sådant sammanhang.   

6.1.1 Förslag 1, Vägsamfälligheten ges befogenhet  

Ett förslag skulle kunna vara att vägsamfälligheter tillåts själva samla in all information 

och genom stämma besluta om nya andelstal samt att samla in nödvändiga underskrifter 

för att sedan överlämna allt till Lantmäteriet för godkännande. Lantmäteriet kan 
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kontrollera att uppgifterna är rimliga och ligger inom lagens gränser och samtidigt föra in 

önskade uppgifter i registret. På detta sätt finns inget behov av att förrättningslantmätaren 

ska ut på plats vilket minskar tidsåtgången, som bidrar till en lägre kostnad för 

vägsamfälligheten. Detta är liknande det som sägs i AL 24 a §, dock skulle paragrafen 

kunna tänjas till att inkorporera alla samfälligheter och inte enbart de som getts tillstånd.  

 

Frågan om nyttan för Lantmäteriet att ha tillgång till andelstal har ställts, därför vore en 

möjlighet att anamma det finska systemet och tillåta vägsamfälligheterna att egenhändigt 

besluta, genomföra och hålla register över andelstalen. Detta öppnar möjligheten för 

utomstående konsultverksamhet om Lantmäteriet står som första instans vid överklagan. 

Alternativt för Lantmäteriet att agera konsult om domstolen är första instans. Släpps 

konsultverksamheten fri, skulle marknadspriser uppstå. Om marknadspriset är högre eller 

lägre än Lantmäteriets taxor är omöjligt att säga, dock skulle marknadspris innebära att 

kostnaden är det pris vägsamfälligheterna är villiga att betala.  

6.1.2 Förslag 2, Internet och datorisering 

Är det vitalt att få in uppgifterna bör möjligheten att uppföra en databas med inloggning 

undersökas för att ge samfällighetsföreningarna möjlighet att föra in uppgifter 

egenhändigt. Möjligheterna att programmera ett system som känner av orimliga ändringar 

kanske kan skapas.  

 

Ett liknande förslag kan vara att Lantmäteriet utvecklar ett program som alla 

vägsamfälligheter får tillgång till. I Finland finns en programvara där väglaget kan föra in 

vissa uppgifter, exempelvis längd och antal delägare och programmet räknar ut 

vägenheter (A. Wilkholm, intervju, 120428). Tillgång till programmet kan ske via 

Lantmäteriet, enkla uppgifter fylls i och en dator generar andelstal utifrån dessa. På så sätt 

fås inte bara skäliga andelstal, utan uppgifterna kan automatiskt lagras hos Lantmäteriet.  

6.1.3 Förslag 3, Intervalluppdatering 

Ett annat alternativ vore att låta vägsamfälligheterna besluta om andelstal samtidigt som 

en obligatorisk uppdatering och inrapportering införs. På detta sätt kan 

vägsamfälligheterna besluta om andelstal som de anser skäliga och efter ett visst antal år 

ska nya andelstal rapporteras in. Vägsamfälligheten kan ges ett visst svängrum, 

exempelvis att mindre ändringar få ske vid behov men inrapportering trots det enbart sker 

vid viss tidpunkt eller efter omfattande ändringar. Detta kan ses som en variant av de 

finska väglagens plikt på att minst var fjärde år se över vägenheterna. För att detta system 
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ska fungera krävs att sättet för inrapportering ses över, eftersom det enligt enkäten 

upplevs som komplicerat. En metod vore att per post bifoga frankerade svarskuvert så 

exempelvis en styrelsemedlem enbart returnerar det nya beslutet. Alternativt genom 

internet eller per mejl till en kontaktperson på Lantmäteriet.  

6.1.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är min åsikt att systemet kan förenklas, både vad 

gäller flexibilitet och användarvänlighet. Det behöver även effektiviseras, så både 

kostnader och handläggningstid minskar. Systemet känns i dagsläget förlegat, 

förändringar skulle med fördel kunna ske genom teknologiska lösningar.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det svenska fastighetsregistret innehåller all mark i landet och är därmed komplett, men 

vid ändrade förhållanden är det inte alltid nya uppgifter förs in i fastighetsregistret, 

speciellt vad gäller samfällighetsföreningar (Rajabifard et. al., 2007; Lantmäteriet, 

2012a). Därför vore en djupgående undersökning om fastighetsregistret intressant för att 

utreda vilka uppgifter som är nödvändiga och nyttiga att ha registrerade, även om de inte 

rör samfälligheter. Vidare skulle en landsomfattande enkätundersökning liknande den 

som genomförts i detta arbete kunna inhämta fler åsikter och även visa på om det 

förekommer regionala skillnader. Intressant vore även att få en djupgående inblick i hur 

de samfällighetsföreningar som redan genomfört egna ändringar gått till väga.  
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Bilaga 1. Missivbrev  

 

Hej! 

Jag heter Thyra och går sista året som lantmätarstudent vid Högskolan i Gävle, där jag nu 

gör mitt examensarbete om enskilda vägar.  

 

Målet med examensarbetet är att komma med förslag till lantmäteriet om hur systemet 

som rör enskilda vägar kan förbättras och utvecklas. Din åsikt som medlem i en 

vägsamfällighet/vägförening är därför väldigt värdefull.  

 

Programmet jag använder mig av tillåter mig se om du svarat, men inte vad du svarat. 

Alla inkomna uppgifter är därmed helt anonyma och kommer enbart användas till detta 

examensarbete.  

 

Som tack för medverkan lottar jag ut trisslotter bland de som svarat.  

Du kommer till undersökningen genom att klicka på länken. Var snäll och svara så snabbt 

som möjligt, det tar ca 5-10 minuter.  

 

Tack på förhand 

Thyra Larsson  

Har du frågor rörande enkäten? Det går jättebra att mejla mig på: 

ofk09tlo@student.hig.se  
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Bilaga 2. Enkätfrågor  

1. Hur många år har du varit medlem i din förening?  

2. Hur många fastigheter består din förening av? (Med fastighet menas här 

fastigheter på marken, uppge en fastighet oavsett den har två ägare, osv) 

Har du kännedom om någon av följande förändringar har skett i din förening?  

3. En fastighet inträder/utträder? (Med fastighet menas här inte nya ägare genom 

köp/försäljning av hus utan fastighet på marken).  

Ja Nej 

4. Om ja på fråga 3. 

Hur genomfördes ändringen?  

 Av lantmätare 

 Av styrelse 

 På årsstämma genom omröstning 

 Genom överenskommelse 

5. Har andelstalen ändrats?  

Ja Nej  

6. Om ja på fråga 5.  

Hur genomfördes ändringen?  

 Av lantmätare 

 Av styrelse 

 På årsstämma genom omröstning 

 Genom överenskommelse 

7. Har byte av styrelsemedlemmar skett?  

Ja Nej 

8. Har stadgarna ändrats?  

Ja Nej 

 

9. Har din förening någon gång velat genomföra en ändring men inte gjort det?  

Ja Nej  

10.  Om Ja på fråga 9.  

Varför genomfördes inte ändringen?  

 Komplicerat 

 Dyrt 

 Tidskrävande 

 Vet inte hur det går till  

 Annat __________________ 

11. Vilka frågor skulle du vilja att föreningen själva kunde besluta om? 

 Inträde av fastighet 

 Utträde av fastighet 

 Ändring av andelstal  

 Inget, är nöjd med dagens system 

 Annat __________________  

12. Vad skulle du anse om att föreningen själva kan besluta om ändring av andelstal?  

 Väldigt bra 

 Ganska bra 
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 Bra 

 Mindre bra 

 Dåligt 

13. Hur skulle du i sådant fall vilja att ändringen genomförs?  

 Majoritetsbeslut på årsstämma 

 Av styrelsen 

 Vill inte ha den möjligheten 

 

14. Vilka av följande uppgifter tycker du bör finnas med i Lantmäteriets 

fastighetsregister?  

 Samfällighetens namn, adress, läge  

 Styrelsemedlemmar 

 Delägare/medlemmar  

 Andelstal  

 Annat ___________________ 

15. Har din förening någonsin behövt rapportera in uppgifter av liknande karaktär 

som de ovan?  

 Ja, många gånger 

 Ja, det har hänt 

 Visste inte man behövde rapportera in 

 Trodde det skedde automatiskt 

 Nej, aldrig behövt  

 

16. För förening bildad före år 2000 

Har överenskommelse om ändrat andelstal träffats med medlem?  

Ja Nej  

17. Om ja på fråga 16 

Vad tycker du om hur det förs in i registret?  

Dyrt    Billigt 

Svårt    Lätt 

Snabbt  Tidskrävande 

 

18. För förening bildad efter år 2000 

Har styrelsen beslutat om ändrade andelstal?  

Ja Nej  

19. Vad tycker du om hur det förs in i registret?  

Dyrt    Billigt 

Svårt    Lätt 

Snabbt  Tidskrävande 

 

20. För alla  

Om ni har möjlighet att själva besluta om andelstal och tvist uppstår, vilka vill ni 

helst överklaga till?  

 Lantmäteriet 

 Mark och Miljödomstolen  

 

Har du några övriga kommentarer?  


