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Abstract 

Sometimes external land outside the border of a property-unit needs to be claimed in 

order to appropriately use it. An example of this could be a granted right to build a road 

on a neighboring property-unit to connect it to the public roads. Today there are several 

ways to satisfy this need of joint land in Sweden. When several property-units need to 

solve an issue of this nature the best way to do it is often by forming a joint facility or 

joint property. These units can be managed through either a part-owner management, in 

which every part-owner takes all decisions by unanimous agreement, or through an 

association management where a joint property management association is formed. If 

unanimous agreement cannot be reached in a part-owner management, a part-owner 

meeting can be held. These meetings enables the part-owners to vote in the questions 

where they cannot fully agree. 

 

The aim of this thesis is to examine how well the management of joint property through 

part-owner management works, if differences within Sweden exists and how the 

management method could be improved. 

 

To achieve the aim, literature and laws within the subject were studied, a questionnaire 

targeted at the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority was made 

and an interview study targeted at part-owners of joint property managed through part-

owner management was made. 

 

The result of the surveys shows that the most common reason to problems within a part-

owner management is the requirement of unanimous agreement when making decisions. 

Another result was that the usage of part-owner meetings to solve disagreements within 

part-owner managements was uncommon across the country. A suggested alternative to 

part-owner meetings was to enable the usages of a coin toss to solve disagreements 

within a part-owner management when the suggested action did not involve big costs. 

Another suggestion was to improve the information about the methods of joint-property 

management that the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority 

gives to property owners. This to avoid that complex joint-properties/joint-facilities are 

mismanaged because of the usage of an improper method of management. Furthermore 

a rule that would prohibit improper use of part-owner management is suggested. Lastly 

the possibility to erect a record containing all part-owner managements was examined 

and dismissed. This was because of that the cost it would pose was far from 

proportional to the increased utility it would bring. 

 

Keywords: property-unit, joint facility, joint property, part-owner management, part-

owner meeting 

 

 



 

 

Sammanfattning 

För att en fastighet ska kunna fungera ändamålsenligt krävs ibland att mark tas i anspråk 

utanför den egna fastighetens gräns. Exempelvis kan detta handla om en väg som 

upplåtits på grannens fastighet för att knyta an den egna fastigheten med det allmänna 

vägnätet. Det finns idag i Sverige ett flertal olika sätt att tillgodose detta behov av 

gemensam mark. Gäller behovet för ett flertal fastigheter kan det med fördel lösas 

genom att bilda en samfällighet/gemensamhetsanläggning. Förvaltning av dessa går att 

lösa på två sätt – delägarförvaltning där alla beslut tas gemensamt av samtliga delägare 

och föreningsförvaltning där en samfällighetsförening bildas med styrelse och stadgar. 

Oenigheter inom en delägarförvaltning går idag att lösa genom att hålla 

delägarsammanträde, där en sammanträdesledare förordnas och röstning sker med 

antingen enkel eller kvalificerad majoritet beroende på frågans natur. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl förvaltning av samfälligheter 

genom delägarförvaltning fungerar, om det finns skillnader inom Sverige och hur 

förvaltningsmetoden kan förbättras med avseende på tvister.  

 

För att uppfylla syftet gjordes en studie av litteratur och lagar inom ämnet, en 

enkätundersökning som riktades mot Lantmäterimyndigheten och en 

intervjuundersökning riktad till delägare i samfällighet/gemensamhetsanläggning 

förvaltad genom delägarförvaltning.  

 

Resultatet av undersökningarna visar att den absolut vanligaste anledningen till problem 

inom delägarförvaltningar är kravet på total enighet i samband med beslutsfattning. Det 

framkom också att användandet av delägarsammanträden vid oenigheter inom 

delägarförvaltningar är ovanligt över hela landet. Ett förslag på alternativ till 

delägarsammanträde var att genom lottning kunna lösa oenigheter gällande 

förvaltningsfrågor som handlade om mindre summor pengar. Ett annat förslag var att 

förbättra informationen från Lantmäterimyndigheten till fastighetsägare gällande 

förvaltningsmetoderna. Detta för att förhindra att komplicerade 

samfälligheter/gemensamhetsanläggningar missköts på grund av att en olämplig 

förvaltningsmetod använts. Ytterligare ett förslag var att utöver förbättrad information 

även införa en regel som förhindrar att delägarförvaltning används när den är direkt 

olämpligt. Slutligen utreddes möjligheten att upprätta ett register över samtliga 

delägarförvaltningar undersöktes men avfärdades eftersom det inte ansågs att nyttan 

med detta stod i proportion till kostnaden. 

 

Nyckelord: fastighet, gemensamhetsanläggning, samfällighet, delägarförvaltning, 

delägarsammanträde 
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1. Inledning 

Här presenteras arbetets bakgrund, huvudsakliga syfte, avgränsningar och teoretisk bakgrund.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Jordabalken (SFS 1970:994, fortsättningsvis JB) 1:1, är fast egendom jord. Jord 

som är väl indelad och avgränsad på markplanet kallas för fastigheter. Sedan år 2004 

finns även möjlighet att skapa tredimensionella fastigheter, dessa är inte bara 

avgränsade horisontellt utan också vertikalt (JB 1:1a). 

  

Hela Sveriges markyta är indelad i fastigheter (Lantmäteriet, u.å.a). Det finns dock 

undantag. Viss mark tillhör flera fastigheter gemensamt och bildar därför inga egna 

fastigheter utan istället samfälligheter (Julstad, 2011). Dessa skapas för att fastighet 

ibland kräver att mark eller anläggning utanför dess gräns nyttjas för att kunna fungera 

optimalt och ändamålsenligt. Behovet av dessa markområden/anläggningar varierar 

beroende på vilken typ av fastighet som avses, till exempel kan det handla om en väg 

för en bostadsfastighet eller en brygga för en fritidsfastighet (Österberg, 2013).  

 

Historiskt sätt var bildandet av marksamfälligheter en förutsättning för att en by eller ett 

samhälle skulle kunna bruka jord på ett rationellt vis och försörja sig (Österberg, 2013). 

Enligt Östling (2011) så bildades de flesta av dagens marksamfälligheter i samband med 

laga skifte under 1800-talet. Idag är nybildade marksamfälligheter tämligen ovanligt, 

med undantag för till exempel rekreationsområden inom kvartersmark och 

gemensamhetsskogar som bildas vid strukturrationalisering av skogsmark (Österberg, 

2013).  

  

Det finns ett flertal olika sätt att tillgodose fastigheters behov av mark utanför dess 

fastighetsgräns. Ett sätt för att göra detta är att med servitut få rätt att till exempel 

anlägga och bruka väg på en annan fastighet. Servitut kan upprättas både genom 

överenskommelse, ett så kallat avtalsservitut, och genom åtgärder från myndighet, 

officialservitut. Ett servitut gäller alltid för fastighet och inte fastighetsägaren 

personligen (Nilsson och Sjödin, 2003). 
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En annan upplåtelseform som däremot gäller direkt mot en person är nyttjanderätt. 

Några vanligt förekommande former av nyttjanderätt är hyra, arrende och tomträtt (JB 

7:1), men även exempelvis rätt för en person att jaga, fiska eller hämta ved till sitt 

hushåll på annan fastighet är former av nyttjanderätt (JB 7:3). 

 

Det som hittills nämnts fungerar bra när antalet inblandade fastigheter är få. Finns det 

däremot ett behov av mark för fler fastigheter gemensamt kan en 

gemensamhetsanläggning (ga) bildas. Det kan exempelvis handla om att bilda en väg, 

vatten- och avloppsanläggning eller en tvättstuga som är till stadigvarande nytta för ett 

flertal fastigheter gemensamt (Julstad, 2011).  

 

Förvaltningen i både samfälligheter och ga styrs av regelverket i SFS 1973:1150 lag om 

förvaltning av samfälligheter (fortsättningsvis SFL). Det finns två olika sätt att förvalta 

en ga eller samfällighet på, genom föreningsförvaltning (samfällighetsförening) eller 

som en delägarförvaltning.  

 

En samfällighetsförening har ett flertal formkrav som måste uppfyllas. Till exempel ska 

de ha stadgar och hålla föreningsstämma. En föreningsförvaltning lämpar sig bra för 

större ga och samfälligheter eftersom det finns väl utformade regler avseende röstning 

och beslutsfattande (Ekbäck, 2011).  

 

I de fall samfällighet/ga förvaltas med delägarförvaltning finns det inga bestämmelser 

om formkrav, förutom att alla delägare måste vara helt överens om alla beslut som tas 

(SFL 6 §). Kommer delägarna inte överens i en fråga kan de ansöka om 

delägarsammanträde (SFL 7 §). Enligt Österberg (2013) bör ett sådant sammanträde 

endast användas för att lösa frågor av engångsnatur, inte när det handlar om den löpande 

förvaltningen. Delägarförvaltning kan vara en mycket enkel, billig och effektiv metod 

när den fungerar väl, men motsatsen kan också gälla om delägarna ofta har problem att 

enas. 

 

Det finns idag inget enkelt sätt att lösa de tvister som kan uppstå inom den löpande 

förvaltningen i en delägarförvaltning. Antingen måste ombildning till 

samfällighetsförening ske eller ett delägarsammanträde hållas. Båda åtgärderna innebär 

en kostnad samt att ett ombildande även kräver engagemang och att medlemmar (främst 
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styrelsen) besitter en del kunskap om föreningsarbete. Enligt Arvids (2013) så saknar 

styrelsen ibland kunskapen som behövs för att sköta föreningen på ett korrekt vis. 

Delägarförvaltningar vars deltagare inte kommer överens inom den löpande 

förvaltningen och saknar vilja/kunskap/ekonomi att ombilda till samfällighetsförening 

hamnar således i ett dödläge.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl förvaltning av samfälligheter 

genom delägarförvaltning fungerar, om det finns skillnader inom Sverige och hur 

förvaltningsmetoden kan förbättras med avseende på tvister.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Finns problem med delägarförvaltning och i så fall vilka? 

 Hur löser delägarna deras förvaltningstvister i delägarförvaltningar idag? 

 I hur stor omfattning används delägarsammanträden vid tvister?  

 Hur skiljer sig antalet utförda delägarsammanträden mellan Sveriges regioner 

(norr, öst, syd och väst) enligt Lantmäterimyndighetens uppdelning? 

 Hur skulle delägarförvaltning som förvaltningsmetod kunna förbättras? Finns 

det ett behov av att upprätta ett register över delägarförvaltningar? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Denna studie avgränsas till att undersöka statliga lantmäterimyndighetens syn på 

delägarförvaltning som förvaltningsmetod av samfälligheter och ga. Kommunala 

lantmäterimyndigheten ingår ej i studien, detta på grund av studiens begränsade 

omfång.  

 

2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Samfällighet 

Enligt fastighetsbildningslagen SFS 1970:988, fortsättningsvis kallad FBL 

Ett vattenområde, markområde eller tredimensionell avgränsning som inte tillhör en 

enskild fastighet utan istället förvaltas gemensamt av flera fastigheter kallas 

samfällighet, exempelvis samfällt vatten i en sjö eller samfällt fiske (Julstad, 2011). I 

FBL 5:1 står att läsa att det genom fastighetsreglering går att överföra andelar i 



 

4 

 

samfälligheter mellan olika fastigheter. Det är möjligt att överföra mark från antingen 

en fastighet eller en samfällighet till en liknande enhet. Genom detta lagrum nybildas 

även samfälligheter. Vid klyvning, med avseende på bildandet av samfällighet, gäller 

samma regler som vid fastighetsreglering (FBL 11:6). Det går också att genom 

avstyckning bryta ut andelar i samfälligheten, bryta ut viss del av den eller avstycka 

samfälligheten i sin helhet (FBL 10:1 och 10:2).  

 

Samfälligheten tillhör de delägande fastigheterna gemensamt och följer således med 

fastigheten vid överlåtelse till ny ägare. Andelarna i samfälligheten förändras inte heller 

när fastigheten byter ägare genom de vanliga överlåtelseformerna – köp, gåva, byte, 

bodelning eller dödsbo (Julstad, 2011). 

 

2.2 Gemensamhetsanläggning 

Enligt anläggningslagen SFS 1973:1149, fortsättningsvis kallad AL 

I anläggningslagen regleras hur en anläggning, gemensam för flera fastigheter, ska 

upprättas. En gemensamhetsanläggning kan exempelvis vara väg, brunn, brygga, vatten- 

och avloppsanläggning eller liknande, uppförd för att täcka ett gemensamt behov för 

flera fastigheter (Lantmäteriet, u.å.b). I lagen behandlas också frågor gällande drift och 

underhåll och därmed hur kostnader ska fördelas mellan de delägande fastigheterna. Två 

av kriterierna som möjliggör upprättandet av en ga är att den ska vara av stadigvarande 

betydelse och gemensam för flera fastigheter (AL 1 §). Vidare sker bildandet av ga vid 

en lantmäteriförrättning (Julstad, 2011).  

 

Utöver de två krav som redan nämnts, att en ga ska vara av stadigvarande betydelse och 

gemensam för flera fastigheter, krävs också att ytterligare fyra villkor uppfylls för att 

bildandet av anläggningen ska vara möjlig. 

 

Väsentlighetsvillkoret- AL 5 § 

En gemensamhetsanläggning får inte uppföras utan att de delägande fastigheterna har 

väsentlig nytta av anläggningen. Det får med andra ord inte finnas tvivel kring att 

gemensamhetsanläggningen verkligen behövs för fastigheterna. Villkoret är dispositivt. 
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Båtnadsvillkoret- AL 6 § 

Gemensamhetsanläggningens kostnader och de negativa konsekvenser som kan 

uppkomma vid ett eventuellt anläggande får inte vara större än de fördelar som den för 

med sig. Gemensamhetsanläggningen måste med andra ord “gå med vinst” för att få 

inrättas. Villkoret är inte dispositivt.  

 

Opinionsvillkoret- AL 7 § 

Om delägarna motsätter sig inrättandet av gemensamhetsanläggningen och det finns 

beaktansvärda skäl för motsättningen kan detta ligga till grund för att anläggningen inte 

uppförs alls. Detta kan dock bortses från om anläggningen i fråga är av mycket stor 

betydelse. 

 

Lokaliseringsvillkoret- AL 8 § 

Anläggningen ska uppföras på den plats som orsakar minst intrång och skada. I detta 

villkor gäller också att inrättandet ska ske utan oskälig kostnad. Lokaliseringsvillkoret 

är dispositivt.  

 

Tidigare lagstiftning 

Innan dagens aktuella lagar infördes fanns äldre lagstiftning som reglerade 

gemensamma anläggningar. Exempel på dessa lagar är lagen om enskilda vägar (EVL), 

lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) och bysamfällighetslagen 

(Österberg, 2013). Idag tillämpas anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av 

samfälligheter (SFL) för ga. 

 

Enligt rapporten ”Gemensamhetsanläggningar: Basfakta 1990-2003” (Björklund och 

Vedman, 2003) var vägar den absolut vanligaste anläggningen i Sverige år 2003 (ingen 

nyare rapport har hittats), ca 40 600 stycken, eller 62 % av alla ga innehöll väg. Även 

om denna rapport är några år gammal så visar den ändå att vägar är en vanlig nyttighet i 

ga.  
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2.3 Förvaltning av samfälligheter och gemensamhetsanläggningar 

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fortsättningsvis kallad SFL 

Det finns två sätt att förvalta en gemensamhetsanläggning på, antingen som en 

delägarförvaltning eller som en föreningsförvaltning (samfällighetsförening) (SFL 4 §). 

SFL reglerar båda möjligheterna, även om lagstiftningen har en tyngdpunkt på 

samfällighetsföreningar och deras förvaltning. 

2.3.1 Delägarförvaltning 

Ett sätt att förvalta en samfällighet eller gemensamhetsanläggning på är genom 

delägarförvaltning. Förvaltningsmetoden erbjuder de delägande fastigheterna att utan 

styrelse och stadgar ta alla beslut rörande gemensamhetsanläggningen, dock måste varje 

beslut tas med total enighet (Hemström, 1986). 

 

Delägarsammanträde 

Uppnås inte ett totalt majoritetsbeslut gällande en viss fråga kan förvaltningen kalla till 

delägarsammanträde. Detta bör enligt Österberg (2013) endast användas för att lösa 

frågor av engångsnatur, det vill säga behövs en mer löpande förvaltning bör delägarna 

överväga att ombilda delägarförvaltningen till en samfällighetsförening. För att kalla till 

delägarsammanträde krävs att minst en av delägarna ansöker hos LM om att ett sådant 

ska hållas. Sökanden ska i ansökan specificera vilken samfällighet som avses samt 

vilken fråga det är som de vill ha avgjord. Helst ska också en upplysning om 

samfällighetens omfattning och vilka som är delägare finnas med. Vidare får det endast 

avgöras frågor på delägarsammanträdet som togs upp i ansökan till detta. Undantaget är 

om samtliga delägare är överens om att en fråga som inte var med i ansökan också ska 

avgöras, då kan även detta göras med bindande verkan på sammanträdet (Österberg, 

2013). I vissa fall kan LM få vidta åtgärder för att avgöra (agera skiljenämnd) och 

säkerställa ett visst delägarbeslut (SFL 7 §).  

 

I en rapport av Jansson (2014) exemplifieras ett tillfälle när delägarsammanträde var ett 

bra verktyg. Där intervjuades en delägare i en samfällighet som förvaltades genom 

delägarförvaltning. Delägaren ville avyttra den samfällda marken men var osäker på om 

det krävdes ombildning till föreningsförvaltning eftersom samtliga delägare ej var 

överens i frågan. Denne fick då svar av LM att de kunde hålla ett delägarsammanträde 
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om frågan. Att LM skulle blandas in innebar kostnader som den intervjuade ansåg vara 

ett problem. För att hålla nere dessa kostnader så försökte de inom förvaltningen 

redogöra för vilka de delägande fastigheterna var och informerade dessa om att ett 

sammanträde skulle hållas i fråga om avyttring. Detta gjordes i förhoppning om att 

minska mängden arbete och tidsåtgång på sammanträdet och på så vis minska 

kostnaderna.  

 

Röstningsregler 

Reglerna för röstning vid dessa sammanträden är de samma som gäller för röstning vid 

företagsstämmor. Vissa undantag finns dock, till exempel att ombud på 

delägarsammanträden får företräda fler än en delägare, något som inte är tillåtet på en 

vanlig föreningsstämma (Österberg, 2013). Lite förenklat så fungerar röstningen så att 

varje närvarande delägare har en röst oavsett hur många fastigheter denne äger eller hur 

stor del av samfällighet eller ga dennes fastighet har. Är det två eller flera delägare till 

en deltagande fastighet  måste de komma överens om vad de ska rösta, annars läggs 

deras röst ner. Sker röstning om spörsmål av ekonomisk natur ska rösträkning istället 

ske genom andelsberäkning om någon delägare yrkar på det. I detta fall räknas röster 

utifrån hur stor del varje röstberättigad närvarande delägares fastighet/fastigheter har i 

samfällighet/gemensamhetsanläggning. Det finns dock en spärregel som innebär att en 

röstande delägares röst ej kan överstiga 20 % av rösterna, det vill säga skulle en 

delägare till exempel ha en del som är 50 % av en gemensamhetsanläggning så är 

dennes röst ändå bara värd 20 % vid röstning (SFL 49 §).  

 

De flesta beslut kan på delägarsammanträdet tas med enkel majoritet, det vill säga att 

minst hälften av de avgivna rösterna inkluderat ordförandens utslagsröst behövs för att 

avgöra frågan. Vissa frågor kräver kvalificerad majoritet för att nå beslut. Dessa frågor 

handlar om överlåtelse och inteckning av fast egendom, nyttjanderättsupplåtelser som 

sträcker sig längre än fem år och frågor om stadgeändringar. För att uppnå kvalificerad 

majoritet krävs 2/3 av rösterna. Ordförandens utslagsröst har här ingen betydelse 

(Österberg, 2013). 

 

Överklagande av delägarsammanträdesbeslut 

Skulle någon delägare vara missnöjd med ett beslut som tagits under sammanträdet kan 

denne, om den har rätt grunder, få beslutet ändrat i domstol. I mark- och miljödomstolen 
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väcker den missnöjde talan mot de övriga delägarna högst fyra veckor från det att 

beslutet togs. För att ha chans att få beslutet ändrat måste klagandet grundas på att 

beslutet som tagits inte tillkommit i behörig ordning (till exempel att den klagande ej 

blivit kallad till sammanträdet alls eller att detta skett på ett inkorrekt vis), att beslutet 

strider mot lagen eller att den klagandes enskilda intressen ej tagits med i beslutet i 

skälig omfattning (Hemström, 1986). 

2.3.2 Föreningsförvaltning – samfällighetsförening 

Styrs ga eller samfällighet av en samfällighetsförening, det vill säga genom en 

föreningsförvaltning, krävs att föreningen har en styrelse och upprättar stadgar. 

Förvaltningen av en samfällighetsförening styrs av SFL. En samfällighetsförening är en 

juridisk person och kan således ingå i avtal och ha rättigheter och skyldigheter gentemot 

andra parter. Alla samfällighetens delägande fastigheters ägare är automatiskt 

medlemmar i föreningen. Medlemskapet är strikt bundet till den delägande fastigheten 

och skulle någon sälja denna fastighet så förlorar personen i fråga sitt medlemskap i 

samfällighetsföreningen. I de fall flera personer äger en fastighet gemensamt blir ägarna 

gemensamt medlemmar i föreningen. Beslut inom föreningen tas på företagsstämma 

genom majoritetsbeslut. Verkställande av beslut och löpande förvaltning sköts av 

föreningens styrelse (Österberg, 2013).  

 

När det handlar om ga kan förrättningslantmätaren redan vid anläggningsförrättningen 

hålla ett sammanträde om bildande av samfällighetsförening, om detta är av väsentlig 

betydelse sett ur allmän synpunkt. Även om det inte skulle vara så ska ett sammanträde 

om föreningsbildande med alla inblandade fastighetsägare hållas om någon av dem 

begär det. Det räcker med en delägares ansökan för att en förening ska bildas 

(Hemström, 1986).  

 

I vissa fall kan länsstyrelsen förordna om att en syssloman träder i styrelseledarmots 

ställe om det behövs för att beslut ska kunna fattas inom föreningen. Detta kan bero på 

att ledarmotens uppdrag inte längre gäller eller att förhinder att utföra redan bestämt 

uppdrag föranligger. Kan förening och syssloman ej komma överens om den 

sistnämndes arvode ska länsstyrelsen fastslå det (SFL 33 §). 

 

En samfällighetsförening måste vara förenlig med syftet till varför den bildades. Detta 
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innebär att en förening som skapades för att sköta underhållet av en väg inte får börja 

med verksamhet som att exempelvis anlägga en ny lekpark i ett området. Det går att se 

vilket ändamål samfällighetsföreningen har genom att söka i den förrättningsakt som 

finns upprättad för samfälligheten, eller i de fall där det gäller 

gemensamhetsanläggningar, i anläggningsbeslutet (ett särskilt beslut som ska finnas i 

förrättningshandlingarna) (Österberg, 2013). 

 

2.4 Servitut 

Ett servitut är en mycket vanlig upplåtelseform som ger en eller flera fastigheter rätt att 

nyttja mark eller anläggning på annan fastighet. Servitut delas upp i två varianter, 

avtalsservitut enligt jordabalken och officialservitut enligt fastighetsbildningslagen 

(Lantmäteriet, u.å.c). Fastigheterna benämns som härskande (den fastighet som är i 

behov av servitutet) och tjänande (den fastighet som belastas av servitutet). Det som 

beskrivits ovan kallas positiva servitut, rätt för den härskande fastigheten att exempelvis 

nyttja eller anlägga väg på den tjänande fastigheten. Det finns också negativa servitut, 

där den tjänande fastigheten får en inskränkning i sin rätt att (beroende på vad servitutet 

gäller) till exempel bygga eller odla så att en viss utsikt skyms (Ramberg, 2012).  

2.4.1 Officialservitut – fastighetsbildningslagen (FBL) 

Ett officialservitut bildas vid en lantmäteriförrättning och skrivs direkt in i 

fastighetsregistret av myndigheten. Servitutet kan också kallas lantmäteriservitut men 

kan trots namnet även bildas av domstol (Lantmäteriet, u.å.d). Ett officialservitut kan 

endast upprättas om den härskande fastigheten har väsentlig nytta av åtgärden. Vid 

normala fall skapas servitutet genom överenskommelse mellan de inblandade 

fastigheternas ägare, i övriga fall kan åtgärden ske trots att det finns osämja kring 

servitutets bildande (Lantmäteriet, u.å.c). Ett officialservitut består alltid vid överlåtelse 

av fastighet och är stabilare än ett avtalsservitut. Ska ändringar i servitutet göras krävs 

en förrättning (Bengtsson, 2010).  

2.4.2 Avtalsservitut – jordabalken (JB)  

Ett annat sätt att bilda servitut på är genom avtal. Avtalet måste då uppfylla vissa krav 

enligt jordabalkens 14:e kapitel för att gälla. Dessa krav är att avtalet är upplåtet 

skriftligen av den tjänande fastighetens ägare och att det i upplåtelsen framgår 

servitutets ändamål och vilken fastighet som är härskande respektive tjänande (JB 14:5). 
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För att fastigheternas ägare ska vara säkra på att servitutet fortfarande ska gälla vid 

överlåtelse kan avtalsservitutet skrivas in i fastighetsregistret (JB 7:10-11).  

2.4.3 Priviligierade servitut 

Avtalsservitut bildade innan år 1876 kallas priviligierade servitut och gäller med samma 

rätt som de som är inskrivna i fastighetsregistret (Nilsson & Sjödin, 2003). 

 

2.5 Detaljplanerat område 

Enligt plan- och bygglag SFS 2010:900, fortsättningsvis kallad PBL 

2.5.1 Inom detaljplanerat område  

I vissa fall sköts gemensamma anläggningar av kommunen, detta gäller inom 

detaljplanerade områden när kommunen står som huvudman och där marken är upplåten 

som allmän plats (Adolfsson & Boberg, 2013). Varje kommun har en skyldighet att 

upprätta allmänna platser, det avser i första hand gator men också torg och parker 

räknas in. Kommunen har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna för att finansiera 

anläggandet av vägar och använder i regel två metoder för att utföra detta. 

Huvudmetoden kallas områdesvist uttag och bygger lite förenklat på att alla 

omkostnader ska fördelas lika mellan fastighetsägarna som är i behov av vägen. Den 

andra metoden, underordnad men ändå vanligt förekommande, kallas uttag för gatudel. 

Här betalar fastighetsägaren i princip bara för vägen som ligger i direkt anslutning till 

fastigheten (Karlbro & Lindgren, 2015).  

 

Kommunens rätt att ta ut avgifter för gemensamma anläggningar begränsas dock av ett 

antal villkor enligt Karlbro och Lindgren (2015): 

 Avgifterna får inte vara högre än att de täcker kostnaderna för uppförandet av 

anläggningen och standardmässiga förbättringar. 

 Underhållskostnader för vägen får inte tas från fastighetsägarna utan måste 

finansieras av kommunala skattemedel. 

 Anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för fastigheterna, inga andra 

gator får bekostas av intäkten från fastighetsägarna. Detta gäller också in- och 

utfartsvägar samt genomfarts- och huvudgator.  

 Vägarna ska följa kommunens vanliga standard, en kommuninvånare ska med 

andra ord inte behöva betala för en vägstandard långt över det normala.  
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 Kostnaderna kan reduceras om komplikationer skulle uppstå i samband med 

anläggandet av vägen. Exempelvis om det krävs omfattande sprängningsarbeten 

eller liknande.  

 Det är när de allmänna platserna är färdigställda som kommunen kan kräva att 

betalning ska ske från fastighetsägarna, inte innan projektet är slutfört. 

 

2.5.2 Utanför detaljplanerat område 

I enlighet med vad Karlbro och Lindgren (2015) skriver finns möjlighet att kommunen 

står som huvudman för en väg utanför detaljplanens område. Oftast handlar det då om 

vägar som ansluter mellan olika detaljplaneområden eller en anslutningsväg mellan ett 

område och en allmän väg. I lagen finns ingen reglering för vem som borde stå för 

finansiering eller förvaltning, men Karlbro och Lindgren (2015) menar att om 

kommunen skulle vara i behov av en sådan väg så faller omkostnaderna för 

anläggningen på kommunen själv. 

2.6 Tidigare forskning 

Det finns ett antal examensarbeten gjorda inom ämnesområdet, exempelvis 

Föreningsförvaltning och fastighetsregistrets aktualitetsgrad av Arvids (2013), 

Gemensamhetsanläggningar med ett fåtal delägare – Hur fungerar de? av Kuniholm 

(2010) och Förvaltning av äldre samfälligheter, en övergång till nyare 

förvaltningsformer av Jansson (2014). Inget arbete har hittats om hur delägarförvaltning 

fungerar sett ur myndighets synvinkel. 

 

I examensarbetet “Gemensamhetsanläggningar med ett fåtal delägare - Hur fungerar 

de?” av Kuniholm (2010) gjordes en undersökning genom 30 stycken telefonintervjuer 

riktade till delägare i gemensamhetsanläggningar med max tre delägande fastigheter. 

Undersökningen sökte bland annat svar på om delägarna ägde fastigheten vid 

inrättandet av gemensamhetsanläggningen, om delägarna visste om hur andelstalen var 

satta, hur väl förvaltningen fungerade, om tvister förekom, om de föredragit att 

kommunen haft ansvar istället och om de kunnat sköta det utan LM:s inblandning. 

Resultatet visade att endast ett fåtal delägare visste om att de hade andelstal inom 

gemensamhetsanläggningen men att driften och underhållet fungerade bra trots detta. 
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3 Metod 

I denna del presenteras metoderna som används i arbetet för att nå resultatet och besvara 

frågeställningarna. 

 

3.1 Litteratur 

Lagtext och förarbeten till lagar studerades inledningsvis. De aktuella lagar som 

användes var SFL, AL, FBL, JB och PBL. Prop. 1973:160 om uppkomsten av AL och 

SFL har varit tyngdpunkt för arbetet och genom att studera denna har förståelse för 

problem och bakgrund tillskansats.  

 

För att inte riskera att undersöka ett redan utrett problem och för att ge arbetet en ännu 

stadigare grund så söktes det efter befintliga examensarbeten i databasen DiVa och via 

Google. Sökord som användes var: “samfällighet”, “delägarfastighet”, 

“delägarförvaltning”, “samfällighetsförening”, “gemensamhetsanläggning” och 

“delägarsammanträde”.  

 

För ett ge arbetet en vetenskaplig förankring lästes vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

söktes i databaserna ERIC och ScienceDirect, tillgängliga via Högskolan i Gävles 

biblioteks hemsida. Ett krav var att artiklarna var “peer reviewed”. Inledningsvis söktes 

artiklar inom ämnesområdet, det vill säga gemensamhetsanläggning, samfällighet, 

delägarförvaltning och delägarsammanträde, men ingen artikel i fulltext hittades som 

var relevant för detta arbete. Sökorden för de artiklar som sedan användes var: 

”qualitative interview”, ”interview method”, ”conduct interview” och ”questionnaire 

data analysis”. Sedan valdes för examensarbetet relevanta artiklar ut genom att titlar och 

sammanfattningar lästes. 

 

3.2 Val av metod 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla arbetets syfte gjordes en 

enkätundersökning och en intervjuundersökning. Enkäterna innehöll både en kvalitativ 

och en kvantitativ del. Svar samlades in och presenterades i fritext (kvalitativt) och i 

diagram och tabeller (kvantitativt). Intervjuerna var kvalitativa. Arbetets primära 

datainsamlingsmetod, enkätundersökning, valdes eftersom informanterna var många 

och spridda över hela landet. Dessutom är det en tidseffektivt metod (jämfört med 
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alternativet telefonintervju) och bra när alla informanter ska få samma information och 

svara på samma frågor. Den sekundära datainsamlingsmetoden, intervju, valdes främst 

för att ge möjlighet till att ställa följdfrågor och för att kunna förklara vissa begrepp för 

informanterna eftersom risken fanns att de inte var insatta i ämnet. 

3.2.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen riktade sig till Sveriges samtliga statliga lantmäterikontor, 47 

stycken. För att få tag på e-postadresser till funktionscheferna på varje kontor så 

kontaktades lantmäteriets kundtjänst och därifrån erhölls en lista över funktionschefer, 

deras e-postadress samt vilket kontor de jobbade på. Ett flertal kontor hade flera 

funktionschefer (exempelvis Stockholm har två kontor och sju funktionschefer) och 

dessa fick en enkät var. Lantmäteriets funktionschefer valdes som mottagare eftersom 

de har kunskap och erfarenhet av ämnet och dessutom har en bra inblick i hur arbetet på 

deras kontor fungerar.  

 

Enkäterna gjordes genom webbtjänsten SurveyMonkey (www.surveymonkey.com). 

Sammantaget blev 70 enkäter utskickade varav 22 blev besvarade till en början. Några 

dagar efter det första enkätutskicket, skickades en påminnelse ut om att svara till de som 

ännu inte gjort det. Enligt Göritz och Crutzen (2012) höjer detta vanligtvis 

svarsfrekvensen med ca 30 %. I detta arbete gav denna påminnelse utmärkt resultat, 

ytterligare 13 svar inkom vilket motsvarar ca 43 %.  

 

Enkäten bestod av sju frågor. Den första frågan var obligatorisk och undersökte vilken 

region den svarandes kontor tillhörde. Syftet med detta var att tillsammans med 

nästkommande fråga möjliggöra en indelning av vart i Sverige delägarsammanträden 

var vanligast förekommande. Alla frågor förutom den första var av öppen karaktär. 

Dessa behandlade delägarsammanträde (utöver frekvensen också anledningen till varför 

de hölls) samt delägarförvaltning – vanliga problem och förbättringsförslag. 

Fullständiga enkätfrågorna finns i bilaga 1. 

 

Det finns ingen enkel automatiserad analysmetod av enkätsvar i fritext från öppna 

frågor (Chen och Weng, 2009) och därför analyserades svaren manuellt. I diagrammen 

som presenteras i resultatet så delades de öppna svaren in i kategorier. Endast svar som 
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passade mycket bra in på en kategori placerades där, svar som inte besvarade den ställda 

frågan placerades tillsammans i ”vet ej”-kategorin.  

3.2.2 Intervjuundersökning 

För att samla in delägares synpunkter i ämnet intervjuades tre personer vars fastigheter 

ingår i en delägarförvaltning. Två intervjuer utfördes fysiskt och en per telefon. 

Intervjuundersökningen var mindre omfattande än enkätundersökningen vilket 

motiveras med att denna del av datainsamlingen var sekundär till den senare. Syftet var 

att se om deras åsikter kring förvaltningsmetoden skiljde sig något från de svar som 

insamlats genom enkätundersökningen och om det fanns specifika problem inom deras 

ga eller samfällighet. Enligt Rabionet (2011) så är kvalitativa intervjuer ett oerhört 

kraftfullt verktyg, sett ur den intervjuades synvinkel - det finns möjlighet att uttrycka sig 

på sitt egna, naturliga vis och berätta om sina upplevelser med egna ord. Några viktiga 

aspekter att tänka på vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är att ha ett 

intervjuprotokoll, berätta för informanten (den intervjuade) till vad och hur 

intervjusvaren kommer att användas och att komma väl förberedd som intervjuare 

(Jacobs, 2012).  

 

Ett protokoll med intervjufrågor förbereddes innan intervjuerna och informanterna fick 

vetskap om vad examensarbetet handlade om samt intervjuns syfte. Frågorna i intervjun 

utformades för att besvara hur många fastigheter informanternas samfällighet/ga 

omfattade, vad de förvaltade, vilka problem hade, om några planer för ombildning till 

föreningsförvaltning fanns, om de haft något delägarsammanträde, vad de visste om 

lantmäteriets inblandning och om de hade några informella stadgar eller bestämmelser i 

deras delägarförvaltning. Informanterna hittades genom personliga kontakter och valdes 

utifrån kriteriet att de ägde del i samfällighet/ga förvaltad genom delägarförvaltning. 

Samtliga samfälligheter/ga var belägna i region norr, två i Dalarna och en i 

Västerbotten. Fullständiga intervjufrågor finns i bilaga 2. Under intervjun nedtecknades 

informanternas svar skriftligt. Likt intervjuundersökningen i rapporten av Lindsay, Wan 

och Gossin-Wilson (2009), så tilläts informanterna att läsa igenom och verifiera de 

nedtecknade svaren efter avslutad intervju. Detta minskar risken att information skulle 

missats eller förvrängts eftersom det kan vara svårt att under pågående intervju lyckas 

anteckna allt som sägs. I telefonintervjun lästes de nedtecknade svaren upp efter varje 

besvarad fråga för att godkännas av informanten. I arbetets resultatdel sammanställdes 

sedan intervjuerna var för sig i fritext.  
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4 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av enkätundersökningen, intervjuerna och arbetets 

frågeställningar. 

 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 

Eftersom frågorna ställdes med öppna svarsalternativ har svaren delats in i kategorier i 

figurerna/diagrammen under sammanställningen. Detta var möjligt eftersom svaren som 

placerades i samma kategori innebar samma sak men att olika ord använts. Exempelvis 

”problemet är att alla ska vara överens i varje enskild fråga” och ”svårt iom att samtliga 

delägare måste vara överens om samtliga åtgärder” hamnade i samma kategori. 

 

Fråga 1. 

Vilken region tillhör ert kontor? 

 Norr 

 Öst 

 Syd 

 Väst 

 

Kartan till vänster (figur 1) visar de administrativa 

regionerna som lantmäteriets kontor är indelade i. 

Till region öst räknas Gotland och till region syd 

räknas Öland. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar de fyra regioner som lantmäteriets 

kontor är indelade i. Gotland tillhör region öst 

och Öland region syd. (Grundkarta hämtad från 

www.domstol.se med tillåtelse.) 
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I figur 2 nedan redovisas vilka regioner (se figur 1) de svarandes kontor tillhörde. 

Svaren på denna fråga användes sedan för att göra regionsindelningen i fråga 2. 

 

 

Figur 2. Visar vilken region de svarandes kontor tillhör. 35 av 70 enkäter besvarades totalt, en svarsfrekvens på 50 

%. 

 

Från norr, syd och väst deltog nio personer per region och från öst åtta. Detta innebar att 

svaren som inkom var mycket jämnt fördelade mellan regionerna, endast region öst 

hade ett avvikande antal svarande.  
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Fråga 2. 

Ungefär hur många gånger per år håller någon på ert kontor ett delägarsammanträde? 

Hur många delägarfastigheter brukar dessa delägarförvaltningar omfatta? 

 

Tabell 1 nedan visar de inkomna svaren indelade efter region. Tabell 2 redovisar antal 

delägarsammanträden som hålls per år och kontor. Denna redovisning ger en bild av om 

det finns skillnader gällande antalet delägarsammanträden runt om i landet. 

 

Endast antalet sammanträden redovisas i tabellen, inte hur många delägarfastigheter de 

vanligtvis innehåller. Detta var på grund av att majoriteten av de svarande hade missat 

eller hoppat över denna delfråga. Underlaget var således för tunt för att ge en rättvis bild 

av hur många delägarfastigheter förvaltningarna som har delägarsammanträden 

vanligtvis består av. De som dock svarade på antalet delägarfastigheter redovisas nedan 

(delas inte in efter region på grund av det bristfälliga materialet). Detta ger en överblick, 

om än utan mönster, över storleken på de aktuella delägarförvaltningarna. 

 

Antal svar på delfråga 2 i enkätfråga 2: 8 stycken av 35 stycken svar (knappt 23 % av de 

svarande). 

Antal delägarfastigheter (unika svar): 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 5, 10, 10, 20. 

Tabell 1. Redovisar svarsfrekvens på fråga 2 och vilken region de svarandes kontor tillhör.  

 Norr Öst Syd Väst Totalt 

Antal svar (av 70 st. utskick) 6 6 8 9 29 

Hoppat över frågan 2 2 1 0 5 

Missuppfattad enkät 1 0 0 0 1 

 

Tabell 2. Redovisar svaren till fråga 2 i enkätundersökningen. Medeltalet visar antalet delägarsammanträden per 

kontor och år i varje region. 

 Norr Öst Syd Väst Totalt 

Totalt antal sammanträden 

per region och år 

2,5 7,75 5,8 5 21,05 

Medeltal (totalt antal 

sammanträden / antal svar) 

0,41 1,29 0,73 0,56 0,73 
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Utifrån insamlat material visas att de i region öst håller fler delägarsammanträden i snitt 

per år jämfört med de andra regionerna.  

 

I tabell 1 finns en post som kallas “missuppfattat frågan”. Den svarande som avses där, 

svarade på ett sätt som tydligt visade att denne syftade på sammanträden i samband med 

ombildning till samfällighetsförening, det vill säga inte delägarsammanträden som det 

frågades efter. Hade detta svar tagits med  hade en region fått ett gravt avvikande 

medeltal och därför uteslöts svaret från sammanställningen. 

 

Anledningen till att det finns decimaler i det totala antalet sammanträden är för att vissa 

svar var av karaktären “en gång på fyra år” och liknande. I dessa svar delades antalet 

sammanträden med antalet år (i exemplet, 1 / 4 = 0,25). 
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Fråga 3. 

Vilka frågor är vanligast att dessa sammanträden handlar om? 

 

Denna fråga besvarades i 27 av 35 enkäter - 8 personer hoppade över frågan helt. I figur 

3 nedan redovisas hur svaren fördelades mellan de orsaker som angavs som anledning 

till att delägarsammanträde genomförts. Kategorin ”övriga förvaltningsfrågor” skapades 

eftersom ett flertal av enkätsvaren var unika (vatten, avlopp, båtplats) och vissa endast 

svarade ”förvaltningsfrågor”. Eftersom alla svar som placerades i denna kategori var av 

liknande karaktär så tog undersökningens resultat ingen skada av denna indelning. 

 

 

Figur 3. Visar svarsfördelning på enkätfråga 3 – vanliga orsaker till att delägarsammanträden hålls. Kategorin med 

”övriga förvaltningsfrågor” innefattar förvaltningsfrågor om vatten, avlopp och båtplatser. 

 

Diagrammet i figur 3 visar att de vanligaste anledningarna till att en delägarförvaltning 

ansökte om delägarsammanträde var vid frågor om försäljning av hel eller del av 

samfällighet och vägförvaltningsfrågor. Anledningen till att vägförvaltningsfrågor 

ansågs vara en vanligare orsak än kategorin övriga förvaltningsfrågor, trots att denna är 

procentuellt större enligt figur 3, var att den senare är en sammanslagning av ett flertal 

olika svar. 

 

11% 

15% 

15% 
59% 

Vanliga orsaker till delägarsammanträden 

Vägförvaltning Övriga förvaltningsfrågor Försäljning av hel eller del av samfällighet Vet ej
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Fråga 4. 

Ungefär hur ofta inkommer ansökan för ombildning till samfällighetsförening i 

samband med delägarsammanträden?  

Av de 35 inkomna enkätsvaren var det 28 personer som besvarade fråga 4. I figur 4 

redovisas svaren. Fyra av de tillfrågade svarade att ombildning oftare skedde utan att 

föranledas av ett delägarsammanträde. Dessa svar redovisas i figur 4 under kategorin 

”vet ej/ombildning utan delägarsammanträde”. Svaren slogs ihop med ”vet ej”-svaren i 

denna svarskategori eftersom inget av dem besvarade den ställda frågan.  

 

 

Figur 4. Redovisar svaren från enkätfråga nr 4 – hur ofta ansökan om ombildning till samfällighetsförening 

inkommer i samband med att delägarsammanträde hålls.  

 

En av de svarande skrev att denne aldrig varit med om att ombildning till 

samfällighetsförening skett i samband med delägarsammanträde och trodde att det var 

pga. att ”kostnaden för förbereda och hålla ett delägarsammanträde torde vara 

jämförbart med att gå hela vägen och bilda en samfällighetsförening (exkl. 

registreringsavgift om 3700 kr), så jag har svårt att tro att någon skulle anse det 

motiverat att hålla delägarsammanträde istället för att bilda en samfällighetsförening på 

en gång.” Registreringsavgiften den svarande syftade på är avgiften LM tar för att 

registrera en ny samfällighetsförening. 

18% 

11% 

14% 
57% 

Ombildning till samfällighetsförening i samband med 
delägarsammanträde 

Varannan gång Väldig sällan/nästan aldrig Aldrig Vet ej/ombildning utan delägarsammanträde
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Fråga 5. 

Hur har utvecklingen varit de senaste åren - ser ni någon ökning eller minskning av 

antalet delägarsammanträden? 

 

Denna fråga blev besvarad i 29 av 35 enkäter, 6 personer hoppade över den. Alla var 

överens om att det inte går att se någon ökning eller minskning i antalet utförda 

delägarsammanträden. En svarande trodde dock att det borde bli vanligare i framtiden 

på grund av antalet små ga som ständigt bildas. 
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Fråga 6. 

Vilka problem finns med förvaltningsmetoden idag? Hur kan delägarförvaltning 

förbättras? 

 

Svaren på denna fråga redovisas i två steg. Först sker en redovisning i ett diagram av de 

problem med delägarförvaltning som de svarande upplever finns idag (se figur 5). 

Därefter redovisas de inkomna svaren om problem och förslag till förbättringar mer 

utförligt i löpande text. 

 

I 29 av 35 enkäter besvarades denna fråga. Delfrågan om vilka problem som finns idag 

hade 23 svar. Nästa delfråga, om hur delägarförvaltning skulle kunna förbättras, hade 

färre svar - 8 av 35 personer besvarade den. 

 

 

 

Figur 5. Diagrammet redovisar inkomna svar på enkätfråga 6 - orsaker till problem med förvaltningsmetoden i 

dagsläget. Med totalt enighet menas att 100 % av delägarna måste vara överens för att ett beslut ska kunna fattas.  

 

Som figur 5 visar så är det enligt de svarande på LM kravet på total enighet vid 

beslutsfattande som är den absolut största orsaken till problem i förvaltningsmetoden. 

Den näst största orsaken är de problem som kategoriseras som ”otydligheter i 

förvaltningen” i figur 5. Denna kategori innefattar svar som att delägare ibland inte 

74% 

13% 

13% 

Problem med förvaltningsmetoden idag 

Svårt att uppnå total enighet Otydligheter i förvaltningen Vet ej
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bidrar och engagerar sig i förvaltningen i den utsträckning som de egentligen ska eller 

att informella regler uppstår som delägare inte vill acceptera. 

 

En svarande ansåg att det är en tandlös förvaltningsform och att det är direkt olämpligt 

att använda den till annat än anläggningar av simpel karaktär. Ett flertal andra svarande 

styrkte denna åsikt genom att svara att det ofta blir problem när det gäller oenigheter i 

den löpande förvaltningen, det vill säga när det gäller frågor som inte är av 

engångsnatur. Detta eftersom det inte är ekonomiskt hållbart att ha 

delägarsammanträden varje gång förvaltningstvister uppstår. ”Den dag man inte kan 

enas om hur gemensamhetsanläggningen/samfälligheten ska förvaltas, gissar jag att det 

ofta inte [sic] tillräckligt med ett delägarsammanträde för att lösa eventuella problem, 

utan [sic] det behöver bildas en samfällighetsförening.” var ett svar som sammanfattar 

åsikter om problemet med delägarförvaltning hos många svarande.  

 

Att ombilda till en samfällighetsförening är dock inte alltid praktiskt. En svarande skrev 

att när denne bildar små ga är det inte alltid möjligt att bilda samfällighetsförening. 

Dessa förvaltas då genom delägarförvaltning, och problemet med att uppnå total enighet 

vid beslutsfattande kan uppstå. 

 

En svarade att det borde finnas en enklare utväg än delägarsammanträde om delägarna 

inte kan komma överens i frågor, speciellt om det handlar om små summor pengar. Ett 

förslag den svarande hade var att införa lottning i dessa frågor.  

 

Ett problem med delägarsammanträden är enligt en svarande att om det enbart handlar 

om två parter så måste LM agera skiljenämnd, och alltså delta i beslutet. Den svarande 

ansåg att en annan modell bör övervägas, möjligen att sysslomannabegreppet skulle gå 

att koppla in även för delägarförvaltning om enighet är svårt att nå.  

 

Denna svarande påpekade även att ett av kraven för inrättandet av en ga är att det finns 

båtnad och att om ga:n vansköts så kan denna istället bli en belastning för fastigheterna, 

det vill säga att ga:n kan sänka fastigheternas värde. Därför ansåg denne att det bör 

skapas tydligare regler med avseende på när en delägarförvaltning inte är tillämplig för 

att ge ett starkare skydd åt fastighetsägare och panträttsinnehavare.  
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Vidare ses bristfällig information till delägare som ett problem. Enligt en svarande är 

det många som inte vet om att de kan kalla till delägarsammanträde om konflikter skulle 

uppstå inom förvaltningen. Det kommer ofta som en lättnad från delägares sida när 

förslaget om att ett sammanträde skulle kunna lösa de uppkomna problemen inom 

förvaltningen, skrev den svarande. Även information till delägare om de olika 

förvaltningsmetoderna och när de bör användas borde förtydligas enligt en annan 

svarande, speciellt i samband med inrättande av ny samfällighet/ga. Denna trodde att 

detta skulle kunna bidra till att undvika en del förvaltningsproblem på sikt.  

 

Ett fåtal svarade att förvaltningsmetoden inte behöver några förbättringar utan att det är 

en kostnadseffektiv metod som fungerar bra när den används för det ändamål den 

rekommenderas till. Med dessa rekommendationer menade de okomplicerade 

anläggningar med få delägare och som ej är i behov av att ta många beslut inom den 

löpande förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Fråga 7. 

Skulle ett register, likt det som finns för samfällighetsföreningar, kunna upprättas för 

delägarförvaltningar? Finns ett behov av detta? 

 

Den här frågan besvarades i 31 av 35 enkäter. Svaren redovisas i figur 6. 

 

 

Figur 6. Svaren från enkätfråga 7 redovisas. En tydlig majoritet anser att ett register inte behöver upprättas, med 

tanke på arbetet och kostnaderna det hade inneburit. 

 

I de fall de svarande ansåg att ett register inte behövdes hänvisades det till att 

samfällighetsregistret redan var så omfattande att de samfälligheter och ga som inte 

nämndes där uteslutande var förvaltade genom en delägarförvaltning. Vissa svarande 

tyckte att ett register vore bra men att kostnader för att upprätta detta register skulle vara 

för höga, och att arbetet att samla in data så omfattande, att det inte kunde ställas i 

proportion till nyttan med registret. Flera svaranden kommenterade dock att om registret 

skapades skulle det bli lättare att hitta ägare till delägarfastigheter samt att möjliggöra 

för att i varje förvaltning utse en kontaktperson som vid behov kunde informeras eller 

kontaktas.   

 

 

 

13% 

71% 

16% 

Finns behov av ett register över delägarförvaltningar? 

Ja Nej Vet ej
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4.2 Resultat av intervjuer 
 

Resultatet i denna del presenteras intervju för intervju, svaren sammanställs nedan. 

Frågorna som använts i intervjuerna finns i bilaga 2.  

 

Intervju 1 

I delägarförvaltningen ingick tre fastigheter som tillsammans förvaltade en väg. 

Informanten hade ingen aning om det handlade om en gemensamhetsanläggning eller 

marksamfällighet. Vidare fanns inga planer på att ombilda samfälligheten till 

föreningsförvaltning, detta eftersom det inte fanns några oenigheter i nuläget och att den 

kostnad och arbetet en ombildning innebär skrämmer. Inte heller hade ett 

delägarsammanträde hållits under informantens tid som delägare i samfälligheten (över 

20 år). Ett papper som preciserade andelstalen fanns (varje delägare hade en kopia) och 

informanten hade vetskap om att LM var inblandade i förvaltningen.       

 

Intervju 2 

Delägarförvaltningen innefattade fyra fastigheter i ett villaområde som förvaltade en 

liten bit väg. Det hade inte förekommit något delägarsammanträde sedan fastigheterna 

bebyggdes och samfälligheten kom i bruk. Andelstalen var jämt fördelade mellan 

fastigheterna och satta till 25 % vardera. Detta ska finnas inskrivet i FR enligt 

informanten. Vetskap om LM:s inblandning fanns därav. Det rådde viss oenighet inom 

förvaltningen, främst i samband med snöskottning vintertid. Däremot fanns inga planer 

på ombildning, den dåliga stämning som ibland uppkom gick att leva med enligt 

informanten. Ett förslag som lämnats från informanten var att det kanske skulle fungera 

bättre om regler kring snöskottning var nedskrivna.   

 

Intervju 3 

Delägarförvaltning förvaltade en väg och enligt informanten var det troligtvis sex 

fastigheter som var med i samfälligheten. Det var i alla fall sex fastigheter som använde 

vägen regelbundet och alla borde varit med enligt denne. Någon gång ibland hade grus 

köpts in gemensamt av delägarna för att fylla hål i vägen och hålla den i gott skick. Det 

hade inte varit fråga om vare sig ombildning till föreningsförvaltning eller 

delägarsammanträde, det senare var en åtgärd som informanten inte hade någon 

uppfattning om vad det egentligen innebar. Trots detta fanns vetskap om att LM:s 
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inblandning. En delägare som hade traktor ombesörjde snöröjning och enklare 

vägunderhållsarbete mot ersättning från förvaltningsmedlemmarna. Informanten visste 

med säkerhet att de var fyra hushåll som betalade lika mycket till denne för snöröjning, 

men var osäker på hur det låg till med den sista deltagaren. Det handlade dock tydligen 

om så små summor pengar att det spelade mindre roll. 

 

4.3 Sammanställning av resultat 

I denna del besvaras arbetes frågeställningar utifrån enkätundersökningen och 

intervjuerna. 

 

 Finns problem med delägarförvaltning och i så fall vilka? 

Det vanligaste problemet med delägarförvaltningar är svårigheten att uppnå total 

enighet vid beslutsfattande (74 % svarade det i enkätundersökningen). Den näst 

vanligaste orsaken till problem är otydligheter i förvaltningen (13 %). Detta verifierades 

i intervjuundersökningen där en svarande sa att trots att de hade bestämda andelstal så 

följdes dessa ej när det gällde exempelvis snöskottning. 

 

 Hur löser delägarna deras förvaltningstvister i delägarförvaltningar idag? 

Inofficiella stadgar och regler används för att lösa de vanligaste former av oenigheter i 

delägarförvaltningar idag. Det framkom även att delägare ibland hellre har en del 

konflikter bara de slipper blanda in myndighet med de kostnader som det innebär. 

Delägarsammanträde är en ovanlig åtgärd och begreppet är obekant för flera 

informanter. 

 

 I hur stor omfattning används delägarsammanträden vid tvister?  

Väldigt sällan med anledning av att kostnaden för att hålla ett delägarsammanträde är 

jämförbar med kostnaden för att ombilda till föreningsförvaltning. En till anledning till 

att det sällan används är att många problem inte kan lösas med ett delägarsammanträde 

utan kräver att många beslut tas löpande under längre tid, i dessa fall är 

delägarsammanträde en ineffektiv metod.  
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De vanligaste orsakerna till att delägarsammanträde hölls var enligt 

enkätundersökningen ”försäljning av hel eller del av samfällighet” (15 %) följt av 

”vägförvaltningsfrågor” (11 %). Försäljning av hel eller del av samfällighet är ett bra 

exempel på en fråga av engångsnatur, det vill säga en fråga som är väl lämpad att lösa 

med hjälp av ett delägarsammanträde.  

 

 Hur skiljer sig antalet utförda delägarsammanträden mellan Sveriges regioner 

(norr, öst, syd och väst) enligt Lantmäterimyndighetens uppdelning? 

I region öst sker det marginellt fler delägarsammanträden (1,29 stycken per kontor och 

år) än i Sveriges övriga regioner. Region norr höll minst antal sammanträden, 0,41 

stycken per kontor och år. I region syd hölls 0,73 sammanträden per kontor och år och i 

region väst 0,56 stycken per kontor och år.  

 

 Hur skulle delägarförvaltning som förvaltningsmetod kunna förbättras? Finns 

det ett behov av att upprätta ett register över delägarförvaltningar? 

Information som ges till delägare om de olika förvaltningsmetoderna bör förtydligas, 

detta borde på sikt minska mängden förvaltningsproblem som uppstår. Det bör också 

upprättas bättre regler om när förvaltningsmetoden ej är lämplig och samfälligheten som 

ska förvaltas anses för komplex för delägarförvaltning. Detta för att skydda 

fastighetsägare och panträttshavare från misskötta ga som belastar fastigheters värde. 

Ett särskilt register över delägarförvaltningar behövs ej, det går att indirekt se vilka 

samfälligheter/ga som förvaltas genom delägarförvaltning i 

samfällighetsföreningsregistret. Även om ett delägarförvaltningsregister vore bra så är 

det inte ekonomiskt genomförbart. 
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5 Diskussion och slutsats 

I denna del diskuteras metoder som använts och arbetets resultat. Vidare presenteras slutsats 

och förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Studien av litteratur som gjordes inledningsvis i arbetet resulterade i en bred och stabil 

kunskapsgrund att stå på. Det kan nu i efterhand konstateras att det inte hade varit 

möjligt att genomföra projektet utan att först ha förankrat det i litteratur inom området. 

Det största problemet var att hitta relevant underlag i form av böcker och artiklar som 

gick djupare in på ämnesområdet och inte bara material som endast ytligt berörde 

ämnet. Speciellt vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar var  svåra att hitta, 

därför var tidigare examensarbeten en extra viktig källa till information. Det är genom 

många av dessa som slutsatser, frågeställningar och hypoteser kunnat uppkomma och 

sedan behandlas i detta arbete. 

 

En fråga som uppkom ganska snart i arbetet var huruvida enkätens öppna frågor var till 

nackdel eller fördel för informationsinsamlingen. Till en början upplevdes informantens 

möjligheten att helt fritt få uttrycka sig som en klar fördel och att förutbestämda 

svarsalternativ skulle hämmat kreativitet vid svarandet. Problemet som uppstod kom 

egentligen vid analysen när 35 enkäter med olika svar skulle bearbetas och 

sammanställas. Lösningen blev att dela in svaren i vissa kategorier eftersom många svar 

liknade varandra, trots att formuleringen av ord kunde skilja. Detta gjorde det även 

möjligt att göra diagram över svaren och på så vis få en klar överblick, något som skulle 

varit mycket problematiskt om varje svar hade redovisats var för sig. En möjlig fördel 

om frågor med fasta svarsalternativ hade använts istället vore att många av de som 

skrivit ”vet ej” och liknande eller hoppat över frågor kanske hade valt det alternativ som 

passade bäst in istället.  

 

Skulle enkätundersökningen göras om idag skulle troligtvis en kombination av öppna 

frågor och frågor med fasta svarsalternativ användas. Frågorna med fasta svaralternativ 

skulle också ge de svarande alternativet att svara i fritext. Denna metod borde minska 

antalet svar av ”vet ej”-karaktär, dock finns troligen en risk att de som gav utförliga svar 

i den redan utförda enkätundersökningen istället skulle ha valt ett förutbestämt 

svarsalternativ. Detta hade resulterat i magrare information till undersökningen. En till 
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ändring vore att enkätundersökningens andra fråga, ”Ungefär hur många gånger per år 

håller någon på ert kontor ett delägarsammanträde? Hur många delägarfastigheter 

brukar dessa delägarförvaltningar omfatta?”, skulle ha delats upp i två separata frågor. 

I den nu utförda undersökningen var det av 29 enkäter som besvarade delfråga 1 endast 

8 som besvarade delfråga 2. Som frågan var ställd i nuläget var det svårt att veta om de 

svarande missade delfråga 2 eller om de hoppade över den på grund av att de inte hade 

något svar. Hade frågan delats upp hade denna osäkerhet inte funnits. 

 

I två enkätfrågor, nummer 2 och 4, användes ”ungefär hur…” i frågeställningen, detta 

var för att vi ansåg att endast ett ungefärligt svar behövdes och att en mer precis fråga 

skulle ha hämmat de svarande – det skulle ha krävt en större arbetsinsats och därav ökat 

risken att de hoppat över frågan eller skrivit ”vet ej”. Andelen som svarade ”vet ej” var 

mycket hög i enkätfråga nummer 3 (59 %) och 4 (57 %, observera att ”vet ej” och 

”ombildning utan delägarsammanträde” är sammanslagna i samma kategori eftersom 

dessa svar ej besvarar frågan). Detta gör att dessa svar måste tolkas med försiktighet 

eftersom underlaget som bidrar till resultatet är tunt.  

 

För att samla information till arbetet tänktes till en början endast enkätundersökningen 

genomföras, det var först senare under arbetets gång som det bestämdes att även en 

intervjuundersökning skulle göras. Tanken var från början att belysa problemet endast 

ur myndighets synvinkel och därav utesluta hur delägare upplevde förvaltningsformen. 

Snart märktes dock att det blev svårt att få en helhet om informationen bara kom från ett 

håll, därför utfördes den andra undersökningen. Att intervjuernas informanter var 

personliga kontakter ansågs inte påverka den insamlade informationens kvalitet negativt 

och utgöra något hinder eftersom det inte handlade om särskilt känslig information. 

Valet att använda personliga kontakter för att hitta informanter gjordes på grund av 

tidsbrist och detta var även den främsta anledningen till att endast tre intervjuer 

utfördes. Hade mer tid funnits skulle fler intervjuer ha kunnat genomförts, vilket hade 

lett till ett trovärdigare och mer informativt resultat.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

 Finns problem med delägarförvaltning och i så fall vilka? 

Det som ansågs som den absolut största anledningen till tvister inom en 

delägarförvaltning var kravet om total enighet bland delägarna. Hela 74 % av de 

svarande i enkätundersökningen uppgav detta. Personerna i de intervjuer som gjordes 

hade inga större problem med förvaltningen av sina samfälligheter/ga trots att det fanns 

en del otydligheter. De var små förvaltningar om 3-6 delägarfastigheter och i alla fall 

var det förvaltning av väg det handlade om, enkla anläggningar utan krav på att fatta 

särskilt många och svåra beslut. Detta resultat stämde bra överens med 

intervjuundersökningen som Kuniholm (2010) gjorde, även i den fungerade 

förvaltningen av samfälligheter/ga generellt sett bra trots att det ofta fanns oklarheter 

gällande andelstal.  

 

Något som framkom i både enkätundersökningen och vid intervjuerna var att viss 

otydlighet fanns kring vad som skulle utföras i förvaltningen och att det i sig kunde 

bidra till konflikter mellan delägande fastighetsägare. Det är möjligt att inom den egna 

förvaltningen skapa inofficiella regler eller stadgar, något som vissa delägare har gjort. 

Problemet med otydlighet i förvaltningen verkar dock uppkomma även om delägarna är 

medvetna om hur andelstal är satta. Till exempel som fallet i intervju 2, där delägarna 

visste om att de förvaltade 25 % var av den samfällda vägen men snöskottningen sköttes 

ändå inte utifrån andelstalen. Kanske kan detta leda till dålig grannsämja, men att det 

enligt intervjuundersökningen är en risk som är villig att tas så länge de formella krav 

och kostnader som en ombildning för med sig kan undvikas. De här informella reglerna 

och stadgarna borde också kunna skapa problem vid överlåtelser av delägarfastigheter – 

nya ägare kanske inte accepterar dem.  

 

 Hur löser delägarna deras förvaltningstvister i delägarförvaltningar idag? 

Att delägare i delägarförvaltningar ofta hellre har lite osämja och orättvisa i 

förvaltningen än att blanda in myndighet stämmer väl överens med 

förvaltningsmetodens syfte, det vill säga att sköta sig själv och ta nödvändiga beslut 

utan officiella regler och stadgar.  
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 I hur stor omfattning används delägarsammanträden vid tvister?  

Det framkom att delägarsammanträden sällan används. Anledningarna till detta var den 

höga kostnaden, att delägarsammanträde ej kan lösa problem inom den löpande 

förvaltningen men också bristande information om vad ett delägarsammanträde är.   

 

Att den vanligaste anledningen till delägarsammanträde var försäljning av hel eller del 

av samfällighet visar att de delägarsammanträden som hålls används som det är tänkt – 

för att lösa frågor av engångsnatur. Det är föga förvånande att vägförvaltningsfrågor 

angavs som den näst vanligaste anledningen eftersom hela 62 % av alla ga innehöll väg 

som en nyttighet år 2003 (Björklund och Vedman, 2003). 

 

 Hur skiljer sig antalet utförda delägarsammanträden mellan Sveriges regioner 

(norr, öst, syd och väst) enligt Lantmäterimyndighetens uppdelning? 

Angående antalet delägarsammanträden som hölls per kontor och år så framkom det i 

enkätundersökningen att kontoren i region öst höll flest. Resultatet kan delvis vara 

missvisande på grund av statistisk osäkerhet, det vill säga att eftersom antalet svarande 

från varje region var ganska lågt så gjorde ett avvikande svar stor skillnad i 

medelvärdet. Detta var också anledningen till att svar från den enkät som 

missuppfattades uteslöts från resultatet. En till faktor kan vara att vissa kontor hade fler 

funktionschefer och om de höll till exempel ett delägarsammanträde per år så fanns 

risken att fler än en av kontorets funktionschefer rapporterade detta i enkäten. Ett 

delägarsammanträde kunde därför bli flera i undersökningen. Trots ovan nämnda 

osäkerheter så behölls frågan och dess svar i rapporten eftersom den tydligt visar hur 

ovanlig åtgärden är.   

 

 Hur skulle delägarförvaltning som förvaltningsmetod kunna förbättras? Finns 

det ett behov av att upprätta ett register över delägarförvaltningar? 

Angående det inkomna enkätsvaret om att det var ett problem att LM måste agera 

skiljenämnd vid delägarsammanträden mellan två parter som är oense, har vi svårt att 

förstå hur detta kan upplevas som ett problem. Eftersom lantmätare ofta inom sitt arbete 

får sätta sig in i komplexa situationer och sedan ta ett beslut bör skiljenämndsuppdraget 

inte innebära några för yrket ovanliga arbetsuppgifter. Den svarande gav förslag på att 

sysslomannabegreppet möjligen skulle gå att tillämpa i dessa fall, men som vi ser det 

borde detta innebära en likvärdig kostnad och inga större skillnader i beslutskvaliteten 
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jämfört med delägarsammanträde med en lantmätare. Eftersom det inkomna svaret ej 

var särskilt utförligt är vi inte säkra på vad den svarande menar att sysslomannen skulle 

utföra för uppgifter. Om det menas att sysslomannen ska sköta den löpande 

förvaltningen så är det möjligt att detta kan vara ekonomiskt hållbart, då förvaltningen 

kanske på detta vis kan undvika en ombildning eller ett flertal delägarsammanträden. Ett 

annat förslag som inkom var att möjliggöra lottning istället för delägarsammanträde när 

en tvist handlade om en mindre summa pengar. Detta anser vi borde kunna fungera, 

dock krävs regler som tydligt specificerar när detta ska vara tillämpligt. Förslag till 

dessa skulle kunna vara exempelvis en regel om en maximal summa i form av en viss 

procent av ett prisbasbelopp och att åtgärden som ska utföras med stor säkerhet kan 

kostnadsbestämmas (till exempel att förvaltningen fått en offert på arbetet). 

 

En del svarande att förvaltningsmetoden inte behövde förbättras utan att den fungerar 

ändamålsenligt när den används som den ska. Detta verifierades av de utförda 

intervjuerna som i samtliga fall hade fungerande och relativt problemfria 

delägarförvaltningar. Det är dock ”när den används som den ska” som är oklart enligt 

några andra svarande. Ytterligare en svarande ansåg att tydligare regler för när 

förvaltningsmetoden ej är tillämplig bör införas. Detta för att skydda fastighetsägare och 

panträttsinnehavare mot anläggningar som, på grund av dålig förvaltning, är misskötta 

och påverkar fastighetsvärden negativt. Vi tror att det finns mycket att vinna på att 

förtydliga information som ges från LM till delägare om förvaltningsmetodens 

tillämplighet. Möjligen vore det bra med införandet av en regel som tvingar 

ga/samfälligheter som anses för komplexa och/eller stora för delägarförvaltning till 

föreningsförvaltning. Dock är det oklart hur en sådan regel skulle se ut.  

 

Ett bra och enkelt första steg anser vi skulle vara att förbättra den information som ges 

om de olika förvaltningsmetoderna. Det framkom till exempel i ett enkätsvar att många 

delägare inte visste att delägarsammanträde kunde hållas eller vad det innebar. En 

svarande skrev också att denne trodde att förbättrad information skulle leda till färre 

förvaltningstvister i framtiden. Vidare anser vi att LM skulle kunna informera 

samfälligheter/ga om att det är möjligt att upprätta informella stadgar för att underlätta 

förvaltning och beslutstagande. Detta har ingen juridisk grund men det kan vara ett bra 

hjälpmedel vid lösning av problem. 
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I frågan om det fanns behov och möjlighet att upprätta ett register över 

delägarförvaltningar ansåg de flesta svarande att det inte gjorde det. Det fanns några 

som tyckte att det vore bra, men majoriteten av dem skrev även att det inte var 

ekonomiskt hållbart att uppföra ett sådant register. Vi håller med om detta, det vore som 

en svarande uttryckte sig, ”ett hästjobb”, att skapa. Dock ser vi en möjlighet att skapa 

ett register där delägarförvaltningar skrivs in löpande allt eftersom de behandlas eller 

skapas. Detta register skulle inte vara komplett, men inte heller innebära speciellt 

mycket extra arbete.  

 

5.3 Slutsats och framtida forskning 

5.3.1 Slutsats 

Avslutningsvis kan följande slutsatser dras med grund i de utförda undersökningarna. 

 

Delägarförvaltning är en metod som fungerar bra när den används till det den är skapad 

för – små och okomplicerade ga/samfälligheter. Delägarsammanträde är en ovanligt 

förekommande åtgärd över hela landet, men värdefull för att ge möjlighet till att lösa 

frågor av engångsnatur (en rekommendation, andra frågor kan också lösas). Den 

vanligaste orsaken till att de hålls är försäljning av hel eller del av samfällighet. Är det 

ofta tvister inom den löpande förvaltning bör en samfällighetsförening skapas. 

Ombildningar föranleds sällan av delägarsammanträden, oftast ombildas det direkt 

eftersom kostnaderna för båda åtgärderna är jämförbara. Delägarsammanträden är lika 

ovanliga idag som de varit de senaste åren, ingen utvecklig av utförandefrekvens går att 

se.  

 

Den vanligaste orsaken till tvister inom en delägarförvaltning är kravet på total enighet i 

beslut. Det enda sättet att undgå detta krav idag utan att ombilda till 

samfällighetsförening är genom att ansöka om ett delägarsammanträde (Österberg, 

2013). Förslag på förbättringar angående detta är att lottning skulle kunna avgöra frågor 

som handlar om mindre summor pengar. Andra förbättringsförslag till 

förvaltningsmetoden är att förtydliga informationen som ges till berörda fastighetsägare 

om metoderna och deras tillämplighet, och möjligen införa en regel som stoppar 

samfälligheter/ga att förvaltas genom delägarförvaltning när det är direkt olämpligt. 

Denna regel skulle skydda fastighetsägare och panträttsinnehavare från att 

samfälligheter/ga skulle misskötas och på detta vis minska fastigheters värde.  
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Ett register över delägarförvaltningar är inte av något större intresse. Detta eftersom det 

genom samfällighetsföreningsregistret går att se vilka samfälligheter/ga som sköts 

genom föreningsförvaltning, och finns det ingen förening så är det en delägarförvaltning 

per automatik. Även om registret skulle medföra viss nytta så är upprättandet av det inte 

ekonomiskt försvarbart. 

5.3.2 Framtida forskning 

En fråga som uppkommit under examensarbetets gång, men som ligger utanför arbetets 

omfång, är följande: 

 

 Hur skulle en regel som förhindrar användandet av delägarförvaltning när det är 

direkt olämpligt kunna se ut? 

 

Denna fråga är baserat på en idé som inkom från en svarande i enkätundersökningen. 

Här skulle LM och eventuellt banker (panträttsinnehavare) kunna intervjuas om hur de 

ser på risken med misskötta ga som kan påverka fastigheters värde negativt.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 
 

Enkät 

 

Fråga 1 

Vilken region tillhör ert kontor? 

 Norr 

 Öst 

 Syd 

 Väst 

 

Fråga 2 

Ungefär hur många gånger per år håller någon på ert kontor ett delägarsammanträde? 

Hur många delägarfastigheter brukar dessa delägarförvaltningar omfatta? 

 

Fråga 3 

Vilka frågor är vanligast att dessa sammanträden handlar om? 

 

Fråga 4 

Ungefär hur ofta inkommer ansökan för ombildning till samfällighetsförening i 

samband med delägarsammanträden? 

 

Fråga 5 

Hur har utvecklingen varit de senaste åren - ser ni någon ökning eller minskning av 

antalet delägarsammanträden? 

 

Fråga 6 

Vilka problem finns med förvaltningsmetoden idag? Hur kan delägarförvaltning 

förbättras? 
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Fråga 7 

Skulle ett register, likt det som finns för samfällighetsföreningar, kunna upprättas för 

delägarförvaltningar? Finns ett behov av detta? 
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7.2 Bilaga 2 
 

Intervju 

 

Fråga 1 

Hur många fastigheter är med i ga/samfälligheten? 

 

Fråga 2 

Har ni någongång kallat till delägarsammanträde? 

 

Fråga 3 

Hur insatt är du i förvaltningsmetoden? Känner du till exempelvis andelstal? 

 

Fråga 4 

Är du medveten om LM:s inblandning? 

 

Fråga 5 

Finns det oenighet i delägarförvaltningen? Om det förekommer, om vad? 

 

Fråga 6 

Finns det planer/har någon lyft frågan om ombildning till samfällighetsförening? 

 

Fråga 7 

Finns inofficiella stadgar eller regler inom förvaltningen? 

 


