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Abstract 

The purpose of this thesis was to examine older land joint property unit, with 

forest as main object, without arranged management and their transfer to new 

regulation regarding management. Disposal of land joint property unit has also 

been studied.   

The methods used in this thesis are a study about current law and an interview 

study. In the study regarding the current law, law, propositions, the Cadastral 

authorities’ handbooks and law literature has been studied. In the interview study 

two cadastral surveyors and two part-owners in joint property unit have been 

interviewed. 

This study about current law shows that joint property units today are managed 

according to the rules in the law of Joint Property Management Act, but for some 

joint property units the older bysamfällighetslagen is applicable. Disposal of land 

joint property unit is done by subdivision and amalgamation or through 

reallotment according to the rules in The Real Property Formation Act. 

The interview study shows that the cadastral surveyor’s faces older forest joint 

property units several times a year and that the disposal is handled just like the 

study of current law says. The replies from the part-owners indicate that they have 

a difficult time knowing what law to apply when it comes to their joint property 

unit. The part-owners also think that the cost for cadastral procedure is too high 

and makes them not willing to make changes in the joint property unit.      

The study indicates that the rules regarding management and disposal of joint 

property unit works well but that the part-owners is in need of more clear 

information about the current rules. This study also gives a suggestion for changes 

in law. 

Keywords: Joint property unit, Joint Property Management Act, The Real Property 

Formation Act, subdivision, reallotment, part-owner management, joint property 

management association.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera äldre marksamfälligheter, med skog som 

huvudändamål, utan ordnad förvaltning och deras övergång till nyare lagstiftning 

angående just förvaltning. Även avyttring av marksamfällighet har studerats i 

detta arbete. 

De metoder som används i detta arbete är en studie om gällande rätt samt en 

intervjustudie. I studien om gällande rätt har lagstiftning, propositioner, 

Lantmäteriets handböcker och juridisk litteratur studerats. I intervjustudien fick 

två förrättningslantmätare och två delägare i samfällighet svara på frågor.  

Studien av gällande rätt visar att samfälligheter idag förvaltas enligt reglerna i 

lagen om förvaltning av samfälligheter, men för vissa samfälligheter är 

fortfarande den äldre bysamfällighetslagen tillämplig. Avyttring av samfällighet 

sker genom avstyckning och sammanläggning eller genom fastighetsreglering 

enligt reglerna i fastighetsbildningslagen.  

Intervjustudien visar att förrättningslantmätarna stöter på äldre 

skogssamfälligheter flera gånger årligen och att avyttring hanteras så som studien 

av gällande rätt säger. Svaren från delägare i samfällighet tyder på att delägare 

kan ha svårt att veta vilken lagstiftning som gäller för just deras samfällighet samt 

att förrättningskostnaden gör att delägare drar sig från att göra någon åtgärd i 

samfälligheten.  

Studien visar att reglerna angående förvaltning och avyttring av samfällighet 

fungerar bra men att delägare är i behov av tydligare information om de regler 

som gäller. Studien ger även förslag på en lagrumsändring. 

Nyckelord: Samfällighet, lagen om förvaltning av samfälligheter, 

fastighetsbildningslagen, bysamfällighetslagen, avstyckning, fastighetsreglering 
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Förkortningar 

AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

ASP Promulgationslagen till AL och SFL (SFS 1973:1151) 

BysamfL Lagen om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga 

samfällda ägor och rättigheter (SFS 1921:299) 

FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

FörvProcL Förvaltningsprocesslagen (SFS 1971: 291) 

JB Jordabalken (SFS 1970:994) 

LM Lantmäteriet 

MMDL Lagen om mark- och miljödomstolar (SFS 2010:921) 

NJA II Nytt juridiskt arkiv avdelning två 

Prop. Proposition 

SFL Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150)  

 

Exempel på paragrafshänvisning 

I löpande text kan en paragrafshänvisning till exempel skrivas FBL 6:2 2 st och 

betyder då fastighetsbildningslagens sjätte kapitel, andra paragrafen, andra 

stycket.
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1 Introduktion 

I detta inledande kapitel av arbetet kommer bakgrunden och syftet att presenteras 

samt en kort genomgång av historien bakom samfälligheter gå igenom. Även kort 

om dispositionen i arbetet.   

1.1 Bakgrund 

En samfällighet är mark som är gemensam för flera fastigheter, enligt 

fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) (FBL) 1:3. Ekbäck (2009) skriver i sin 

artikel att det finns två olika förvaltningsformer för samfälligheter, 

delägarförvaltning och förvaltning genom en samfällighetsförening. Regler 

gällande förvaltning av samfälligheter hittas i lagen (SFS 1973:1150) om 

förvaltning av samfälligheter (SFL). Innan införandet av FBL år 1972 kunde 

marksamfällighet av skogsmark bildas genom att skapa by- och 

sockensamfälligheter. Vid förvaltning av bysamfälligheter är i princip SFL 

tillämplig. För vissa bysamfälligheter kan dock den äldre bysamfällighetslagen 

(SFS 1921:299) (BysamfL) fortfarande vara tillämplig, enligt promulgationslagen 

(1973:1151) till AL och SFL (ASP) 16 §.  

Samfälld skogsmark kräver inte alltid regelbundna åtgärder, vilket kan göra att 

föreningsstämmorna sker mer sällan och till slut inte alls. När inga 

föreningsstämmor hålls på flera år blir samfälligheten “sovande” och kan förbli 

det i många år. När delägarna i samfälligheten vill komma igång igen med 

föreningsstämmorna efter mycket lång tid uppstår frågor kring hur detta ska gå 

till. Sedan väcks tankar kring frågor om hur förvaltningen av samfälligheten ska 

skötas i fortsättningen. Vissa delägare i samfälligheten kan vid denna tidpunkt inte 

längre vara intresserade av att behålla samfälligheten utan de önskar istället att 

samfälligheten avyttras.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med arbetet är att studera äldre samfälligheter utan ordnad förvaltning. Med 

äldre samfälligheter menas samfälligheter bildade innan 1972. Dessa 

samfälligheter är bildande innan införandet av FBL och SFL och deras förvaltning 

kan därför följa gammal lagstiftning.  



 2 

Min huvudfråga är: Hur ska en delägare gå tillväga om denne på bästa sätt vill få 

till en ordnad förvaltning av samfälligheten eller helt avstå sin andel i 

samfälligheten? 

Denna fråga kan delas in i följande delfrågor:  

 Hur lyder gällande lagstiftning angående förvaltning av samfälligheter? 

Vilka lagar reglerade detta innan införandet av SFL samt vad säger dessa?  

 Vad ska en delägare i en samfällighet som varit inaktiv i flera år göra för 

att samfälligheten ska komma igång igen med förvaltningen och 

föreningsstämmorna?  

 Hur ska en delägare som inte längre har intresse av att vara del av 

samfälligheten gå till väga för att avyttra skogsmarken?  

Arbetet avgränsas genom att inriktning sker mot samfälligheter med skog som 

huvudändamål. Fokus kommer ligga på samfälligheter med ett mindre antal 

delägare och med skogsomfång på omkring 20 hektar. Denna studie är viktig för 

de delägare i samfällighet utan ordnad förvaltning som behöver förtydligande i 

hur tillvägagångssättet ser ut för att skapa en ordnad förvaltning.  

1.3 Historik 

Skogen har sedan lång tid tillbaka ofta varit gemensam för flera fastigheter. Under 

skiftesreformerna under 1700- och 1800-talet gick markindelningen i byarna från 

gemensam mark till att delas upp i individuella fastigheter (Ekbäck, 2009). Byns 

mark delades alltså upp så att byborna fick sin respektive fastighet (Österberg, 

2013). All mark som tillhörde byn delades dock inte upp utan kunde lämnas 

oskiftad för att brukas gemensamt av byborna (allmänning), så var ofta fallet med 

byarnas skogsmark.  Varje bydelägare hade i förhållande till sin andel i byn rätt 

att utnyttja allmänningen, anser Wernstedt (1976). Andelarna i byn är bunden till 

äganderätten av varje enskild fastighet, det var på detta sätt som många av dagens 

marksamfälligheter bildades (Österberg, 2013).  

Innan skiftesreformerna ägde rum, reglerades förhållandet mellan bydelägarna i 

byggningabalken i 1734 års lag, reglerna gällde både användningen av enskild 

som samfälld mark, anger prop. 1973:160 (s. 290-291). Reglerna i 
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byggningabalken var bara översiktliga, den mer detaljerade regleringen hittades i 

byordningarna för respektive by (Ekbäck, 2011). Byordningen var byalagets 

regelverk, beslut togs vid bystämma som hölls av en ålderman (ibid.). 

Byordningarna blev efter ett tag omoderna eller behövdes inte längre på grund av 

skiftesreformerna och nya brukningsmetoder som minskade bydelägarnas 

beroende av varandra (prop. 1973:160 (s. 291)). Ny lagstiftning inom olika 

områden togs därför fram (ibid.).  

Bysamfällighetslagen trädde i kraft 1921 med syfte att göra det möjligt för 

delägare att fatta bindande beslut om användningen och förvaltningen av 

samfälligheten när de inte kunde komma överens (Ekbäck, 2011).  

1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en genomgång av metodval i kapitel 2. Resultatet från studien 

av gällande rätt gås igenom i kapitel 3-6 och sammanfattas i kapitel 7 som även 

redovisar resultatet från intervjustudien. Resultatet diskuteras sedan i kapitel 8. 
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2 Metod 

I detta examensarbete har lagstiftning och juridisk litteratur studerats för att få en 

klar bild över gällande rätt. Även en intervjustudie har genomförts.  

2.1 Studie av gällande rätt 

En forskare kan inte komma fram till betydande resultat utan att först ha förståelse 

för litteraturen inom området (Boote & Beile, 2005). I det här arbetet har gällande 

rätt studerats. Benämningen gällande rätt kan ha olika betydelser (Nilsson, 2011). 

Betydelsen som har valts att användas i detta arbete är att gällande rätt är en 

jurists svar på en juridisk fråga som han efter korrekt tillämpning av rättskällor 

ska ha kommit fram till (ibid.). Om den juridiska frågan prövades i högsta instans 

skulle domstolens beslut eller dom vara gällande rätt (ibid.). Vad som anses vara 

gällande rätt varierar med tiden, på grund av en ändring i lag kan svaret på en 

juridisk fråga vara olika före och efter lagändringen. För att ta reda på gällande 

rätt behövs rättskällor studeras, exempel på rättskällor är lagar och författningar, 

förarbeten, tidigare domstolsavgörande (praxis) och doktrin (Rättskälla, u.å.).  

För att studera lagstiftningen har Sveriges Rikes Lag används. För att enklare tyda 

lagarna har förarbeten, Lantmäteriets handböcker och doktrinen En kommentar till 

FBL skriven av Bonde, Dahlsjö och Julstad (2013) använts. Förarbetena och 

lagkommentaren till FBL har hämtats från Norstedts Juridiks rättsdatabas Zeteo. 

Lantmäteriets handbok om FBL har hämtats direkt från myndighetens hemsida 

medan handboken om SFL tillhandahölls av Peter Wiström, min kontaktperson på 

LM. Peter Wiström letade även fram BysamfL i en äldre lagbok, eftersom den 

lagen inte finns att hämta på riksdagens hemsida och inte heller finns att läsa i 

dagens Sveriges Rikes Lag. För att tyda lagarna har även annan juridisk litteratur 

använts som hittats i biblioteket på Högskolan i Gävle genom att söka på 

”fastighetsbildning”, ”fastighetsrätt” och ”samfälligheter” i bibliotekets katalog 

Higgins. Vetenskapliga artiklar har sökts i databasen Science Direct och i 

tidsskriften Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Ett viktigt 

kriterium var att artiklarna hade blivit peer reviewed för att de skulle läsas igenom 

mer noggrant. Sökord som användes var: common property, Sweden common 

property, conducting interviews och literature review.  
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2.2 Intervjustudie 

En intervjustudie har genomförts med syfte att inhämta information och 

synpunkter om hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Jacob och Furgerson 

(2012) rekommenderar att intervjuaren skriver ett protokoll inför intervjun. 

Protokollet ska enligt författarna bestå av ett frågeschema samt ett manus över vad 

intervjuaren har tänkt säga vid inledning och avslutningen av intervjun. Till 

protokollet valde jag att skriva öppna frågor till intervjun som ger möjlighet till att 

ställa följdfrågor, sådana frågor är semistrukturerande frågor, enligt Doody och 

Noonan (2013). Jag valde dock att börja intervjun med stängda frågor, för det kan 

göra det lättare att komma igång med intervjun, skriver Dilley (2000). Två olika 

frågescheman togs fram, ett till förrättningslantmätare och ett till delägare av 

samfällighet, med hjälp av Peter Wiström och min handledare Märit Walfridsson.  

Två lantmätare respektive delägare har svarat på frågor. På grund av tidigare 

kontakter på lantmäterikontoret i Falun så tillfrågades de först om de hade någon 

lantmätare som jag kunde intervjua. När ingen på kontoret satt med den 

kunskapen så rekommenderade de istället två andra lantmätare på andra kontor i 

Dalarna. Den första delägaren valdes ut eftersom det var han som från början kom 

med idén om att skriva ett arbete inom detta ämne, han rekommenderade i sin tur 

den andra delägaren.  
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3 Resultat från studien av samfälligheter enligt 

fastighetsbildningslagen 

I fastighetsbildningslagen (FBL) finns regler för hur samfälligheter bildas och 

ändras. FBL tar också upp speciella regler som gäller just bildandet av 

samfälligheter för skogsbruksändamål, så kallade gemensamhetsskogar.  

3.1 Marksamfällighet 

Enligt FBL är en samfällighet mark som hör till flera fastigheter gemensamt (FBL 

1:3). Samfällighet enligt FBL benämns oftast marksamfällighet, detta för att skilja 

från samfälligheter enligt annan lagstiftning (Ekbäck, 2012). I begreppet 

samfällighet enligt FBL ingår samfälligheter bildade enligt FBL eller äldre 

fastighetsbildningslagstiftning, skriver Bonde m.fl. (2013) i sin lagkommentar till 

FBL 1:3. Häradsallmänningar och allmänningsskogarna i Norrland och Dalarna 

utgör också samfälligheter enligt FBL, anser författarna. Även 

sockenallmänningar och sockensamfälld mark anses vara marksamfällighet 

(Österberg, 2013).  

3.1.1 Gemensamhetsskog 

Marksamfällighet för skogsbruksändamål kallas gemensamhetsskog (FBL 6:2). 

Tanken med gemensamhetsskogar är att sammanföra mindre skogsenheter till 

större enheter (Lantmäteriet, 2013 a). Om skogsmark är uppdelad på ett sätt som 

väsentligt hindrar ett tillfredsställande utnyttjande av skogen, alltså om skogen är 

ägosplittrad, får gemensamhetsskog bildas av skogsmarken. Detta gäller dock 

bara om det inte går att tillgodose behovet av förbättrad fastighetsindelning på 

annat sätt (FBL 6:2). Reglerna angående gemensamhetsskog kommer inte gås 

igenom närmare på grund av att lagstiftningen är av nyare art och därmed inte 

aktuell för detta arbete som riktar in sig på äldre skogssamfälligheter. 
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4 Resultat från studien av äldre lagstiftning 

De flesta marksamfälligheter har bildats under 1800-talet vid framförallt laga 

skifte (Östling, 2011). Exempel på marksamfälligheter är by- och 

sockensamfälligheter, allmänningsskogar och häradsallmänningar. Varje typ av 

samfällighet har i stort sett haft sin egen lagstiftning om förvaltning.   

4.1 Avgränsning av lagar 

Häradsallmänningar lyder under lagen (1952:166) om häradsallmänningar. Denna 

lag kommer inte att gås igenom närmare i detta arbete på grund av att 

häradsallmänningar är samfälligheter med stort markinnehav (Sveriges 

Häradsallmänningsförbund, 2014) och detta arbete är som tidigare nämnt 

avgränsat till att bara gälla samfälligheter med mindre skogsmark. Detta gäller 

även allmänningsskogarna enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i 

Norrland och Dalarna. På grund av angivna anledningar kommer bara 

bysamfällighetslagen att gås igenom.  

4.2 Förvaltning av samfällighet enligt bysamfällighetslagen 

Bysamfällighetslagen gällde fram till år 1974 då den ersattes av SFL. BysamfL 

var tillämplig på de samfällda ägor för en by eller annat skifteslag som vid skifte 

eller annan laga delning eller sämjedelning undantagits för gemensamt behov eller 

uteslutits från delningen (BysamfL 1 § 1 p). Lagen var även tillämplig på mark 

som var gemensam för två eller flera fastigheter med i övrigt skilda ägor 

(BysamfL 1 § 1 p). För vissa samfälligheter är BysamfL fortfarande tillämplig, se 

delkapitlet nedan om övergångsbestämmelserna enligt ASP.  

I en samfällighet där delägarna var högst två kunde förvaltningen ske på två olika 

sätt. Delägarna kunden själva sköta förvaltningen så länge de kom överens, kunde 

de inte enas i en fråga så kunde någon av delägarna enligt 10 § begära att 

förvaltningen istället skulle skötas av en god man (BysamfL 2 § 2 st). Ansökan 

om god man gjordes hos rätten, enligt BysamfL 10 §.  

För samfälligheter med fler än två delägare fanns tre olika former av 

stadigvarande förvaltning, enligt prop. 1973:160 (sida 320). Förvaltningen av en 
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samfällighet sköttes i första hand av delägarna själva (BysamfL 2 §). Kunde inte 

delägarna komma överens om användningen eller tillgodogörandet av samfälld 

mark fanns möjlighet att få till organiserad förvaltning av samfälligheten. Denna 

organiserade förvaltning anses inte vara en juridisk person (Österberg, 2013).  

4.2.1 Godmansförvaltning 

Om delägarna i en samfällighet inte kunde komma överens i en fråga hade 

delägarna möjligheten att på så sätt som anges i 10 § begära att god man skulle 

sköta förvaltningen (BysamfL 2 § 2 st).  

En fråga kunde avgöras genom att sammanträde hölls med delägarna (BysamfL 3 

§). Hade delägare krävt att förvaltningen skulle skötas av god man kan begäran 

göras att sammanträdet ska ordnas av denne, enligt BysamfL 3 §. Varje delägare 

hade vid sammanträde rösträtt efter hur stor andel denne hade i samfälligheten 

(BysamfL 4 § 1st). Den som kallade till sammanträde var också ordförande vid 

själva sammanträdet och har ansvaret för att protokoll fördes över vad som gicks 

igenom och beslutades vid sammanträdet (BysamfL 4 §). Kostnader i samband 

med sammanträdet betalades av delägarna efter deras andel i samfälligheten, 

enligt BysamfL 3 § 5 st. En god mans uppdrag kunde av olika skäl, som redovisas 

i BysamfL 13 §, sägas upp av domstol. En god man kunde till exempel sägas upp 

av domstol om delägarna var eniga om att själva sköta förvaltningen av 

samfälligheten och anmälde detta till domstolen, enligt BysamfL 13 § 4 st. En god 

mans uppdrag sades också upp av domstol om samfälligheten hade sålts eller 

upphört (BysamfL 13 § 6 st).  

4.2.2 Förvaltning för gemensam räkning 

Vid sammanträde kunde delägarna besluta att samfälligheten skulle ställas under 

förvaltning för gemensam räkning, delägarna skulle då anta reglemente (stadgor) 

för förvaltningen, enligt BysamfL 5 §. Reglementet skulle innehålla val av 

sysslomän för förvaltning, bestämmelser om sammanträde och omröstning, samt 

om kostnader för förvaltningen och hur vinsten ska användas (BysamfL 5 §). 

Domstol skulle sedan pröva reglementet för att se ifall det tillkomit i laga ordning, 

om det stred mot allmän lag eller författning eller om det ledde till betydande 

skada för delägare (BysamfL 5 § 2 st). Om samfälligheten helt eller delvis 
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utgjordes av skogsmark skulle reglementet säkerställa en tillfredställande 

skogsvård och rätten skulle låta skogsvårdsstyrelsen eller där sådan inte fanns, 

skogstjänsteman yttra sig i frågan (BysamfL 5 § 2 st).  

Om en delägare ansåg att beslut taget vid sammanträde ledde till betydande skada 

för denne eller att beslut inte hade tillkommit i laga ordning eller stred mot allmän 

lag eller författning, kunde delägaren väcka talan mot samtliga övriga delägare i 

domstol, enligt BysamfL 8 §. Talan fick lov att väckas inom trettio dagar från det 

att beslutsprotokollet från sammanträdet blivit tillgängligt för delägarna, annars 

gick rätten att klandra förlorad (BysamfL 8 §).  

4.3 Övergångsbestämmelser angående SFL 

I ASP finns övergångsbestämmelser till AL och SFL. I lagens 16 § finns 

bestämmelser om hur övergången ska ske för samfälligheter som tidigare 

förvaltats enligt BysamfL. Har domstol godkänt reglemente eller förordnat god 

man att sköta förvaltningen ska reglerna i BysamfL fortsätta att tillämpas, skriver 

Österberg (2013). Om någon delägare begär det ska samfällighetsförening bildas 

enligt reglerna i SFL (ASP 16 §). Begäran om att bilda samfällighetsförening ska 

göras hos, om sådan finns, samfällighetens syssloman eller god man, denne ska då 

hålla sammanträde för att bilda samfällighetsföreningen (ASP 16 §).  

Delägarförvaltning enligt SFL föreligger idag för de samfälligheter där delägarna 

själva skötte förvaltningen enligt regeln i BysamfL 2 §. Dessa samfälligheter kan 

ha reglemente eller byordning, men eftersom det inte är fastställt av domstol innan 

SFL trädde i kraft och förvaltningen inte sköts av en god man, så är inte BysamfL 

tillämplig, skriver Österberg (2013).   
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5 Resultat från studien av förvaltning av samfälligheter 

En samfällighet kan enligt lagen om förvaltning av samfälligheter förvaltas på två 

olika sätt, antingen genom delägarförvaltning eller genom föreningsförvaltning 

(SFL 4 §). SFL tar inte upp godmansförvaltningen som BysamfL eftersom den 

inte användes i särskilt stor utsträckning i praktiken, enligt prop. 1973:160 (sida 

321). Med delägare avses ägaren av en delägarfastighet, alltså ägaren till en 

fastighet som har del i samfällighet, enligt SFL 1 §.  

5.1 Delägarförvaltning 

För de samfälligheter som tillämpar SFL är det delägarförvaltning som föreligger 

om ingen samfällighetsförening har bildats, skriver Österberg (2013). Vid 

delägarförvaltning tar delägarna gemensamma beslut i frågor gällande 

samfälligheten, enligt SFL 6 §. Detta innebär att alla delägarna måste vara överens 

och det spelar ingen roll ifall alla delägare var närvarande när beslutet togs eller 

inte, menar Lantmäteriet (2013 b). Det motiveras därför i NJA II 1974 (s. 112-

113) att delägarförvaltning bara är menad för de enklaste samfälligheterna. Med 

en enkel samfällighet menas en samfällighet med mycket få delägare eller en 

samfällighet som inte är i behov av några särskilda förvaltningsåtgärder 

(Österberg, 2013).  

Om delägarna inte kan komma överens i en fråga angående någon 

förvaltningsåtgärd kan begäran göras hos Lantmäteriet att sammanträde ska hållas 

med delägarna för att där kunna ta ett majoritetsbeslut (SFL 7 §). Det räcker att en 

delägare begär att delägarsammanträde ska hållas.  

Om någon delägare begär det kan delägarsammanträdet hållas av ”särskild 

sammanträdesledare” som godkänns av Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2013 b). Det 

kan till exempel av kostandsskäl vara av intresse för delägare att sammanträdet 

hålls av person utanför Lantmäteriet. Lantmäteriet får dock ta betalt för deras 

kostnader för att godkänna sammanträdesledaren (ibid).  

Personen som ska hålla sammanträde är skyldig att utreda vilka som är delägare i 

samfälligheten, enligt SFL 8 §. Även delägarnas andelstal borde utredas, anser 

prop. 1973:160 (s. 405). Andelstalens utredning bör dock bara ske i skälig 
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omfattning och anpassas till syftet med sammanträdet, skriver Lantmäteriet (2013 

b). Andelstalen används när kostnaden för sammanträdet ska fördelas, enligt SFL 

16 §.  

5.2 Föreningsförvaltning 

En samfällighetsförening är en bildad sammanslutning vars medlemmar är 

delägare i samfälligheten (SFL 17 §). Den som förvärvar en fastighet med andel i 

samfällighet blir automatiskt medlem i samfällighetsföreningen, samtidigt så 

upphör medlemskapet för den som överlåter en delägarfastighet, detta enligt NJA 

II 1974 (s. 125-126). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den 

samfällighet för vilken föreningen bildats, föreningen får inte driva verksamhet 

som är främmande för ändamålet (SFL 18 §). En samfällighets ändamål går att 

hitta i den förrättning då samfälligheten bildades (Österberg, 2013). Författaren 

skriver att speciellt för äldre samfälligheter kan ändamålet för samfälligheten vara 

inaktuellt och vissa fall inte alls vara angivet. I dessa fall bör förvaltningen ske så 

att samfälligheten används på ett så lämpligt sätt som möjligt (ibid).  

5.2.1 Bildandet av samfällighetsförening 

En samfällighetsförening bildas genom att någon delägare begär att Lantmäteriet 

ska hålla sammanträde, enligt SFL 20 §. Lantmäteriet ska också hålla 

sammanträde med delägarna i en samfällighet för att bilda en förening om 

samfälligheten berörs av en förrättning enligt FBL eller AL, men bara om 

delägare av samfälligheten begär det eller om det är av väsentlig betydelse från 

allmän synpunkt att en samfällighetsförening bildas (SFL 20 § 2 st). Delägare får 

begära att annan person ska hålla i sammanträdet, denna person måste då 

godkännas av Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2013 b). Lantmäteriet får ta betalt för 

deras kostnader för att godkänna sammanträdesledaren (ibid.). 

Vid sammanträdet beslutar delägarna om stadgar och utser styrelse (SFL 20 §). 

Vad stadgarna ska innehålla anges i SFL 28 §. För att underlätta bildandet av en 

samfällighet finns utarbetade normalstadgor att hämta på Lantmäteriet (2014 a). 

Delägaren som begär att samfällighetsförening ska bildas betalar kostnaden för 

sammanträdet i förskott men betalas i slutändan av föreningen (SFL 24 §).  
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Styrelsen som utses företräder sedan föreningen och har hand om dess 

angelägenheter (SFL 35-37 §§). Genom att hålla föreningsstämma har 

medlemmarna rätt att delta i hanteringen av föreningens angelägenheter (SFL 47 

§). En samfällighetsförening registreras hos Lantmäteriet (SFL 25 §) och är efter 

det en juridisk person och kan alltså förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter (SFL 27 §).  

5.2.2 Saknandet av styrelse 

Om förening saknar beslutsför styrelse på grund av att styrelseledamots uppdrag 

upphört eller om denna inte kan utöva sitt uppdrag får länsstyrelsen förordna 

syssloman i dennes ställe (SFL 33 §). Sysslomannen kan också själv hantera 

förvaltningen av samfälligheten. Sysslomannens viktigaste uppgift då blir att se 

till att delägarna utser en ny beslutsför styrelse, skriver Lantmäteriet (2014 b). 

Sysslomannen har rätt till arvode som bestäms av länsstyrelsen, arvodet betalas av 

föreningen (SFL 33 §).  

5.3 Överklaga beslut 

Beslut som tagits vid delägarsammanträde kan klandras av delägare om han anser 

att beslutet ”icke tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag 

eller annan författning eller att hans enskilda intressen icke i skälig omfattning 

beaktats i beslutet” (SFL 15 § 1 st). Beslutet klandras genom att delägare väcker 

talan mot de andra delägarna hos mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från 

det att beslutet (ibid.). Om en delägare är missnöjd med beslut som tagits vid 

sammanträde för bildandet av samfällighetsförening klandras beslutet enligt 

reglerna i SFL 15 § (SFL 23 §).  

Ett föreningsstämmobeslut får klandras av styrelseledamot eller medlem eller 

innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt berörs av beslutet om han 

tycker att beslutet ”ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna 

lag eller annan författning eller mot stadgarna” (SFL 53 § 1 st). Beslut klandras 

hos mark- och miljödomstolen genom att väcka talan mot samfällighetsföreningen 

(ibid.). Talan ska väckas inom fyra veckor från det att beslutet togs om talan 

grundas på att ”beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det eljest kränker 

endast medlems eller rättighetshavares rätt” (SFL 53 § 2 st). 
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Mark- och miljödomstols dom eller beslut får överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen, enligt lagen (SFS 2010:921) om mark- och miljödomstolar 

(MMDL) 1:2. Mark- och miljööverdomstolen får sedan tillåta att överklagande 

görs till Högsta domstolen ”om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen” 

(MMDL 5:5). Att ärendet tas upp i Högsta domstolen är dock inte säkert eftersom 

att Högsta domstolen måste lämna prövningstillstånd, enligt prop. 2009/10:215 

(sida 209).  

Beslut som LM tar om att förordna eller inte förordna särskild 

sammanträdesledare till sammanträde överklagas enligt reglerna i 

förvaltningslagen (SFS 1986:223) (Lantmäteriet 2013 b). Överklagande görs 

genom att skrivelse lämnas in till det lantmäterikontor som meddelat beslutet (FL 

23 §). I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas och den ändring 

som den klagande begär (ibid.). LM ska ha mottagit överklagandet senast tre 

veckor efter det att klagande har tagit del av beslutet (ibid.). LM prövar sedan om 

skrivelsen kommit in i rätt tid (FL 24 §) och om detta är fallet överlämnas 

skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten (Lantmäteriet 

2013 b). Förvaltningsrättens beslut överklagas hos kammarrätten vars beslut i sin 

tur kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, enligt 

förvaltningsprocesslagen (SFS 1971:291) 33 §. För att ett ärende ska prövas i 

Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd (FörvProcL 35 §).  

5.4 Lagens tillämpningsområde 

Lagen om förvaltning av samfälligheter trädde i kraft den 1 juli 1974, enligt ASP 

1 §. SFL ersatte reglerna om förvaltning enligt flera äldre lagar, där bland annat 

BysamfL (Österberg, 2013). Enligt SFL 1 § 1 st ska vid tillämpning av SFL ”som 

samfällighet anses 

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna 

i en socken, 

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter 

gemensamt, 
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4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), 

5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet.” 

SFL tillämpas bara i de fall då det är ”förenligt med annan lag eller författning” 

(SFL 2 § 2 st). Även fast häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland 

och Dalarna anses som marksamfälligheter enligt FBL tillämpas inte SFL:s regler 

på dessa samfälligheter eftersom de har egna lagar om förvaltning (Lantmäteriet, 

2013 b). 
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6 Resultat från studien av avyttring av samfälld mark 

För att avyttra, alltså sälja, samfälld mark eller andel i samfällighet finns olika 

tillvägagångssätt som presenteras i nedanstående delkapitel. En försäljning av 

samfälld mark eller andel i samfällighet är endast giltig ”om fastighetsbildning 

sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning”, enligt JB 4 kap 7 § och 9 

§. Förrättningen måste sökas senast sex månader efter den dag som 

köpehandlingen upprättades (JB 4:7). Föreligger delägarförvaltning eller 

förvaltning enligt BysamfL är det delägarna som är sakägare vid förrättning, 

enligt Bonde m.fl. (2013). Vid förrättning som angår en samfällighetsförenings 

samfällda mark är det föreningen som är sakägare (FBL 4:11 4 st).  

6.1 Beslut om överlåtelse 

Om delägarna av en samfällighet med delägarförvaltning vill överlåta fast 

egendom från samfälligheten måste delägarna hålla sammanträde (SFL 12 §). Vid 

sammanträdet krävs det att minst två tredjedelar av de angivna rösterna är för 

överlåtelsen av mark, en så kallad kvalificerad majoritet, skriver Lantmäteriet 

(2013 a).  

En samfällighetsförening är en juridisk person, föreningen får därmed förvärva 

och överlåta mark, skriver Österberg (2013). Föreningens styrelse är inte behörig 

att överlåta fast egendom, för att göra detta krävs i sådana fall stöd av stadgarna 

eller beslut vid föreningsstämma (SFL 37 §). I likhet med reglerna för 

delägarförvaltning krävs kvalificerad majoritet vid föreningsstämmobeslut (SFL 

51 §).  

Bysamfällighetslagens regler för att sälja samfälld mark liknar de i SFL. 

Syssloman får inte sälja samfälld mark utan att beslut fattas i den ordning som 

anges i 7 § i BysamfL (BysamfL 5 § 3 st). Vid sammanträde måste två tredjedelar 

av de deltagandes röster vara för försäljning, beslutet ska sedan prövas i domstol 

(BysamfL 6 § 2 st). Beslutet upphävs om rätten skulle finna att det inte tillkommit 

i laga ordning, om det strider mot allmän lag eller författning eller om det leder till 

betydande skada för delägare som inte har lämnat sitt medgivande till 

försäljningen (ibid.). Om någon delägare begär det ska försäljningen äga rum på 

offentlig auktion (BysamfL 7 § 1 st).  
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6.2 Avstyckning 

Reglerna om avstyckning finns i fastighetsbildningslagens tionde kapitel. Vid 

avstyckning kallas delen som avstyckas för styckningslott och återstoden av 

fastigheten stamfastighet, se figur 1. Styckningslott och stamfastighet kan båda 

benämnas styckningsdel, enligt FBL 10:1.  

 

Figur 1. Lotten A avstyckas från fastigheten 1:1 och blir en ny fastighet med 

fastighetsbeteckningen 1:14. Upphovsman: Mia Jansson. 

6.2.1 Avstyckning av fastighets andel i samfällighet 

En delägare kan genom avstyckning bli av med sin andel i en samfällighet. 

Genom avstyckning kan en fastighets andel i samfällighet avskiljas för att 

antingen utgöra fastighet för sig eller ingå i sammanläggning, enligt FBL 10:1. En 

sådan avstyckning kallas andelsavstyckning och resulterar i en fastighet som bara 

består av en andel i den aktuella samfälligheten och har alltså ingen enskild mark 

(Lantmäteriet, 2013 a). En sådan fastighet kallas andelsfastighet (ibid.). 

Andelsfastigheter bildas bara i undantagsfall eftersom den typen av fastigheter 

inte uppfyller de allmänna lämplighetsvillkoren för fastighetsbildning i FBL tredje 

kapitlet (ibid.). Andelsfastigheter kan dock bildas genom att tillämpa 

förbättringsvillkoret i FBL 3:9 (ibid.). Förbättringsvillkoret säger att 

fastighetsbildning får ske om det leder till en bättre fastighetsindelning och en mer 

ändamålsenlig indelning inte motverkas, även om fastighet som nybildas eller 

ombildas inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål (FBL 3:9). När 

gemensamhetsskog bildas godtas andelsfastigheter, enligt Lantmäteriet (2013 a).  

När avstyckning sker från fastighet med andel i samfällighet kan det bestämmas 

att andelen i sin helhet eller till viss del ska tilläggas styckningslotten, enligt FBL 

10:4. Görs ingen åtgärd tillhör andelen stamfastigheten (ibid.).  
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6.2.2 Avstyckning av samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet 

En hel samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet kan avstyckas enligt FBL 

10:2. Vid en sådan avstyckning räknas varje fastighet som har del i samfälligheten 

som stamfastighet. (FBL 10:2). Styckningslotten kommer efter avstyckning ägas 

med samäganderätt eftersom alla ägarna till stamfastigheterna kommer att bli 

lagfarna ägare till styckningslotten (Lantmäteriet, 2013 a). Har inte 

styckningslotten sålts till en annan ägare vid avstyckningen och förvaltas 

samfälligheten av en samfällighetsförening kommer äganderätten att övergå till 

föreningen, enligt SFL 5 §. Lantmäteriet (2013 b) skriver att 

samfällighetsföreningen blir skyldig att söka lagfart enligt jordabalken (SFS 

1970:994) 20:1 1 st. Lagfarten ska sökas inom tre månader räknat från då 

fångeshandlingen upprättades (JB 20:2 1 st). Enligt Lantmäteriet (2013 b) anses 

fastighetsbildningsbeslutet vara en fångeshandling.  

Fastighet som bildas genom avstyckning enligt FBL 10:2 ansvarar inte för 

inteckningar i stamfastigheterna, enligt JB 6:16 2 st. För att skydda 

panträttshavarens intressen finns därför speciella regler i FBL 10:2 2 st när det 

kommer till avstyckning där fastighet som har del i samfälligheten svarar för 

inteckning. Vid avstyckning värderar Lantmäteriet värdet av fastighets andel i den 

mark som ska avstyckas. Detta värde måste sedan fastighetsägaren betala in till 

viss myndighet bestämd av regeringen. Detta gäller inte om panträttshavaren 

medger att avstyckning får ske utan att inbetalning skett. Skulle fastigheten 

besväras av en gemensam inteckning krävs att fastighetsägare och fordringshavare 

som anges i JB 22:11 lämnar sitt medgivande. Om avstyckningen är utav 

oväsentligt betydelse för rättsägare krävs inget medgivande från denna.  

En hel samfällighet kan avstyckas, enligt FBL 10:2. För att hela samfälligheten 

ska få avstyckas får inte någon andelsfastighet ha andel i samfälligheten. Eftersom 

en andelsfastighet inte består av någon enskild mark utan bara andel i 

samfällighet, så kommer andelsfastigheten efter avstyckning att inte bestå av 

någonting alls, fastigheten blir tom. Innan avstyckning av hela samfälligheten äger 

rum måste därför andelsfastigheten antingen genom fastighetsreglering föras över 

till en fastighet eller sammanläggas med en fastighet, skriver Bonde m.fl. (2013).  
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6.3 Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering gör det möjligt att överföra mark från en fastighet eller 

samfällighet till en annan sådan enhet, samt att andelar i en samfällighet får 

överföras mellan fastigheter (FBL 5:1). Reglerna om fastighetsreglering återfinns 

i fastighetsbildningslagens femte kapitel. Figur 2 visar ett exempel på hur en 

fastighetsreglering mellan två fastigheter kan gå till, där ett markområde överförs 

från en fastighet till en annan vilket medför att fastighetsgränsen mellan de båda 

fastigheterna flyttas.  

 

Figur 2.  Markområdet 1 överförs från fastigheten 1:1 till 1:2 vilket gör att fastighetsgränsen flyttas 

(från den kryssade linjen till den prickade).  Upphovsman: Mia Jansson. 

6.3.1 Fastighetsreglering vid föreningsförvaltning 

Fastighetsreglering som berör samfälld mark under en samfällighetsförenings 

förvaltning får sökas av föreningen efter beslut på föreningsstämma, enligt FBL 

5:3. Angående detta skriver Lantmäteriet (2013 a) att ”förrättningen kan således 

innefatta marköverföring till eller från samfälligheten men inte en sådan reglering 

som går ut på att förändra delaktigheten i samfälligheten” (s.30).  Vid förrättning 

får alltså bara samfällighetens markinnehav minska eller öka i storlek. Skulle 

andelstalen ändras i och med förrättningen måste förrättningen påkallas av någon 

av delägarna, inte av föreningen.  

Enligt FBL 5:5 1 st får begärd fastighetsreglering endast genomföras om den 

behövs för att förbättra sökandes fastighet. Detta så kallade förbättringsvillkor 

gäller inte om fastighetsregleringen har begärts av en samfällighetsförening om 

den berör en samfällighet som inte längre är av gemensam betydelse för 

delägarfastigheterna (FBL 5:5 1 st). Med ”gemensam betydelse” anses att 

delägarna inte längre använder samfälligheten för gemensamt ändamål, det är en 
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så kallad onyttig samfällighet, skriver Lantmäteriet (2013 a). Onyttiga 

samfälligheter behandlas inte i detta arbete. 

6.3.2 Ersättning 

När mark eller andel överförs från en samfällighet, ska betalning utgå i mark eller 

andel i samfällighet, om det inte är mer lämpligt med ersättning i pengar, enligt 

FBL 5:2. Ersättning får ges i pengar för att jämna ut den skillnad som uppstår när 

värdet av den mark och de andelar i samfällighet som genom fastighetsreglering 

tillförs fastighet inte motsvarar värdet av vad som frångår fastigheten (FBL 5:10).  

Rätten till ersättning när mark frångår samfällighet enligt 5:2 begränsas av 

reglerna i FBL 6:6. Ersättning utgår bara till de delägare som har framställt 

yrkande om ersättning under förrättningen, dock ska ersättning alltid bestämmas 

om den förväntas överstiga en viss summa pengar (FBL 6:6). Denna regel är mest 

aktuell för samfälligheter vars mark har lågt värde eller vars delägare är många till 

antalet, anser Bonde m.fl. (2013) som anger brunnar, stenrösen och kolbottnar 

som exempel på samfälligheter. Med tanke på dessa exempel borde därför inte 

regeln vara särskilt aktuell för skogssamfälligheter. 

Andra regler om ersättning gäller för samfälligheter som förvaltas av en 

samfällighetsförening, ersättning ska då alltid bestämmas utan yrkande, enligt 

FBL 6:6 som hänvisar vidare till FBL 5:17. I FBL 5:17 anges att en 

samfällighetsförening ska betala ersättning för mark som tillkommer 

samfälligheten och få ersättning för mark som frångår samfälligheten.  

FBL 5:17 2 st tar upp regler om utbetalning av ersättning till samfälligheter med 

förvaltning enligt BysamfL, skriver Bonde m.fl. (2013). Alltså när samfällighet 

har reglemente fastställt av domstol eller god man förordnad (se kapitel 4 ovan). 

När förvaltningen sköts av en ålderman eller liknande som valts vid en bystämma 

så kan det också godkännas (Bonde m.fl., 2013). Om sådan förvaltning föreligger 

kan ersättning betalas ut till samfällighetens styrelse eller förvaltare om de har 

befogenhet att erhålla medel som tillkommer samfälligheten (FBL 5:17 2 st). Det 

krävs dock att styrelsen är känd (Bonde m.fl., 2013). Om någon delägare begär att 

få betalt för sin andel i samfällighet ska Lantmäteriet ange varje delägares andel i 
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ersättningsbeslutet (FBL 5:17 2 st). Lantmäteriets ersättningsbeslut överklagas till 

Mark- och miljödomstol, enligt FBL 15:1.  

6.4 Ändring av andelstal 

Delägarnas andelstal ändras när antalet delägare ökar eller minskar. Andelstalen 

skulle till exempel ändras om andel i samfällighet överfördes till en fastighet som 

redan har andel i samfälligheten, vilket skulle göra att antalet delägare minskade. 

Andelstalet avgör till exempel hur stor rösträtt delägarna har eller hur stor del av 

en förrättningskostnad som vardera delägare ska betala. När andel i samfällighet 

överförs gäller samma regler som vid bildande av samfällighet (FBL 6:5). När 

andel överförts ska samfälligheten fortfarande vara av stadigvarande betydelse för 

flera fastigheter (FBL 6:1). Delägarna i samfälligheten kan komma överens om att 

en fastighet ska få andel i samfälligheten även om. Om en överföring av andel 

innebär att andelstalen ändras får bara överföringen ske om det är av väsentlig 

betydelse för den mottagande fastigheten att ha andel i samfälligheten (FBL kap 6 

1 § 2 st, 5 §). Överföring av andel till en fastighet för vilken det inte är av 

väsentlig betydelse att ha andel i samfälligheten får göras genom en 

överenskommelse mellan delägarna i samfälligheten (FBL 6:3).  

6.5 Samfällighet upphör 

En samfällighet upphör att bestå när bara en fastighet innehar alla andelar i en 

samfällighet, skriver Lantmäteriet (2014 c), definitionen enligt FBL 1:3 att en 

samfällighet är mark som hör till flera fastigheter gemensamt, är därmed inte 

längre uppfylld. En samfällighet kan upplösas genom att den samfällda marken 

eller alla andelar i samfälligheten avstyckas och sedan sammanlägges med en och 

samma fastighet. På så sätt blir det bara en fastighet kvar som har andel i 

samfälligheten. Detta kan också uppnås genom fastighetsreglering. Den samfällda 

marken eller samtliga andelar i samfälligheten kan regleras över till en och samma 

fastighet (Lantmäteriet, 2014 c). När en fastighet innehar alla andelar i en 

samfällighet övergår den samfällda marken till att bli fastighetens enskilda mark, 

skriver Lantmäteriet (2013 b).  
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6.5.1 Upplösning av samfällighetsförening 

Förvaltas samfällighet av en samfällighetsförening upplöses föreningen när den 

eller de samfälligheter som föreningen förvaltar upphör att bestå (SFL 61 §). En 

samfällighetsförening kan också upplösas om medlemmarna är eniga om det och 

länsstyrelsen medger det (ibid.). En samfällighetsförening får inte upplösas innan 

alla dess skulder har betalats, enligt SFL 62 §. I samband med det får föreningen 

genom kallelse söka på okända borgenärer (ibid). Detta görs för att minska risken 

att nya skulder ska dyka upp efter upplösning av föreningen skett, skriver 

Österberg (2013). Om föreningens tillgångar överstiger skulderna ska överskottet 

delas upp mellan delägarna. Hur uppdelningen ska gå till bestäms på 

föreningsstämma om det inte redan är reglerat i stadgarna (SFL 62 2 st). 

Föreningsstämmobeslut överklagas enligt reglerna i SFL 53 §, se kapitel 5.2.1 om 

bildandet av samfällighetförening. När upplösning har skett ska styrelsen anmäla 

detta för registrering (SFL 63 §).  

6.6 Överklaga beslut tagit vid förrättning 

Beslut som tagits vid en förrättning kan överklagas till mark- och miljödomstolen 

(FBL 15:1). Överklagan får göras av sakägare och ska lämnas in till Lantmäteriet 

inom fyra veckor från det att förrättningen avslutades eller inställdes (FBL 15:6). 

Detta är huvudregeln angående överklagan av beslut eller åtgärd av LM, vissa 

beslut har kortare eller längre överklagandetid (Lantmäteriet, 2013 a). Angående 

instansordningen så gäller samma instansordning som är beskriven i stycke tre i 

delkapitel 5.3 Överklaga beslut.  
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7 Sammanställning av resultat 

I nedanstående delkapitel redovisas en sammanfattning av resultatet från studien 

av gällande rätt (kapitel 3-6) samt resultatet från intervjustudien.  

7.1 Resultat av gällande rätt 

Samfälligheter förvaltas enligt reglerna i SFL. Alla samfälligheter tillämpar dock 

inte SFL utan kan ha egen lagstiftning om förvaltning, exempel på detta är 

häradsallmänningar som lyder under lagen om häradsallmänningar. 

Övergångsbestämmelserna till SFL hittas i ASP. För vissa samfälligheter skedde 

överången till SFL per automatik, för andra är det fortfarande BysamfL som är 

aktuell (figur 4). SFL och BysamfL tar upp hur beslutandet om överföringen av 

samfälld mark går till. Gemensamt för de tre förvaltningsformerna ordnad 

förvaltning enligt BysamfL, delägarförvaltning och samfällighetsförening är att 

det krävs kvalificerad majoritet vid överlåtelse av samfälld mark (figur 3). När 

kvalificerad majoritet är uppnådd kan en avyttring av samfällighet ske antingen 

genom en avstyckning eller genom en fastighetsreglering (tabell 1).  

 

Figur 3. Vid samtliga tre förvaltningsformer krävs kvalificerad majoritet bland delägarna för att 

försäljning av samfälld mark ska få ske. Upphovsman: Mia Jansson.  
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Figur 4. Vissa samfälligheter har egna lagar om förvaltning. Vid införandet av SFL skedde 

övergången från BysamfL till SFL per automatik för vissa samfälligheter, för andra är fortfarande 

BysamfL tillämplig. Upphovsman: Mia Jansson. 

 

Tabell 1. Olika sätt att avyttra samfällighet.  

Lagrum Åtgärd Resultat 

Avstyckning 
FBL 10:1-2  

Avstycka andel Andelsfastighet 

Sammanläggning med annan fastighet 

Avstycka viss ägovidd Bildar egen fastighet eller sammanlägges med 
annan 

Avstycka hel 
samfällighet 

Samfällighet upplöses  
(ingen andelsfastighet får ha andel i 
samfälligheten) 

Fastighetsreglering 
FBL 5:1 

Överföring av hel eller 
del av andel 

När en fastighet innehar alla andelar upplöses 
samfälligheten 

Överföring av samfälld 
mark 

Om hela samfällda marken överförs till samma 
fastighet upplöses samfälligheten 
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7.2 Resultat av intervjustudie 

Förrättningslantmätare som har deltagit är Yngve Karlsson på Lantmäteriet i Mora 

och Ulf Löfgren på Lantmäteriet i Borlänge, delägare som har svarat är Tuwe 

Pantzar och Lennart Buskas. Frågor som ställdes till förrättningslantmätarna 

respektive delägarna i samfälligheter finns redovisade i Bilaga 1 respektive Bilaga 

2. 

7.2.1 Förrättningslantmätare 

Karlsson skriver att han stöter på samfälligheter som är bildade innan införandet 

av FBL som har skogligt ändamål flera gånger per år. Samfälligheterna har 

förvaltats genom delägarförvaltning eller samfällighetsförening, 

besparingsskogarna förvaltas enligt allmänningsskogslagen. Karlsson har haft 

flera fall angående avyttring av äldre skogssamfälligheter, oftast har stämman 

beslutat om försäljning som sedan genomförts genom fastighetsreglering. Det har 

också hänt att delägarna kommit överens om att överföra andelarna i samfällighet 

till den köpandes fastighet genom fastighetsreglering. Försäljning och överföring 

av andelar på detta sätt har också i något fall beslutats vid delägarsammanträde 

enligt SFL 7 §.  

Det vanligaste problemet som Karlsson har erfarenhet från är av skatteteknisk 

karaktär. En försäljning beskattas olika beroende på om det är en 

samfällighetsförening som säljer samfälld mark eller om det är en delägare som 

säljer sin andel i samfälligheten. Exempelvis är att en delägare tjänar rent 

skattemässigt på att sälja sin andel, jämfört med om samfällighetsföreningen 

skulle sälja av den samfällda marken och sedan göra utdelning till delägarna. 

Detta leder till att delägarna ofta vill hitta ett sätt att kringgå det normala 

förfarandet, skriver Karlsson. En annan övrig intressant punkt som han tar upp är 

Solleröfallet som handlar om en nylig dom från mark- och miljööverdomstolen 

som satte stopp för utbetalning av medel från en samfällighetsförening till bland 

annat en vägsamfällighet.  Enligt domen är det bara i stort sett tillåtet att dela ut 

överskott till delägarna efter deras andelstal. Karlsson menar dock att många 

samfälligheter har bildats just för att ge ut bidrag till vägar och andra ändamål 

som är till förmån för många av delägarna.  
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Löfgren stöter precis som Karlsson på samfälligheter med skog som 

huvudändamål flera gånger per år. Löfgren skriver att de har många 

samfälligheter som består av mindre skogsmark som förvaltas med 

delägarförvaltning där delägarna är 2-5 stycken. Dessa samfälligheter brukar 

upphöra att gälla genom att en delägare erhåller alla andelar i samfälligheten 

genom att köpa ut de andra delägarna.  

7.2.2 Delägare i samfällighet 

Pantzar är delägare i samfälligheten vars samfällda mark omfattar ungefär 15 

hektar skogsmark. Samfälligheten har 27 stycken delägarfastigheter, varav flera 

av fastigheterna ägs med samäganderätt. Pantzar anser att förvaltningen inte 

regleras med några formella stadgar. Historiskt sett har en liten vald styrelse kallat 

delägarna till stämma med 5-10 års mellanrum. Genom åren har i regel 

deltagarantalet minskat på stämmorna. Han kan inte svara på vilken lag som 

tillämpas vid förvaltning av samfälligheten, utan anser att samfälligheten hanteras 

som om den vore en ekonomisk förening. Pantzar säger att den senaste stämman 

hölls den 8/12-2013, innan dess hölls stämma den 24/8-1985. Styrelsemöte hölls 

förut en till två gånger per år men nu betydligt oftare eftersom styrelsen strävar 

efter att avyttra samfälligheten. Samfälligheten har inget behov av att hålla 

stämma med delägarna årligen eftersom ingen skogsåtgärd är aktuell för än om 

ungefär 10 år.  

Samfällighetens styrelse har från ett lokalt lantmäterikontor fått veta att det är 

Lantmäteriet som håller i sammanträdet när samfällighetsförening ska bildas. 

Pantzar ifrågasätter varför inte samfälligheten på egen hand kan besluta om 

Lantmäteriets egna normalstadgor vid möte med delägarna, för att sedan skicka in 

dem till Lantmäteriet för registrering.  

Styrelsen har inget intresse av att ”väcka” den sovande samfälligheten eftersom de 

flesta delägarna istället vill avyttra samfälligheten. Styrelsen är dock osäker på hur 

en avyttring kan gå till, om det krävs att samfällighetsförening bildas och om alla 

delägare måste vara eniga om avyttringen. Styrelsen är i gång med att informera 

alla delägarna om att styrelsen vill avyttra för att se hur många som är positiva till 

det.  
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Buskas är precis som Pantzar ifrån Katrineholm kommun. Han är delägare i 

sammanlagt tre samfälligheter. En av dessa har en storlek på 15 hektar och anses 

av Buskas som vilande eller sovande, men han säger att intresse finns att väcka 

samfälligheten igen. Buskas pekar på samfälligheternas sociala värde och menar 

att det är viktigt.  

Pantzar och Buskas är båda överens om att förrättningskostnaden är ett problem. 

Osäkerhet råder angående hur stor kostnaden kommer att bli för en förrättning 

vilket leder till att delägare drar sig från att utföra åtgärder, som till exempel sälja 

samfälld mark eller bilda samfällighetsförening. Buskas menar att det inte är värt 

kostnaden att till exempel utföra en avstyckning.  
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8 Diskussion/slutsats 

I detta avslutande kapitel i arbetet kommer resultatet av gällande rätt och 

intervjustudien att diskuteras. Även metodavsnittet kommer att diskuteras. 

8.1 Diskussion om metodval 

Studien kring gällande rätt har genomförts för att få en djupare inblick i 

ämnesområdet. Det finns få vetenskapliga artiklar angående samfälligheter och 

förvaltning av samfälligheter speciellt inriktat på svensk lagstiftning. Detta 

resulterade i få vetenskapliga artiklar i kapitel 1.3. Det är få personer som har 

studerat på området, men genom annan litteratur har jag hittat den information 

som behövts för att genomföra arbetet på ett bra sätt. 

I intervjustudien har förrättningslantmätare och delägare av samfälligheter fått 

svara på olika frågor. Anledningen till detta är för att de ser på förvaltning av 

samfälligheter ur varsin synvinkel, en förrättningslantmätare är utbildad och 

arbetar inom området medan en delägare kan vara är en lekman. Om 

intervjustudien påbörjats tidigare i arbetets skeende hade fler personer kunnat 

intervjuas vilket i sin tur hade kunnat leda till ett bredare underlag.  

8.2 Diskussion om resultat 

Gällande rätt har studerats och redovisats i kapitlena ovan, samt resultatet från 

intervjustudien. Syftet med intervjustudien var att kunna jämföra teorin och 

lagstiftningen med praktiken.  

Pantzar var osäker på om samfällighetsförening behövde bildas för att få avyttra 

samfälld mark om delägarna inte var överens. Lagstiftningen och svaren som 

lantmätarna gav gällande avyttring av samfällighet vid delägarförvaltning pekar 

på att förening inte behöver bildas för att avyttra samfälld mark. Men om 

delägarna inte är överens så behövs dock delägarsammanträde hållas.  

Informationen som Pantzar uppger att han fått från ett lokalt lantmäterikontor att 

Lantmäteriet är den som håller i sammanträde när samfällighetsförening bildas är 

bara till hälften sann. Lantmäteriet kan hålla i sammanträdet men någon annan 

person kan också hålla i det (kapitel 5.2.1). Denna person måste dock godkännas 
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av Lantmäteriet, på så sätt blandas alltid myndigheten in och detta tror jag är för 

att säkerställa att bildandet av föreningen sker på rätt sätt. Frågan för delägare blir 

då vilket som är billigast, att låta Lantmäteriet hålla i sammanträde eller låta 

myndigheten förordna någon annan person att göra detta, en person som också sen 

troligtvis ska ha betalt?  

Om samfälligheten fick anta stadgor på egen hand skulle de då slippa kostnaden 

för att låta någon annan person hålla i sammanträdet, skriver Pantzar. Även 

Buskas tycker att Lantmäteriets kostnader är ett problem. Kostnaderna skulle 

kunna minska genom att delägarna själva försöker förbereda så mycket som 

möjligt innan till exempel en förrättning. Exempel på förberedelser skulle kunna 

vara att försöka ta reda på vilka fastigheter som har del i samfälligheten, om inte 

alla delägare är kända. Styrelsen för samfälligheten som Pantzar är delägare i 

informerar och ber även delägarna att ta ställning om styrelsens mål att avyttra 

samfälligheten. Detta är också ett bra exempel på förberedelser som en styrelse 

kan göra. När förrättning väl söks kommer delägarna redan ha funderat över vart 

de står i frågan när sammanträde ska hållas. Sammanträdet kommer 

förhoppningsvis gå smidigare och risken att behöva hålla ytterligare sammanträde 

minskar, vilket i sin tur skulle sänka förrättningskostnaden.  

Pantzar kunde inte svara på frågan om vilken lag om förvaltning som gäller för 

just deras samfällighet. Med tanke på det antal lagar som finns angående 

förvaltning av olika samfälligheter så förstår jag att osäkerhet kan uppstå bland 

delägare. Många av de frågor delägare kan sitta på kan besvaras av Lantmäteriets 

handbok om SFL, denna handbok finns dock inte ute på Lantmäteriets hemsida 

för allmänhetens beskådan vilket jag tycker att den borde göra.  

8.2.1 Problem i lagstiftningen 

Tidigare i diskussion togs Pantzars synpunkter angående sammanträde vid 

bildandet av samfällighetsförening upp. Formuleringen av SFL 20 § 2 st 1 p om 

sammanträde kan ifrågasättas eftersom den kan tolkas på två olika vis. Den lyder: 

”Sammanträde enligt första stycket ska, om någon delägare begär det, hållas av 

lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat därtill.”  
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En av de möjliga tolkningarna som även är den Pantzar har gjort, är att 

sammanträde ska hållas av Lantmäteriet om någon delägare begär det. 

Lantmäteriets tolkning och alltså den ”rätta” tolkningen av lagrummet är att om 

någon delägare begär sammanträde, ska sammanträdet hållas av Lantmäteriet 

(Lantmäteriet, 2013 b). Lantmäteriet erkänner dock i sin handbok om SFL (s.67) 

att ”meningsuppbyggnaden är något olyckligt utformad och första meningen 

skulle kunna läsas som att det är delägarna som avgör om LM ska kopplas in 

eller inte”.   Så är alltså inte fallet utan Lantmäteriet kopplas alltid in vid bildande 

av samfällighetsförening, de behöver dock inte hålla i sammanträdet utan kan utse 

annan person att göra detta. För att undvika missförstånd från delägarnas sida 

föreslås därför en lagrumsändring som lyder: 

- Om någon delägare begär sammanträde enligt första stycket, ska det hållas av 

Lantmäteriet eller den som myndigheten förordnat därtill.  

Det som Karlsson tar upp om att olika försäljningar av samfällighet beskattas på 

olika sätt kommer inte diskuteras närmare, även fast det tydligt pekar ett problem i 

lagstiftningen. Anledningen är att beskattning vid försäljning inte har gåtts 

igenom i detta arbete. 

8.3 Slutsats och förslag till framtida studier 

I detta arbete har tre delfrågor ställts: 

(1) Hur lyder gällande lagstiftning angående förvaltning av samfälligheter? 

Vilka lagar reglerade detta innan införandet av SFL samt vad säger dessa?  

(2) Vad ska en delägare i en samfällighet som varit inaktiv i flera år göra för 

att samfälligheten ska komma igång igen med förvaltningen och 

föreningsstämmorna?  

(3) Hur ska en delägare som inte längre har intresse av att vara del av 

samfälligheten gå till väga för att avyttra skogsmarken? 

Första delfrågan besvaras främst genom SFL och ASP. Enligt SFL förvaltas 

samfälligheter antingen genom delägarförvaltning eller genom en 

samfällighetsförening. SFL ersatte bland annat reglerna i BysamfL. Enligt ASP 
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kan vissa samfälligheter dock fortfarande tillämpa BysamfL, det är de 

samfälligheter som har god man förordnad eller reglemente fastställt av domstol.  

Svaret för delfråga två handlar om att prata med de andra delägarna och samla 

dem för möte för att där diskutera framtiden för samfälligheten. Det är av nytta för 

delägarna att ta reda på vilken lagstiftning som gäller idag, men också vilken 

lagstiftning som gällde senast samfälligheten var aktiv, för att kunna hantera 

förvaltningen på ett korrekt sätt.  

Svaret på sista delfrågan går lite hand i hand med svaret på delfråga två, om att 

informera övriga delägare om avyttringen och ta reda på hur avyttringen kan gå 

till. Om en delägare vill bli av med sin andel i samfällighet kan denne sälja 

andelen, antingen till en annan delägare eller till någon som inte än har del i 

samfälligheten. Detta kan ske antingen genom avstyckning och sammanläggning 

med annan fastighet eller genom fastighetsreglering. Om delägarna vill att 

samfälligheten ska upphöra kan detta ske genom att alla andelar i samfälligheten 

eller hela samfällda marken överförs till en och samma fastighet. 

Under arbetsgången så har flera intressanta ämnen dykt upp som ligger utanför 

min frågeställning. Exempel på ämnen som kan undersökas vidare är hur 

beskattning sker vid olika slags försäljning av samfällighet där Karlsson pekar på 

ett tydligt problem i lagstiftningen. Även Solleröfallet som Karlsson tar upp kan 

vara av intresse, vad mark- och miljööverdomstolens dom kommer få för framtida 

konsekvenser när samfällighetsföreningar ska dela ut olika bidrag till andra 

ändamål än delägarna.  

Intressant hade också varit att studera mer djupgående hur många samfälligheter 

idag som fortfarande tillämpar BysamfL, för att undersöka om möjligheten finns 

att upphäva lagen.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor till förrättningslantmätare 

Datum: 

Namn: 

Yrke: 

Arbetsplats, ort: 

1. Hur ofta stöter du på samfälligheter bildade innan införandet av FBL som idag 

har skog som huvudändamål? (Varje månad, flera gånger per år? Varannan 

eller var tredje förrättning?) 

2. När du har stött på äldre samfälligheter, hur har de förvaltats?  

- Delägarförvaltning 

- Samfällighetsförening 

- Annat 

3. Har du vid en förrättning avyttrat en äldre skogssamfällighet? Om ja, hur har 

detta gått till? 

4. Ser du något problem med dagens lagstiftning inom området? I sådana fall, 

kan du beskriva det? 

5. Finns det något övrigt som du skulle vilja tillägga som skulle kunna vara till 

nytta för mitt examensarbete?  
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Bilaga 2 Intervjufrågor till delägare av samfällighet 

Datum: 

Namn: 

Ort: 

Samfällighetens namn: 

1. Hur många delägare finns det i samfälligheten? 

2. Hur ser förvaltningen ut? 

a. Delägarförvaltning 

b. Samfällighetsförening 

c. Annat, beskriv förvaltningen 

3. Vilken lag tillämpas vid förvaltning av samfälligheten? Exempel på lagar är 

lagen om förvaltning av samfälligheter och bysamfällighetslagen.  

4. Sker sammanträden/föreningsstämma regelbundet?  

a. När hölls möte senaste?  

b. Hur många möten hålls per år? 

5. Om möten inte sker regelbundet, uppfattas samfälligheten som “sovande”, 

alltså att den varit inaktiv i flera år? 

 Nej 

 Ja 

6. Om samfälligheten är sovande, finns det något intresse hos delägarna att 

“väcka” samfälligheten, alltså komma igång igen med förvaltningen och mötena? 

Motivera ditt svar. 

 Nej 
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 Ja 

Om ja, finns kunskapen om hur detta ska gå till?  

7. Finns det delägare som vill avyttra samfälligheten eller bli av med sin andel i 

samfälligheten? 

 Nej 

 Ja 

Om ja, vet delägarna hur detta kan gå till? 

8. Har ni stött på några problem vid försök att väcka eller avyttra samfälligheten? 

Kan ni beskriva problemet?  

9. Har ni några övriga tankar angående förvaltningen eller avyttringen av 

samfälligheten?  


