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Abstract 

Collaboration between different properties can be central for creating suitable 

properties. Collaboration may be through the creation of joint facilities that for example 

meets the real estates need of roads. Once formed the costs for a joint facilities 

operation and execution must be divided among its members. These costs are 

distributed through the awarding of “shared numbers” (andelstal). Shared numbers may 

refer to the whole joint facility or a part of the joint facility. When shared numbers refer 

to a part of the joint facility the facility is divided into sections, which is called 

sectiondivision. Sectiondivision is made possible by the way the law is formulated but 

has been highlighted as inappropriate in many contexts by multiple sources, making it 

important to study. 

 

The purpose of this study was to describe the use of sectiondivision based on cadastral 

surveyor’s perspective and a legal perspective. The purpose of this study was answered 

with the help of four questions. The questions were answered by two methods. Firstly, a 

legal method was used in which the law, preliminary work of the law, legal cases and 

doctrine was examined. Secondly, interviews where conducted with six cadastral 

surveyors.  

 

The results of the legal method indicate that difficulties in the latter management of the 

joint facility are one of the main reasons why sectiondivision should not be used as 

much. Roads are the type of facility that sectiondivision is most suitable for. The results 

from the interviews show that cadastral surveyors are making greater use of sections of 

execution than sections of operation. A number of factors are central for the use of 

sectiondivision. The size of the joint facility is one important factor. Another is the 

relations between the participants in the joint facility. Sectiondivision for different types 

of costs are not used in a wide extent.   

 

 

Keywords: Joint facility, sectiondivision, shared numbers, cost allocation. 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Samverkan mellan olika fastigheter kan vara centralt för att skapa ändamålsenliga 

fastigheter. Samverkan kan exempelvis ske genom bildandet av 

gemensamhetsanläggning bestående av väg som tillgodoser behov för flera fastigheter. 

När en gemensamhetsanläggning bildas ska kostnader för anläggningens utförande 

respektive drift fördelas genom andelstal. Ett andelstal kan avse hela 

gemensamhetsanläggningen eller del av gemensamhetsanläggningen. När olika 

andelstal avser olika delar av gemensamhetsanläggningen är 

gemensamhetsanläggningen sektionsindelad. Sektionsindelning är rent lagtekniskt 

möjligt men har lyfts fram som olämpligt i många sammanhang av flera källor, vilket 

gör det viktigt att studera.  

 

Syftet med denna studie var därför att beskriva användandet av sektionsindelning 

utifrån förrättningslantmätarens och ett rättsligt perspektiv. Studien syfte besvarades 

med hjälp av fyra frågeställningar. Frågeställningarna besvarades med hjälp av två 

metoder. För det första användes en juridisk metod där lagen, förarbeten, rättsfall och 

doktrin undersöktes. För det andra genomfördes en intervjustudie där sex 

förrättningslantmätare intervjuades.  

 

Resultatet från den juridiska metoden pekar på svårigheter i den senare förvaltningen 

som ett av huvudskälen till att sektionsindelning inte används i så stor utsträckning. 

Vägar är den typ av anläggning som sektionsindelning är mest lämplig för. Resultatet 

från intervjustudien visar att förrättningslantmätare i större utsträckning använder 

sektionsindelning för utförandeandelstalen än driftandelstalen. Samtidigt spelar ett antal 

faktorer in om sektionsindelning används eller inte som storleken på kostnader och 

relationen mellan de medverkade i gemensamhetsanläggningen. Samtidigt pekar resultat 

mot att sektionsindelning för olika kostnadsslag inte används i så stor utsträckning.  

 

 

Nyckelord: Gemensamhetsanläggning, sektionsindelning, andelstal, kostnadsfördelning. 



 

 

Förkortningar  
 

AL  Anläggningslag (SFS 1973:1149) 

 

EVL  Lagen om enskilda vägar (SFS 1939:608) 

 

FBL  Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

 

LGA  Lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (SFS 1966:700) 

 

LMM  Lag om mark- och miljödomstolar (SFS 2010:921) 

 

Prop.  Proposition 

 

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

 

SOU   Statens offentliga utredningar  

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 2 
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 3 
1.4 Disposition .............................................................................................................. 3 

2. Teoretisk bakgrund ....................................................................................................... 4 
2.1  Gemensamhetsanläggning ..................................................................................... 4 

2.1.1 Gemensamhetsanläggning bildad enligt tidigare lagstiftning ......................... 5 
2.2 Enskilda och allmänna intressen ............................................................................ 5 

2.2.1 Enskilda intressen ............................................................................................ 5 
2.2.2 Allmänna intressen .......................................................................................... 7 
2.2.3 Lokaliserings- och utformningskrav ................................................................ 7 

2.2.4 Möjligheten att förhandla bort allmänna och enskilda intressen ..................... 7 
2.3 Kostnadsfördelning ................................................................................................. 8 

2.3.1 Utförande ......................................................................................................... 8 
2.3.2 Drift ................................................................................................................. 9 

2.4 Rätt till utrymme ................................................................................................... 10 
2.5 Handläggning och beslut ...................................................................................... 10 

2.6 Omprövning .......................................................................................................... 11 
2.6.1 Omprövning av sektionsindelad gemensamhetsanläggning .......................... 11 

2.7 Instansordning vid överklagan.............................................................................. 11 

2.8 Förvaltning ........................................................................................................... 12 

2.8.1 Delägar- och föreningsförvaltning................................................................. 12 

2.8.2 Röstning på föreningsstämman ..................................................................... 12 
2.8.3 Förvaltning av sektionsindelad gemensamhetsanläggning............................ 13 

2.9 Tidigare forskning ................................................................................................ 14 

3. Metod .......................................................................................................................... 16 
3.1 Juridisk metod ...................................................................................................... 16 

3.1.1 Analys av rättsfall .......................................................................................... 16 

3.1.2 Genomförande ............................................................................................... 17 
3.2 Intervjustudie ........................................................................................................ 18 

3.2.1 Urval av förrättningslantmätare ..................................................................... 18 
3.2.2 Genomförande av intervjuerna ...................................................................... 19 
3.2.3 Transkribering ............................................................................................... 20 

3.2.4 Intervjuanalys ................................................................................................ 20 
3.3 Etiska överväganden ............................................................................................. 20 

4. Resultat från den juridiska metoden ........................................................................... 21 
4.1 Lagen och propositioner ....................................................................................... 21 

4.1.1 Möjliggörandet av sektionsindelning ............................................................ 21 
4.1.2 Användandet av sektionsindelning ................................................................ 21 
4.1.3 Sektionsindelning och enskilda vägar ........................................................... 22 

4.2 Rättsfall ................................................................................................................. 22 
4.2.1 Rättsfall 1 ....................................................................................................... 22 
4.2.2 Rättsfall 2 ....................................................................................................... 23 

4.2.3 Rättsfall 3 ....................................................................................................... 24 



 

 

4.2.4 Rättsfall 4 ....................................................................................................... 25 

4.2.5 Rättsfall 5 ....................................................................................................... 25 
4.3 Doktrin .................................................................................................................. 25 

4.3.1 Handboken AL .............................................................................................. 25 

4.3.2 Övrig doktrin ................................................................................................. 27 

5. Resultat från intervjuerna ........................................................................................... 28 
5.1 När är det lämpligt? .............................................................................................. 28 

5.1.1 För vilka anläggningar är sektionsindelning lämpligt? ................................. 31 
5.1.2 Bildandet av flera gemensamhetsanläggningar ............................................. 31 

5.2 Sektionsindelning för utförande och driften ......................................................... 32 
5.3 Användandet av sektionsindelning för olika kostnadsslag ................................... 33 

6. Diskussion .................................................................................................................. 35 
6.1 Diskussion metod ................................................................................................. 35 

6.2 Frågeställning 1 .................................................................................................... 35 
6.2.1 Sektionsindelning och dess inverkan på förvaltning ..................................... 36 
6.2.2 Sektionsindelning eller flera gemensamhetsanläggningar ............................ 36 

6.2.3 Vägar och sektionsindelning ......................................................................... 36 
6.2.4 Sektionsindelning för olika kostnadsslag. ..................................................... 37 

6.3 Frågeställning 2 .................................................................................................... 38 
6.4 Frågeställning 3 .................................................................................................... 40 

6.5 Frågeställning 4 .................................................................................................... 41 

7. Slutsatser ..................................................................................................................... 42 

7.1 Frågeställning 1 .................................................................................................... 42 
7.2 Frågeställning 2 .................................................................................................... 42 
7.3 Frågeställning 3 .................................................................................................... 43 

7.4 Frågeställning 4 .................................................................................................... 43 

7.5 Förslag till framtida studier .................................................................................. 43 

Bilagor ............................................................................................................................ 47 
Bilaga 1 ....................................................................................................................... 47 

Bilaga 2 ....................................................................................................................... 49 
 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Kapitlet består av en bakgrund till studien där framförallt sektionsindelning presenteras. 

Studiens syfte redogörs för därefter följt av studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med studiens avgränsningar och disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

Sveriges mark- och vattenområden består av ungefär 3 miljoner fastigheter (Julstad, 

2015). En fastighet kan beroende på dess utformning ha behov av utrymme utanför dess 

fysiska gräns. En fastighet kan exempelvis behöva tillgång till väg som sträcker sig på 

annan fastighet. När en sådan situation uppkommer kan anläggningslagen (SFS 

1973:1149, hädanefter AL) tillämpas. Att reglera samverkan mellan fastigheter är 

lagens huvudsakliga syfte (Julstad, 2015). Samverkan sker genom bildandet av 

gemensamhetsanläggningar som består av anläggning som är gemensam för två eller 

flera fastigheter (Ekbäck, 2011). Flera anläggningar kan tillsammans bilda en 

gemensamhetsanläggning om det föreligger behov av samverkan mellan anläggningarna 

(Julstad, 2015).  

 

Gemensamhetsanläggning kan inrättas för olika ändamål. Vanligt förekommande är 

gemensamhetsanläggningar bestående av väg. Gemensamhetsanläggningar förekommer 

i alla Sveriges kommuner. I fastighetsregistrets allmänna del den 31 mars 2016 fanns 95 

505 levande gemensamhetsanläggningar. Detta kan jämföras med samma siffra ett år 

tidigare den 31 mars 2015 då antalet gemensamhetsanläggningar var 92 871 

(Lantmäteriet, u.å.).    

 

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggning ska dela på de kostnader som 

uppkommer för uppförandet och förvaltningen av anläggningen eller anläggningarna 

enligt särskilda andelstal (Ekbäck, 2011). Särskilda andelstal bestäms för driften 

respektive utförandet av gemensamhetsanläggningen (Julstad, 2015). Situation där det 

är motiverat att särskilja gemensamhetsanläggningens medlemmars kostnadsansvar för 

olika delar av en anläggning eller olika medverkande anläggningar kan en 

sektionsindelning användas (Julstad, 2015). Sektionsindelning innebär att för olika delar 

av gemensamhetsanläggningen gäller olika andelstal (Lantmäteriet, 2016a). Detta 
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innebär att kostnadsfördelningen inte är densamma över hela 

gemensamhetsanläggningen.    

 

Möjligheten finns till att sektionsindela en gemensamhetsanläggning men från flera håll 

förespråkas en restriktiv användning av sektionsindelning. I prop. 1973:160 kan det 

utläsas att användandet av sektioner är något som i allmänhet bör undvikas. Svårigheter 

som kan uppkomma i den senare förvaltningen av gemensamhetsanläggningen på grund 

av sektionsindelningen pekades ut som huvudskälet till varför sektionsindelning bör 

användas i begränsad omfattning (Prop. 1973:160). Lantmäteriet förespråkar bildandet 

av flera separata gemensamhetsanläggningar framför bildandet av större 

sektionsindelade gemensamhetsanläggningar (Lantmäteriet, 2016a).   

 

Ovanstående pekar på att sektionsindelning bör användas med försiktighet. Möjlighet 

att bilda sektionsindelade gemensamhetsanläggningar finns trots det kvar. Centralt är att 

sektionsindelning är något som bör undvikas men kan vara nödvändigt i vissa 

situationer. En studie om sektionsindelning och dess användning samt tillämpning är 

därför av betydelse.   

 

Bildandet av sektionsindelning styrs av sin rättsliga kontext då rättskällorna som lagen 

sätter gränser för hur sektionsindelning kan användas. Central är förrättningslantmätaren 

som är den som tar beslut om en sektionsindelad gemensamhetsanläggning ska bildas. 

Förrättningslantmätaren är huvudpersonen i Lantmäteriets verkställande process 

eftersom det är denna som leder förrättningsprocessen, undersöker olika intressenters 

intressen och den som tar det slutgiltiga beslutet (Larsson & Elander, 2001). 

Förrättningslantmätares användande av sektionsindelning blir därför viktigt att studera.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Ovanstående har lett fram till denna studies syfte. Denna studies syfte är att beskriva 

användandet av sektionsindelning utifrån förrättningslantmätarens och ett rättsligt 

perspektiv.  
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Syftet uppnås med följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan och bör sektionsindelning användas vid bildandet av 

gemensamhetsanläggningar enligt rättskällorna? 

2. Under vilka omständigheter anser förrättningslantmätare att det är lämpligt att 

bilda sektionsindelade gemensamhetsanläggningar? 

3. Hur ser förrättningslantmätare på sektionsindelning av utförande- respektive 

driftandelstalen?  

4. Hur ser förrättningslantmätare på användandet av sektionsindelning för olika 

kostnadsslag?  

 

Med kostnadsslag menas olika typer av kostnader. Två olika kostnadsslag är exempelvis 

ersättning för upplåtet utrymme respektive kostnader för utförandet av anläggningen.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie undersöker användandet av sektionsindelning vid bildandet av 

gemensamhetsanläggningar enligt AL. Liknande förfarande enligt annan nuvarande 

eller upphörd lagstiftning studeras inte.  

 

1.4 Disposition 

Denna studie är strukturerad på följande sätt. Kapitel ett består av studiens bakgrund, 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I kapitel två presenteras en teoretisk 

beskrivning bestående av främst en rättslig beskrivning av lagar och regler som har 

betydelse för denna studie. I samma kapitel tas även tidigare forskning upp. I kapitel tre 

beskrivs metoderna som denna studie använt sig av vilket är en juridisk metod och en 

intervjustudie. Resultatet från respektive metod presenteras sedan i kapitel fyra till fem. 

I kapitel fyra beskrivs resultatet från den juridiska metoden med hjälp av rättsfall, 

propositionen, lagen och den juridiska doktrinen. I kapitel fem beskrivs resultatet från 

intervjustudien som består av telefonintervjuer med sex förrättningslantmätare. Kapitel 

sex består av diskussion där resultatet från kapitel fyra och fem diskuteras. Kapitel sju 

består av studiens slutsatser och svaren på studiens frågeställningar.  
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2. Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel följer framförallt en beskrivning av centrala delar i AL och lag om 

förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150, hädanefter SFL) för denna studie. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av tidigare forskning.   

   

2.1  Gemensamhetsanläggning 

AL huvudsakliga syfte är att reglera samverkan mellan fastigheter (Julstad, 2015). AL 

reglerar samverkan mellan olika fastigheter genom bildandet av 

gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning består av anläggning eller 

anläggningar som är gemensamma för två eller flera fastigheter (Ekbäck, 2011). För att 

anläggning ska kunna utgöra en gemensamhetsanläggning ställs krav på att 

anläggningen tillgodoser ett behov av stadigvarande betydelse för flera fastigheter enligt 

AL 1 § 1st. Lagen används därför inte på anläggningar som bara tillgodoser tillfälliga 

ändamål (Ekbäck, 2011). Rätt till väg för en fastighet kan dock enligt AL 47 och 50 §§ 

avse tillfälliga behov (Julstad, 2015). Det har framhållits från Westin och Edlund (2011) 

behovet av gemensamhetsanläggningar för korta och medellånga ändamål. Framförallt 

kan sådana ändamål främja tillväxt och välstånd i kommuner på landsbygden (Westin & 

Edlund, 2011).  

 

I AL finns ingen definition på vilka typer av anläggningar som kan utgöra en 

gemensamhetsanläggning (Ekbäck, 2011). Olika typer av anläggningar med olika 

funktion kan därför bilda enskilda gemensamhetsanläggningar så länge de uppfyller 

kraven i AL. En gemensamhetsanläggning kan bestå av en eller flera anläggningar som 

uppfyller ett eller flera ändamål. Att gemensamhetsanläggningen uppfyller flera 

ändamål kan vara ett villkor för dess bildande (Ekbäck, 2011). Exempelvis kan en 

gemensamhetsanläggning bestå av parkering och väg.  

 

Deltagare i gemensamhetsanläggningen är normalt fastigheter. Delaktigheten följer 

fastigheten vilket innebär att delaktigheten kvarstår i fastigheten vid en överlåtelse av 

fastigheten (Julstad, 2015). Enligt AL 2 § kan även exempelvis tomrättshavare vara 

delaktiga i en gemensamhetsanläggning. Anläggning som efter beslut enligt AL blir en 

gemensamhetsanläggning kan innan beslutet var befintlig eller planerad att uppföras 

(Julstad, 2015).   
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AL tillämpas inte då bestämmelser i annan författning kan användas av annan 

myndighet eller domstol för bildandet av anläggning gemensam för flera fastigheter 

med undantag från fastighetsbildningslag (SFS 1970:988, hädanefter FBL). För allmän 

vatten- och avloppsanläggning tillämpas inte AL (AL, 1 §, 2st).    

2.1.1 Gemensamhetsanläggning bildad enligt tidigare lagstiftning 

AL har sedan ikraftträdandet år 1974 ersatt annan lagstiftning. Lagen om vissa 

gemensamhetsanläggningar (SFS 1966:700, hädanefter LGA) ersattes helt av AL 

medan lagen om enskilda vägar (SFS 1939:608, hädanefter EVL) delvis ersattes 

(Ekbäck, 2011). Först år 1998 ersattes EVL helt av AL (Österberg, 2013). LGA och 

EVL avgränsades av varandra på sådant sätt att EVL behandlade frågor om enskilda 

vägar (Julstad, 2015). LGA tillämpades på flera andra typer av gemensamma 

anläggningar men kunde inte användas på enskilda vägar då reglerna i EVL kunde 

tillämpas (Ekbäck, 2011).  

 

Att lagarna ersatts av AL innebär att anläggningar som idag anses vara 

gemensamhetsanläggningar enligt AL kan ha bildats enligt EVL alternativt LGA 

(Julstad, 2015).   

 

2.2 Enskilda och allmänna intressen 

För att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas måste hänsyn tas till enskilda och 

allmänna intressen. Enskilda intressen som bevakas i AL går under beteckningarna 

väsentlighetsvillkoret, båtnadsvillkoret och opinionsvillkoret (Julstad, 2015). Dessa 

villkor beskrivs i AL 5-7 §§. Allmänna intressen skyddas enligt AL på olika sätt, nedan 

presenteras AL 9-10 §§. Enligt AL 8 § ställs det även krav på lokaliseringen samt 

utformningen av en gemensamhetsanläggning. Villkoret är till skydd för allmänna och 

enskilda intressen.  

2.2.1 Enskilda intressen  

Väsentlighetsvillkoret innebär att endast fastighet som har väsentlig betydelse av att ha 

del i anläggningen ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt AL 5 §. 

Väsentlighetsvillkoret innebär en undersökning om gemensamhetsanläggningen fyller 

en funktion som behövs för att fastigheten ska fungera på ett lämpligt sätt utifrån 

fastighetens ändamål (Julstad, 2015). Denna prövning genomförs enskilt för varje 

fastighet (Ekbäck, 2011). Väsentlighetsvillkoret kan prövas på fastighet som vill vara 
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med i gemensamhetsanläggning samt fastighet som inte vill vara med. Om 

väsentlighetsvillkoret uppfylls i det senare fallet kan fastighet med tvång anslutas till 

gemensamhetsanläggningen (Lantmäteriet, 2016a).      

 

Vad som är av väsentlig betydelse för en fastighet får prövas i respektive förrättning. 

Tillgång till väg för en bostadsfastighet bör normalt uppfylla väsentlighetsvillkoret 

(Julstad, 2015). I regel bör exempelvis inte en tvångsanslutning av en fastighet kunna 

ske om denna har tillgång till annan anläggning som uppfyller samma funktion 

(Lantmäteriet, 2016a).  Sammantaget är det svårt att generellt definiera vad som är av 

väsentlig betydelse för en fastighet.   

 

Båtnadsvillkoret innebär att “gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelar 

av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter 

som anläggningen medför” (AL, 6 § 1 st). Båtnadsvillkoret innebär att en ekonomisk 

kalkyl för hela anläggningen krävs och att denna blir positiv om inte fördelar av annan 

art överväger. För att den ekonomiska kalkylen ska bli positiv krävs ett positivt tal efter 

en reducering av den ekonomiska vinst som anläggningen innebär med kostnader och 

olägenhet (Lantmäteriet, 2016a). Gemensamhetsanläggningar kännetecknas i 

ekonomiskt hänseende av ”skalfördelar” (Ekbäck, 2009). Skalfördelarna uppnås genom 

att flera samverkar tillsammans och på så sätt minskar kostnaderna per deltagare. 

Typiska anläggningar med skalfördelar är vägar och bryggor (Ekbäck, 2009).  

 

Fördelar av annan art kan hypotetiskt sätt vara fördelar av social natur. Skälen till en 

sådan avvägning har varit att en gemensamhetsanläggning exempelvis kan innebära 

förbättring av äldre bostadsområden som innebär sociala fördelar som bör fästas stor 

vikt i trots att de inte ger stora utslag på fastighetsvärdena (Prop. 1973:160). Sådana 

fördelar kan hypotetiskt överväga en negativ ekonomisk kalkyl.   

 

Det krävs även att en gemensamhetsanläggning har ett visst stöd bland dem 

fastighetsägare och hyresgäster som är inblandade enligt opinionsvillkoret som beskrivs 

i AL 7 §. Parterna ovan får inte mer än allmänt motsätta sig gemensamhetsanläggningen 

om de har beaktansvärda skäl. Om ovanstående är uppfyllt kan 

gemensamhetsanläggning trots det bildas om behovet som anläggningen tillgodoser är 

synnerligen angeläget (AL, 7 § 2 st).   
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2.2.2 Allmänna intressen  

AL 9-10 §§ ger skydd åt allmänna intressen. En gemensamhetsanläggning får inte i strid 

mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas enligt AL 9 § 1 st. En 

gemensamhetsanläggning får inte motverka syftet med exempelvis 

naturvårdsföreskrifter som gäller i den mark anläggningen berör enligt AL 9 § 2st. 

Strandskyddet enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är ett exempel på en 

naturvårdsföreskrift som hänsyn behöver tas till (Ekbäck, 2011). Enligt AL 10 § får en 

gemensamhetsanläggning inte inrättas om den “skulle försvåra områdets 

ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig 

planläggning av området”. Detta gäller i områden utan detaljplan. Denna regel är till för 

att gemensamhetsanläggningen inte ska försvåra senare planläggning i området 

(Ekbäck, 2011). 

2.2.3 Lokaliserings- och utformningskrav 

I AL 8 § ställs det krav på att “Gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på 

sådant sätt att ändamålet med anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet 

utan oskälig kostnad” Detta innebär i praktiken att om alternativa platser finns för 

utförandet och placeringen av anläggningen ska platserna jämföras genom att ta hänsyn 

till det intrång och olägenheter som placeringen medför mot kostnader som uppförandet 

leder till (Julstad, 2015). I denna paragraf tas hänsyn till allmänna och enskilda 

intressen. En central aspekt är hur anläggningen ska vara utformad. Ändamålet med 

anläggningen är här centralt och denna ska uppnås utan oskälig kostnad (Lantmäteriet, 

2016a).   

2.2.4 Möjligheten att förhandla bort allmänna och enskilda intressen 

Skydd för allmänna intressen kan inte förhandlas bort. Vid överenskommelse kan 

avvikelser göras från väsentlighetsvillkoret och lokaliseringsvillkoret enligt AL 16 §. 

För lokaliseringsvillkoret kan bara avsteg göras från enskilda intressen enligt AL 16 § 

p.2. Det är inte möjligt att förhandla bort båtnadsvillkoret. Möjligheten att förhandla 

bort båtnadsvillkoret ansågs otillfredsställande för framförallt fodringshavare vid 

bildandet av lagen (Prop. 1973:160).   
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2.3 Kostnadsfördelning 

Utifrån AL 15 § ska kostnader för gemensamhetsanläggningen drift och utförande 

fördelas. Hur kostnaderna för utförandet ska fördelas presenteras i första stycket medan 

fördelningen av kostnader för driften beskrivs i andra stycket. 

 

Kostnadsberäkningarna ska ligga till grund för det andelstal fastigheten får i 

gemensamhetsanläggningen. Det är andelstalet som speglar det kostnadsansvar en 

fastighet har i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen brukar redovisas i absoluta tal 

för att ändrade förhållanden i delägarkretsen inte ska leda till svårigheter om andelstalen 

behöver ändras (Lantmäteriet, 2016a). Avsteg från 15 § AL kan göras “om det medges 

av fastighetsägare som åläggs större bidragsskyldighet än som annars skulle ha gällt 

och avvikelsen från bestämmelsen inte sker i otillbörligt syfte” (AL, 16 § p.4). När 

fastighet svarar för fordran krävs fodringshavarens medgivande (AL, 16 § 2st).  

 

Ett andelstal för driften respektive utförandet kan gälla hela 

gemensamhetsanläggningen. Möjlighet finns att låta olika andelstalsserier gälla för 

olika delar av gemensamhetsanläggningen. En sådan uppdelning kallas för en 

sektionsindelning (Lantmäteriet, 2016a).  

2.3.1 Utförande  

Utförandekostnaderna består av den totala kostnaden för anläggningens utförande samt 

ersättning för upplåtet utrymme med medräknad ersättning till förekommande 

rättighetshavare. Det är denna kostnadsberäkning som ligger till grund för det andelstal 

fastigheten får för utförandet i gemensamhetsanläggningen (Lantmäteriet, 2016a). 

Utförandeandelstalen anger den äganderättsliga fördelningen av 

gemensamhetsanläggningen (Ekbäck, 2011). 

 

Kostnader för utförandet av anläggningen fördelas främst efter den nytta fastigheten har 

av anläggningen (Lantmäteriet, 2016a). Nytta har i AL samma innebörd som nytta 

enligt FBL 5 kap 13 § (Lantmäteriet, 2016a). Vid beräkning av nyttan tas framförallt 

hänsyn till fastighetens värdeförändring på grund av åtgärden minskad med vissa 

kostnader som har uppkommit (Lantmäteriet, 2016b). Det är möjligt att med relativt 

enkla medel beräkna nyttan i många fall (Prop. 1973:160). Om nyttan är svår att 

uppskatta kan hänsyn tas till andra omständigheter (Lantmäteriet, 2016a). Användandet 
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av schablonmetoder bör i viss omfattning användas för att fördela kostnaderna (Prop. 

1973:160). Förändringar i taxeringsvärdet är en bra barometer för att beräkna nyttan om 

förändringarna i taxeringsvärdet speglar nyttan på ett rättvist sätt (Prop. 1973:160).  

 

Även om anläggningen redan är uppförd ska andelstal för utförandet fastställas. 

Andelstalet fastställer ägandet av anläggningen (Ekbäck, 2011). Andelstalen kommer 

senare ha betydelse om AL 37-38 §§ behöver tillämpas för ersättning för in- och utträde 

ur gemensamhetsanläggningen. Andelstalen för utförande har även betydelse då nya 

investeringar krävs eller anläggningen behöver återuppföras (Lantmäteriet, 2016a).      

2.3.2 Drift 

Drift fördelas efter den användning fastigheten beräknas ha av anläggningen. Grunden 

för kostnadsfördelningen är fastigheternas ändamål och användning. Tillfällig 

användning av fastigheten kopplat till den nuvarande fastighetsägaren ska förbises. För 

gemensamhetsanläggning bestående av väg kan det vara motiverat att högre andelstal 

ges till fastighet för permanenta bostadsändmål jämfört med fastighet för 

fritidsbostadsändmål. Däremot ska inte driftandelstalen påverkas av att den nuvarande 

fastighetsägaren har en eller flera bilar (Julstad, 2015).   

 

När gemensamhetsanläggning för väg upprättas är det vanligt förekommande att 

andelstalen för drift fördelas med hjälp av tonkilometersmetoden. Detta andelstal kan 

sedan ligga till grund för andelstalet för utförande (Lantmäteriet, 2016a). När 

tonkilometersmetoden tillämpas undersöks förenklat uttryckt hur mycket av vägen 

fastigheten använder samt trafikmängd (Lantmäteriet, 1975). Grahn- Voorneveld (2012) 

anser att Lantmäteriets tonkilometersmetod kan tillämpas på fördelning av drift. Det 

finns dock ingen tydlig metod för att fördela uppförandekostnader vilket författaren 

framförallt försöker lösa med hjälp av "Shapley value". "Shapley value" är enkelt att 

hantera och ett bra koncept för att lösa fördelningen av utförande kostnader (Grahn-

Voorneveld, 2012).  

 

Drift och underhållskostnader kan även fördelas genom avgifter, så kallade 

brukningsavgifter. När brukningsavgifter tillämpas tas hänsyn till det faktiska 

utnyttjandet och inte den beräknade användningen av gemensamhetsanläggningen. Hur 

det faktiska utnyttjandet ska beräknas fram ska fastställas vid förrättningen 
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(Lantmäteriet, 2016a). Användandet av avgifter har framhållits ur rättvisesynpunkt som 

det mest lämpliga (Prop. 1973:160). Lantmäteriet måste dock ständigt pröva om 

användandet av brukningsavgifter är lämpligt. Eftersom beräkning av avgifter leder till 

en ytterligare arbetsbörda för delägarna som tillämpar dem bör brukningsavgifter inte 

tillämpas på små avgifter (Lantmäteriet, 2016a). Kostnader grundade på andelstalen blir 

föremål för uttaxering enligt SFL 40 §. Brukningsavgifter kan inte bli föremål för 

uttaxering (Lantmäteriet, 2016a).  

 

2.4 Rätt till utrymme 

Den mark eller annat utrymme som en gemensamhetsanläggning behöver, kan tas i 

anspråk genom AL 12 §. Utrymmet kan tas i anspråk från deltagande fastighet eller 

annan fastighets mark. Förfarandet får inte orsaka synnerliga men för den vars mark 

eller annat utrymme tas i anspråk. Viktigt att poängtera är att “Större utrymme får dock 

ej tagas i anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter som kan anslutas enligt 5 

§” (AL, 12 § 1st). Utrymmets storlek bestäms med andra ord av AL 5 § (Lantmäteriet, 

2016a). Undantaget är om tillstånd ges från den som ska lämna ifrån sig utrymme enligt 

AL 16 § p.2.   

 

Utrymmet som tas i anspråk enligt AL 12 § är samfälld för fastigheterna som deltar i 

gemensamhetsanläggningen enligt AL 14 §. Med detta menas att utrymmet i knutet till 

fastigheterna som deltar och rätten till utrymmet ges då automatiskt till den med 

äganderätt i en deltagande fastighet (Lantmäteriet, 2016a). 

 

2.5 Handläggning och beslut 

Ärende som prövas enligt AL görs vid förrättning (AL, 1 §). Förrättningslantmätaren är 

den som handlägger och beslutar i ärenden för den statliga och dem kommunala 

lantmäterimyndigheternas räkning enligt FBL 4 kap 1 § som tillämpas enligt AL 19 §. 

Enligt FBL 4 kap 1 § kan även två gode män ingå i förrättningen. 

Förrättningslantmätaren är den som praktiskt tillämpar lagen och den som tar beslut om 

en gemensamhetsanläggning ska bildas.  

 

Om det inte finns några hinder mot inrättandet av en gemensamhetsanläggning ska ett 

anläggningsbeslut meddelas (AL, 24§). I ett anläggningsbeslut ska bland annat anges 

vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen samt upplåtet utrymme för 
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gemensamhetsanläggningen (AL, 24 §, 2 st, p. 2-3). Beslutade andelstal för utförande 

respektive drift kan även ingå i anläggningsbeslutet (AL, 24 §, 3 st). Andra beslut som 

kan tas är ersättningsbeslut och avslutningsbeslut. Ett avslutningsbeslut avslutar 

anläggningsförrättningen och tas när alla behövliga beslut tagits. Ersättningsbeslut tas 

för ersättning av exempelvis upplåtet utrymme (Julstad, 2015).  

 

2.6 Omprövning 

Om gemensamhetsanläggning bildats efter ett anläggningsbeslut kan beslutet omprövas 

vid en ny förrättning vid ändrade förhållanden enligt AL 35 §. Krav ställs på att ändrade 

förhållanden är väsentliga för frågan (Lantmäteriet, 2016a). Beslutet kan även omprövas 

om föreskrift gjorts vid anläggningsbeslutet om att omprövning får ske efter viss tid. 

Även när det förekommer ett klart behov av omprövning kan en sådan ske. Ovanstående 

två villkor för omprövning kan användas även om inga ändrade förhållanden av 

väsentlig natur för frågan inträffat (Lantmäteriet, 2016a).  

2.6.1 Omprövning av sektionsindelad gemensamhetsanläggning 

Vid en omprövning av en sektionsindelad gemensamhetsanläggning är samtliga 

deltagare i gemensamhetsanläggningen sakägare. Detta gäller även om omprövningen 

endast avser omständigheter i en sektion (Lantmäteriet, 2016a). Fastighetsägare vars 

fastighet är med i gemensamhetsanläggningen är sakägare vid omprövning som avser en 

sektion även om fastigheten inte har andelstal i den berörda sektionen (Lantmäteriet, 

2016a).  

 

2.7 Instansordning vid överklagan 

Enligt AL 30 § tillämpas FBL 15 kap vid överklagan av beslut eller åtgärd tagna enligt 

AL. Överklagan av beslut prövas av mark- och miljödomstolen enligt FBL 15 kap 1 §. 

Om mål fullföljs sker det till Mark- och miljööverdomstolen och sedan eventuellt till 

Högsta domstolen enligt FBL 16-18 kap som tillämpas enligt AL 31 §. Ett beslut av 

Mark- och miljööverdomstolen kan inte överklagas enligt Lag om mark- och 

miljödomstolar (SFS 2010:921, hädanefter LMM) 5 kap 5 §. Genom tillåtelse av Mark- 

och miljööverdomstolen kan mål överklagas till Högsta domstolen “om det är av vikt 

för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen” 

(LMM 5 kap 5 §). Om mål ska avgöras i Högsta domstolen respektive Mark- och 

miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd (Julstad, 2015).  
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Ovan beskrivna instansordningen gäller sedan år 2011. Den tidigare instansordningen 

var fastighetsdomstolen, hovrätten och Högsta domstolen (Ekbäck, 2011).  

 

2.8 Förvaltning 

2.8.1 Delägar- och föreningsförvaltning 

Gemensamhetsanläggning som bildas enligt AL förvaltas enligt reglerna i SFL. Ekbäck 

(2009) menar att eftersom det finns lagar som regler om förvaltningen och 

beslutfattande för gemensamhetsanläggningar kan kostnader för kollektivt 

beslutfattande och samordning minska om det används på rätt sätt. Om förhållandena 

inte varit lagreglerade hade kostnader uppkommit för upprättande och förhandling om 

avtal. Dessa kostnader ersätts då av kostnader för kollektivt beslutfattande som Ekbäck 

(2009) ansåg minska transaktionskostnaderna.  

 

Enligt SFL 4 § finns två typer av förvaltningsformer, delägar- och föreningsförvaltning.  

Delägarförvaltning är den enklaste formen och är den förvaltningsform som tillämpas 

om ingen samfällighetsförening bildats. För att beslut ska kunna tas krävs att alla 

delägare medverkar i beslutet och är överens (Österberg, 2013).  

 

För att föreningsförvaltning ska uppstå krävs att medlemmarna bildar en 

samfällighetsförening. Denna bildas efter sammanträde skett med delägarna samt att 

stadgar upprättas och styrelse utsetts (SFL, 20 §). Samfällighetsföreningen måste sedan 

registreras för att kunna företräda sina medlemmar som en juridisk person (SFL, 27 §). 

Styrelse och eventuell firmatecknare har efter registreringen möjlighet att företräda 

föreningen och teckna avtal med tredje man (SFL, 37 §). Övriga medlemmars möjlighet 

att påverka och ta beslut i frågor som rör gemensamhetsanläggningen utövas på 

föreningsstämman (SFL, 47 §). En samfällighetsförening kan förvalta en eller flera 

gemensamhetsanläggningar (Österberg, 2013).  

2.8.2 Röstning på föreningsstämman 

Om fråga ska avgöras på föreningsstämman har varje röstberättigad medlem en röst 

oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter enligt SFL 49 §. Denna 

röstningsmetod kallas huvudtalsmetoden (Ekbäck, 2011). Om det som ska avgöras har 
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ekonomisk betydelse ska inte huvudtalsmetoden utan andelstalsmetoden tillämpas om 

det önskas av medlem. Till grund för röstningen ska då vara delägarnas andelstal i 

gemensamhetsanläggningen. För att andelstalsmetoden ska tillämpas krävs att medlem 

begär det. Huvudtalsmetoden kan tillämpas då frågan exempelvis rör stadgarna. Frågor 

om fördelning av överskott och storleken av kostnadsbidrag kan avgöras med 

andelstalsmetoden (Prop. 1973:160).  

 

När en gemensamhetsanläggning har flera andelstalsserier ska fråga som prövas med 

andelstalsmetoden använda det andelstal som främst stämmer överens med frågans 

ändamål. Vid olika andelstalsserier för utförande respektive driften av 

gemensamhetsanläggningen bör driftandelstalet tillämpas då fråga rör underhållet av 

anläggningen. Andelstalet för utförande kan tillämpas då frågan rör investering, 

nyttjanderättsupplåtelse eller försäljning för att nämna några exempel (Österberg, 2013).    

2.8.3 Förvaltning av sektionsindelad gemensamhetsanläggning 

Begreppet sektion används inte i SFL. Skilda sektioner utgör olika verksamhetsgrenar 

enligt SFL (Lantmäteriet, 2016a). Olika verksamhetsgrenar enligt SFL föreligger även 

när gemensamhetsanläggningar har olika andelstalsserier för utförande respektive drift 

samt när föreningen förvaltar flera gemensamhetsanläggningar (Österberg, 2013). Om 

en gemensamhetsanläggning är uppdelad i verksamhetsgrenar påverkar detta 

förvaltningen enligt SFL.  

 

Om kostnader för en gemensamhetsanläggning inte täcks på annat sätt får dessa 

kostnader uttaxeras på medlemmarna (SFL, 40 §). För att detta ska ske krävs en av 

styrelsen upprättad utgifts- och inkomststat som ska godkännas på föreningsstämman 

(SFL, 41 §).  Fördelningen ska grunda sig i det andelstal varje medlem har i 

gemensamhetsanläggning (Prop. 1973:160). När gemensamhetsanläggningen är 

uppdelad i verksamhetsgrenar ska kostnader och inkomster för respektive 

verksamhetsgren beräknas var för sig (SFL, 41 § 2 st). Kostnader och inkomster som 

däremot är gemensamma för hela anläggningen ska fördelas efter vad som är skäligt 

(Prop. 1973:160). Föreligger inga verksamhetsgrenar behöver naturligtvis inte denna 

uppdelning göras.  
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Generellt sätt bör alla föreningens medlemmar få vara med och utöva sin rätt att rösta på 

föreningsstämman. I frågor som bara rör en verksamhetsgren bör möjligheten att rösta 

bara ges dem som är bidragsskyldiga till den verksamhetsgrenen (Prop. 1973:160).        

 

När gemensamhetsanläggningen är indelad i sektioner kan det uppstå en situation där 

bara en del av fastigheterna står för kostnader kopplade till en specifik del av 

gemensamhetsanläggningen. När beslut ska tas som bara berör en sektion ska endast 

fastigheter som står för kostnader inom den sektionen rösta (Österberg, 2013). När 

beslut berör alla fastigheter ska naturligtvis alla sektioner vara med och rösta. Om 

huvudtalsmetoden tillämpas vid röstning i en sådan fråga har varje medlem en röst 

oavsett om denna har andelstal i flera verksamhetsgrenar. Andelstalsmetoden kan bli 

problematisk att tillämpa eftersom andelarna i respektive verksamhetsgren måste 

sammanvägas. I anläggningsbeslutet eller stadgarna kan det vara angivet hur andelstalen 

ska sammanvägas. Om sådan information inte finns bör varje verksamhetsgren få 

samma betydelse vid en sammanvägning (Österberg, 2013).     

 

2.9 Tidigare forskning 

Ekbäck (2011) menade att sektionsindelning var vanligast för utförandeandelstalen. I 

Thorvaldsson (2015) undersökning av gemensamhetsanläggningar med skilda andelstal 

för utförande och drift behandlades sektionsindelning. Ett av motiven som förekom i 

förrättningsakterna författaren undersökte avsåg vägar och vägsystem som delats upp i 

flera sektioner för utförandet medan driften utgjorde en gemensam sektion för hela 

gemensamhetsanläggningen. I dessa gemensamhetsanläggningar hade 

utförandeandelstalen fördelats mellan fastigheterna efter deras nytta av vägen/vägdelen 

(Thorvaldsson, 2015). I samma studie genomfördes intervjuer med fem 

förrättningslantmätare. Intervjupersonerna menade att i områden med blandad 

bebyggelse bestående av permanentboende, fritidshus och obebyggda tomter hade 

sektionsindelning används vid flera tillfällen då anläggningar byggts ut. Den delen som 

byggts ut hade då bildat en egen sektion för utförandet (Thorvaldsson, 2015). Samtliga 

förrättningslantmätare var även överens om att kostnadsfördelningen kan bli mer rättvis 

om olika andelstalsserier används för utförande och driften i vissa fall. 

 

Thorvaldssons studie ovan skiljer sig på så sätt att även om studien berörde 

sektionsindelning var syftet inte att undersöka sektionsindelning särskilt. I övrigt har 
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författaren inte hittat några studier som berör sektionsindelning närmre. Denna studie är 

viktig eftersom den berör ett ämne som få har studerat.  
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3. Metod 

Denna studie har gemomförts med hjälp av två metoder som använts för att besvara 

denna studies olika frågeställningar. En juridisk metod har används för att besvara 

frågeställning 1 i studien. En kvalitativ metod har används i form av semistrukturerade 

telefonintervjuer med förrättningslantmätare för att besvara frågeställning 2-4 i studien.  

 

3.1 Juridisk metod 

Zetterström (2004) delar upp den juridiska metoden främst i tre steg. Enligt Zetterström 

kan metoden användas för vitt skilda ändamål. Metoden kan användas för att 

sammanfatta ett rättsområde som är målet med denna studie utifrån de aspekter som 

lyfts fram i frågeställning 1. Det första steget är att “avgränsa och identifiera 

problemets tillhörighet” (Zetterström, 2004 s. 88). Avgränsningen i denna studie har 

gjorts genom formuleringen i frågeställning 1 samt genom studiens avgränsningar (se 

1.3 avgränsningar ovan). När en avgränsning gjorts bör rättskällorna undersökas vilket 

är steg 2 (Zetterström, 2004). Den första rättskällan som undersöks är lagtexten eller 

eventuell annan författning. I vissa fall kan lagtexten vara tillräcklig för att få en bild av 

gällande rätt men om så inte är fallet måste undersökningen gå vidare. Förarbetena till 

lagen blir då centrala att studera och av störst betydelse är propositionen. I 

propositionen finns exempelvis kommentarer som kan ge vägledning i hur en rättsregel 

ska tolkas. Rättspraxis är en annan rättskälla av stor vikt eftersom kärnan i domen som 

utgörs av prejudikatet är till för vägledning i andra likartade fall (Zetterström, 2004). 

Doktrinen är här den sista rättskällan. Denna rättskälla ska inte undervärderas då 

hänvisningar till denna förekommer i exempelvis Högsta domstolens domar. Doktrinen 

består av juridisk litteratur som summerar och utvecklar gällande rätt. Steg 3 handlar 

om att styrka sitt påstående. I en uppsats kan steget förbises generellt (Zetterström, 

2004). Detta steg är mer centralt i ett domstolsförfarande.  

3.1.1 Analys av rättsfall  

Rättspraxis utgörs av rättsfall från domstolar som är vägledande för rättstillämpning. 

Dessa brukar betecknas som prejudikat (Samuelsson & Melander, 2003). Prejudikaten 

är i svensk rätt inte bindande men om ett prejudikat berör samma fråga som i ett annat 

rättsfall brukar prejudikatet följas (Samuelsson & Melander, 2003). Generellt sätt är det 

svårt att säga vilka rättsfall som utgör prejudikat. Högst instanserna som Högsta 
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domstolen avgörande har ofta starkast betydelse. Om fråga inte avgjorts i den högsta 

instansen kan rättsfall i lägre instanser som hovrätten få betydelse om frågan avgjorts 

där (Lehrberg, 2014). Själva prejudikatet utgörs inte av hela rättsfallet utan återfinns i 

domskälen (Zetterström, 2004).   

 

På grund av ovanstående har författaren när han undersökt rättsfallen mest undersökt 

domskälen. Om fråga inte avgjorts i högre instans har rättsfall tagits från lägre instans.  

3.1.2 Genomförande  

Zetterströms (2004) juridiska metoden har använts i denna studie bortsett från steg 3. 

Steg 3 har inte används av den anledningen att den används sällan i en uppsats och mer i 

ett domstolsförfarande som ovan beskrivits. Som ovan beskrivits har avgränsningen 

redan gjorts i kapitel 1. För att besvara frågeställning 1 har lagen, rättspraxis, förarbeten 

och doktrin som berör sektionsindelning undersökts och beskrivits som är steg 2. 

 

Materialet bestod av lagen, här AL 15 §. Förarbeten har bestått av prop. 1973:160 och 

prop.1996/97:92. Fem rättsfall har tagits fram som berör sektionsindelning. Utöver detta 

har rättsvetenskapliga texter tagits fram som berör sektionsindelning. Dessa utgjorde 

denna studies doktrin. 

 

Större delen av rättsfallen har tagits fram genom programvaran Zeteo. I Zeteo har 

rättsfallen tagits fram genom att söka på ordet “sektion”. Sökordet kan anses väldigt 

brett men användes för att minska risken för bortfall. Efter sökningen har ett urval gjorts 

utifrån frågeställningen och tre relevanta rättsfall tagits fram. Propositionerna har tagits 

fram från Zeteo. Doktrinen bestod av Julstad (2015) och Hemström (1986). Val av 

doktrin motiverades dels av brist på annan litteratur samt att ovanstående två författare 

beskriver sektionsindelning på ett sätt som har relevans för frågeställningen. Hemström 

(1986) förekommer i flera rättsfall från Högsta domstolen, exempelvis NJA 2004 s. 266 

och NJA 2001 s. 848. Doktrinen bestod även av handboken till AL (Lantmäteriet, 

2016a) publicerad av statliga Lantmäteriet. Handboken har ansetts vara den starkaste 

doktrinen i denna studie framförallt för den publicerats av den statliga myndighet som 

tillämpar lagen och att handboken är riktad till förrättningslantmätaren som handlägger 

ärenden enligt AL. Ytterligare två rättsfall har tagits fram från Lantmäteriets 

rättsfallsregister.      
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3.2 Intervjustudie 

I denna studie har sex förrättningslantmätare intervjuats för att besvara 

frågeställningarna 2-4. Frågorna som ställdes under intervjun presenteras i bilaga 1. 

Intervjustudien är kvalitativ framförallt på så sätt att ingen kvantifiering sker i form av 

exempelvis siffror som lite förenklat kopplas till kvantitativa studier (Trost, 2010).  

 

Intervjuerna har utförts per telefon. Denna intervjuform har valts på grund av att det går 

att spela in intervjun. En telefonintervju har även den fördelen mot intervjuer ansikte 

mot ansikte att det är enkelt att nå intervjupersonerna (Opdenakker, 2006). Andra 

fördelar är att det är kostnadseffektivt samt att det tillåter flexibilitet (Carr & Worth, 

2001). Nackdelarna med telefonintervjuer är att sociala signaler som kroppspråk inte 

syns vilket det gör vid intervjuer ansikte mot ansikte (Opdenakker, 2006). Behovet av 

att se sociala signaler i denna studie ansågs vara minimalt.   

3.2.1 Urval av förrättningslantmätare 

I text har förrättningslantmätarna benämnts med siffror. I bilaga 2 kan läsaren se 

identiteten på de som har intervjuats samt när intervjun utfördes. 

 

De intervjuade förrättningslantmätarna är verksamma på statliga Lantmäteriets kontor i 

Stockholm (Liljeholmen och Hägernäs), Luleå, Nyköping, Linköping och Västerås (se 

bilaga 2). De förrättningslantmätare som intervjuats i denna studie har alla bildat 

sektionsindelade gemensamhetsanläggningar och deras erfarenhet av bildandet av 

gemensamhetsanläggningar har ansetts vara stor. Intervjupersonerna har jobbat ungefär 

5-19 år som förrättningslantmätare. Varför inga förrättningslantmätare med kortare 

erfarenhet ingick i studien berodde främst på att det finns risk för att dessa skulle ha 

ringa eller ingen erfarenhet av sektionsindelade gemensamhetsanläggningar.  

 

Intervjupersonerna har dels tagits fram genom en personlig kontakt på statliga 

lantmäterikontoret i Liljeholmen. Denna person har vidarebefordrat mejl till andra inom 

det statliga Lantmäteriet. Genom detta förfarande har fem förrättningslantmätare 

intervjuats. Av dessa har två personligen tagit kontakt via mejl och erbjudit sig vara 

med i studien. Resterande tre har efter rekommendation tagits kontakt med via mejl och 

sedan intervjuats. Dessa tre rekommenderats på grund av sin stora erfarenhet av 

gemensamhetsanläggningar av annan förrättningslantmätare. En till 
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förrättningslantmätare har rekommenderats men inte svarat på mejl. Kontakt har även 

tagits med fyra andra statliga Lantmäterikontor för att få en större geografisk spridning. 

Genom detta förfarande har en till förrättningslantmätare med erfarenhet av 

gemensamhetsanläggningar intervjuats. Centralt när urvalet gjorts har varit 

förrättningslantmätarnas erfarenhet av bildandet av gemensamhetsanläggningar och att 

få en geografisk spridning. Spridning eftersträvades men inte representativitet eftersom 

en kvalitativ metod användes. Enligt Trost (2010) kan inte kvalitativa studiers urval 

sägas vara representativa i statistiska sammanhang och därför ska en sådan studie inte 

försöka uppnå det. Inga kommunala lantmäterimyndigheter har ingått i studien främst 

på grund av studiens omfattning.   

3.2.2 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna har utförts per telefon och samtalen har spelats in. Frågorna som har ställts 

under intervjun har skickats till respektive person, ungefär 24 timmar innan intervjun. 

Avsatt tid för intervjuerna var ungefär 30 minuter. 

 

Telefonintervjuerna som genomförts i denna studie har varit semistrukturerade. 

Inspiration har tagits från Gillham (2005/2008) definition av halvstrukturerade 

intervjuer. I denna studie innebär semistrukturerade intervjuer: 

 

1. Alla intervjuade har besvarat samma frågor (se bilaga 1).  

2. Frågorna har kompletterats med följdfrågor under intervjun om förtydligande 

 eller om ytterligare information behövts.  

3. Ungefär samma tid har avsatts för alla medverkande. I denna studie 30 minuter.  

 

De fem första frågorna som ställdes till intervjupersonerna var mer av allmän karaktär. 

Svaren från dessa frågor har därför inte används för att besvara studiens 

frågeställningar. Frågeställning 2 har besvarats med fråga 8-10. Fråga 11 användas för 

att besvara frågeställning 3. Fråga 12 besvarade frågeställning 4. Övriga frågor som 

ställdes har beroende på svaren kunnat kopplas till olika frågeställningar. Många frågor 

av varierande innehåll ställdes för att kunna täcka upp så många aspekter som möjligt.       
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3.2.3 Transkribering 

Intervjuerna har transkriberats. Varje intervju har inte transkriberats i sin helhet utan ett 

urval har gjorts utifrån frågeställningarna som denna studie besvarar. Transkriberingen 

har skickats till respektive intervjuperson via mejl. Intervjupersonerna har därefter haft 

möjlighet att göra tillägg. Endast en person har utnyttjat denna möjlighet. Tilläggen 

bestod till mestadels av förändringar av språket i transkriberingen. Transkriberingen 

presenteras inte i detta arbete utan kan lämnas på begäran av examinatorn.    

3.2.4 Intervjuanalys 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var generellt sätt öppna. På grund av frågornas 

karaktär och möjligheten till följdfrågor har svaren blivit väldigt breda. På grund av 

detta har inte alla svaren på respektive fråga kunnat kategoriseras efter respektive 

frågeställning fullt ut. Därför har svaren kategoriserats genom att använda olika färger 

för att urskilja vilken frågeställning de tillhör.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Telefonintervjuerna har spelats in. Därför har intervjupersonerna informeras om detta 

och fått ta ställning till det. Detta kan ses som ett grundläggande etiskt krav (Gillham, 

2005/2008). Personerna som intervjuades har även fått möjligheten att vara anonyma 

vilket ingen har valt.  



 

21 

 

4. Resultat från den juridiska metoden 

Nedan följer resultatet från rättskällorna som denna studie använt sig av.  

 

4.1 Lagen och propositioner 

Nedan presenteras lagen och två propositioner.    

4.1.1 Möjliggörandet av sektionsindelning  

Bildandet av sektionsindelade gemensamhetsanläggningar möjliggörs genom AL 15 § 1 

st. som lyder enligt följande:  

 

“Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggnings utförande 

fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som bestämmes efter 

vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anläggningen. 

Inlöses mark för endast vissa av deltagarna i anläggningen, fastställes grunderna för 

fördelning av kostnaderna för inlösen särskilt.” 

Det centrala här är formuleringen i andra meningen “För varje fastighet anges 

andelstal”. Tidigare hade meningen skilt sig på så sätt att “ett” stod framför andelstal, 

vilket innebar formuleringen “För varje fastighet anges ett andelstal”. I 

departementsförslaget togs “ett” bort av olika skäl. I propositionen nämns den 

dåvarande lantmäteristyrelsens kritik mot formuleringen “ett andelstal” (Prop. 

1973:160). Lantmäteristyrelsen hade med flera påpekat betydelsen av att kunna tilldela 

specifika andelstal för olika delar av anläggningen. Detta löstes då rent lagtekniskt med 

att “ett” togs bort i departementsförslaget (Prop. 1973:160).    

4.1.2 Användandet av sektionsindelning 

I prop. 1973:160 gjordes några uttalanden om hur sektionsindelning bör användas. I 

propositionen framhölls det att sektionsindelning är något som i allmänhet bör 

undvikas. Komplikationer i den senare förvaltningen av anläggningen lyftes fram som 

ett av huvudskälen till denna ståndpunkt (Prop. 1973:160). Vidare anfördes att 

förvaltningssvårigheter inte bör överskattas då reglerna för olika verksamhetsgrenar i 

SFL kan tillämpas på sektionsindelade gemensamhetsanläggningar. Vägföretag pekades 

samtidigt ut som ett typiskt exempel där det kan vara rimligt eller t.o.m. nödvändigt att 

sektionsindelning används för att byggandet av del av anläggningen endast ska bekostas 
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av ett antal eller en fastighet. Driften av anläggningen bör i detta fall vara gemensam för 

alla fastigheter. Utifrån ovanstående resonemang fann lagstiftaren inga hinder mot att en 

sektionsindelning rent lagtekniskt borde vara möjligt (Prop. 1973:160).  

4.1.3 Sektionsindelning och enskilda vägar 

I prop. 1996/97:92 behandlades regeringens förslag att genom särskild lag upphäva 

EVL. Sektionsindelning behandlades i ett antal delar av propositionen. 

Sektionsindelning diskuterades i anslutning till diskussionen om principen för 

kostnadsfördelning i AL (Prop. 1996/97:92). Här fördes en diskussion om att det kan te 

sig orättvist om utbyggnad av väg gjorts och bekostats av fastigheter som bor längs 

vägen, att även dessa fastigheter ska stå för kostnaden för utbyggnaden av andra vägar 

av lägre standard (Prop. 1996/97:92). Sektionsindelning kan då användas för att variera 

andelstalen. 

 

Sektionsindelning diskuterades även i anslutning till EVL:s respektive AL:s 

anslutningsprinciper på följande sätt: 

 

”Möjligheten till sektionsindelning gör att även med AL:s anslutningsprincip 

gemensamhetanläggningar kan inrättas på ett flexibelt sätt så att vägarna inom 

området har förbildelse med varandra även om behovet av kommunikation mellan 

vägarna i normala fall inte är stort”(Prop. 1996/97:92, s. 57). 

 

Innan detta uttalande hade det diskuterats hur AL:s anslutningsprincip i mindre 

omfattning beaktar allmänna intressen än en områdesavgränsning med obligatorisk 

anslutning gör (Prop. 1996/97:92).    

 

4.2 Rättsfall 

Nedan presenteras 5 rättsfall. Ett rättsfall är från Högsta domstolen, två från Mark- och 

miljööverdomstolen och två från hovrätten.    

4.2.1 Rättsfall 1 

År 2004 prövades frågor om sektionsindelning i Högsta domstolen (NJA 2004 s. 266). 

Saken gällde en sektionsindelad gemensamhetsanläggning bestående av parkeringsplats, 

väg och stenbrygga. Gemensamhetsanläggningen hade i en tidigare förrättning delats 
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upp i tre sektioner. I en av sektionerna fick alla fastigheter andelstal. I övriga två fick 

bara 11 av 16 fastigheter andelstal.   

 

I skälen till Högsta domstolens beslut anfördes att sektionsindelning är möjligt för att 

fördela kostnader för anläggningens utförande och drift. Andelstalen ska fördelas i varje 

sektion efter hur fastigheten kan tänkas använda sektionen och vilken nytta fastigheten 

har av sektionen.  

 

Högsta domstolen menade även att det inte föreligger några hinder att låta deltagande 

fastighet bli utan andelstal i en sektion. AL 1 § kan trots det uppnås om anläggningen “i 

sin helhet kan anses tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för de deltagande 

fastigheterna” (NJA 2004 s. 266). Eftersom gemensamhetsanläggningen är samfälld för 

dess deltagande fastigheterna enligt AL 14 § påverkar inte en sektionsindelning rätten 

för en fastighet att använda anläggningen i sin helhet. Detta innebär fastighet utan 

andelstal i en sektion har ändå rätt att använda den sektionen. Enligt AL 8 § ska 

gemensamhetsanläggning “utföras på sådant sätt att ändamålet med anläggningen 

vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad”. Detta ansåg Högsta 

domstolen även gälla en gemensamhetsanläggnings sektioner. En sektion ska därmed 

utformas i enighet med hur det är tänkt att fastigheterna som deltar i 

gemensamhetsanläggningen kommer använda sektionen (NJA 2004 s. 266). 

4.2.2 Rättsfall 2 

I slutet av år 2014 prövades en anläggningsförrättning avseende X i Örnsköldsviks 

kommun i Mark- och miljööverdomstolen (Mark- och miljööverdomstolen, 2014). 

Gemensamhetsanläggningen bestod av väg. Halva vägen hade år 2010 upprustats. 

Denna upprustning ska alla deltagande fastigheter deltagit i. Efter ansökan om 

omprövning år 2012 tog Lantmäteriet beslut år 2013 som innebar att två sektioner med 

olika andelstal bildades. Sektion 1 bestod av den del av vägen som hade varit föremål 

för upprustningen medan sektion 2 bestod av resterande del. De som hade andel i 

sektion 2 skulle vara med och upprusta den del av vägen som inte blivit upprustad. 

Underinstansen, mark- och miljödomstolen prövade om det fanns förutsättningar för en 

sektionsindelning för den aktuella gemensamhetsanläggningen. Domstolen menade att 

sektionsindelningen här inte motiverades av “olika verksamheter eller att det finns 

stickvägar som enbart betjänar ett begränsat antal fastigheter” (Mark- och 
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miljööverdomstolen, 2014). Domstolen menade att förutsättningar inte fanns eftersom 

sektionsindelningen bara var motiverad av att en del av gemensamhetsanläggningen inte 

blivit upprustad. Domstolen upphävde därför Lantmäteriets beslut att dela upp 

gemensamhetsanläggningen i två sektioner.  Mark- och miljööverdomstolen gjorde 

samma bedömning angående frågan om sektionsindelningen av 

gemensamhetsanläggningen. 

4.2.3 Rättsfall 3 

Frågan om sektionsindelning kan användas för olika kostnadsslag berördes i ett 

rättsfallet MÖD 2015:41. Frågan hade först avgjorts i mark- och miljödomstol. Det 

centrala här är domstolens domskäl och då framförallt det som anfördes under punkt 11 

enligt följande: “Det möter inga formella hinder att göra en sektionsindelning för att 

bestämma olika andelstal för skilda kostnadsslag”. Här nämns ersättning för upplåtet 

utrymme som ett användningsområde. I rättsfallet nämns fördelen med ett sådant 

förfarande när vissa av fastigheterna tidigare haft rätt till utrymmet som ska tas i 

anspråk för gemensamhetsanläggningen. I ett sådant fall kan en sektion bildas med 

särskilda andelstal för ersättningen för utrymmet. I denna sektion ingår då bara 

fastigheter som ska ”betala in sig” i rätten att använda utrymmet, med andra ord 

fastigheter som tidigare inte haft rätt till utrymmet. I detta rättsfall bildades även en 

särskild sektion för betalning av ersättning för upplåtet utrymme enligt punkt fem i 

domstolens domslut. Mark- och miljööverdomstolen lämnade följande avgörande i 

fallet: 

 

MÖD 2015:41: “Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansernas 

bedömning beträffande samtliga frågor i målet även med beaktande av vad M E L, S S 

och I S anfört här. Överklagandena ska därför avslås”. 

 

Mark- och miljööverdomstolen gav i övrigt inga yttranden i den specifika fråga som 

berörs här men instämde med underinstansens bedömning. I fallet tillämpades LMM 5 

kap 5 § som innebär att domen inte kan överklagas.  
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4.2.4 Rättsfall 4 

I Hovrätten för Västra Sverige avgjordes ett rättsfall om vinterväghållning år 1993 

(Hovrätten för Västra Sverige, 1993). I skälen till hovrättens beslut anfördes att “en 

sektionsindelning medför merarbete och ibland svårigheter att särskilja kostnader vid 

förvaltning av en gemensamhetsanläggning och bör därför tillämpas endast 

undantagsvis” (Hovrätten för Västra Sverige, 1993). Hovrätten valde trots detta att 

bilda en särskild sektion för vinterväghållningen för den sträcka av vägen som berördes 

eftersom det var framförallt en fastighet som hade behov av kontinuerlig snöplogning. 

Kostnaderna ansågs vara lätta att särskilja från övriga driftkostnader.    

4.2.5 Rättsfall 5 

I Göta hovrätt avgjordes år 1992 fråga om ett beslut om upprättande av 

gemensamhetsanläggning skulle upphävas (Göta hovrätt, 1992). 

Gemensamhetsanläggningen bestod av Landsborgsvägen samt ett antal övriga vägar. 

Landsborgsvägen utgjorde en sektion medan resterande vägar utgjorde en annan. 

Klagande ansåg att de innan beslutet om bildandet av gemensamhetsanläggningen hade 

haft fungerande privata vägföreningar, en för Landsborgsvägen och en för resterande 

vägar. Landsborgsvägen och övriga vägar borde inte heller sammankopplas menade 

föregående. Hovrätten ansåg att trots den normalt obetydliga kommunikationen mellan 

övriga vägar och Landsborgsvägen var en fördel med en gemensamhetsanläggning 

eftersom problematiska frågor då kunde lösas inom en förening. Användandet av 

sektioner gjorde att risken för kostnadsövervältring eliminerats. Hovrätten lämna därför 

besväret utan bifall (Göta hovrätt, 1992).  

 

4.3 Doktrin 

Nedan beskrivs doktrinen som består av handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) samt 

två böcker som beskriver sektionsindelning.   

4.3.1 Handboken AL 

Det är först när det är lämpligt som sektionsindelning ska användas (Lantmäteriet, 

2016a). I handboken till AL gjordes bedömningen att “en indelning i sektioner bör 

endast ske då det leder till att fördelningen av kostnader mellan deltagarna med 

betydande belopp skiljer sig från vad som annars skulle vara fallet” (Lantmäteriet, 

2016a, s. 25). Vad betydande belopp innebär definierades inte i detalj. Vägföretag 
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diskuterades som ett tänkbart användningsområde då det finns behov av att fastighet 

eller flera fastigheter står för utförandekostnaden för en bestämd del av vägnätet. I 

handboken AL klargjordes att ”sektioneringen” bara innebär en fördelning av kostnader 

och inte en indelning av anläggningen rent “fysisk” (Lantmäteriet, 2016a).  

 

I handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) beskrevs bildandet av flera separata 

gemensamhetsanläggningar som ett bättre alternativ än bildandet av stora 

sektionsindelade gemensamhetsanläggningar. Bakgrunden till uttalandet är det som 

uttrycks i rättsfallet NJA 2004 s. 266, att trots att inget behov föreligger har fastighet 

utan andelstal i en sektion rätt att använda sektionen. Det ska tillägas att uttalandet 

grundade sig även i att om del av anläggningen ska omprövas, är alla fastighetsägare 

vars fastigheter deltar i gemensamhetsanläggningen sakägare vid förrättning 

(Lantmäteriet, 2016a). Om samlad förvaltning eftersträvas då flera 

gemensamhetsanläggningar bildas kan detta ske genom att samma 

samfällighetsförening förvaltar samtliga eller några av gemensamhetsanläggningarna 

(Lantmäteriet, 2016a).  

 

I handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) diskuterades om sektionsindelning kan 

användas för fördelningen av olika kostnadsslag. Detta diskuterades främst då ersättning 

ska utges för upplåtet utrymme. I utrymme som ska upplåtas för 

gemensamhetsanläggningen kan medverkande fastigheter sedan tidigare ha rättigheter i. 

I ett sådant fall kan sektionsindelning användas för att bilda ett särskilt andelstal för den 

ersättning som ska utges för det upplåtna utrymmet. I ett sådant fall skulle sektionen 

bestå av fastigheterna som “betalar in sig” i utrymmet som saken gäller (Lantmäteriet, 

2016a).  

 

Lantmäteriet har gjort bedömningen att användningen av sektionsindelning för olika 

kostnadsslag är godtagbart (Lantmäteriet, 2016a). Ståndpunkten motiverades delvis med 

bristen på praxis i frågan samt att förfarande är möjligt genom en strikt tolkning av 

lagtexten. Föregående menade även “att inga problem synes uppstå med en sådan 

tolkning i fråga om verkställighetsregler m.m.” (Lantmäteriet, 2016a, s. 110). Hänsyn 

togs även till ett uttalande i SOU 1996:46. Enligt AL 50 a § kan samfällighetsförening 

få rätt att använda väg som ingår i en gemensamhetsanläggning. I SOU 1996:46 
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diskuterades hur ersättningen ska fördelas då en samfällighetsförening ges rätt att 

använda en väg som ingår i en gemensamhetsanläggning på följande sätt: 

 

“Samfällighetsföreningen svarar för betalningen av ersättningen till den upplåtande 

samfälligheten. Ersättningen blir en kostnad bland andra kostnader för förstnämnda 

förening och fördelas mellan medlemmarna I förhållande till andelstalen för driften. 

Om det från rättvisesynpunkt är rimligare kan en särskild sektion bildas för fördelning 

av kostnaderna” (SOU 1996:46, s. 119).   

 

I handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) lyftes framförallt sista meningen fram, att om 

det är rimligare från rättvisesynpunkt att en särskild sektion bildas ska inte andelstalen 

för driften användas utan denna för fördelningen av kostnaderna.  

4.3.2 Övrig doktrin 

Julstad (2015) nämnde två exempel där sektionsindelning kan användas. En 

gemensamhetsanläggning kan exempelvis bestå av flera typer av anläggningar som 

parkering, lekplatser och vägar om det finns behov av samverkan mellan dessa. När det 

på grund av omständigheterna inte är motiverat att fastigheterna har samma 

kostnadsansvar för varje anläggning eller del av anläggning kan en sektionsindelning 

användas. Ett annat exempel som Julstad (2015) lyfte fram är när en huvudväg och ett 

antal stickvägar tillhör samma gemensamhetsanläggning. Om vissa av stickvägarna inte 

används av alla fastigheter kan det vara motiverat att skapa en sektion för huvudvägen 

och en eller flera sektioner för stickvägarna. Det nämns även att ett alternativ till 

sektionsindelning är bildandet av flera gemensamhetsanläggningar (Julstad, 2015). 

 

Hemström (1986) beskrev att inom en och samma anläggning kan sektionsindelning 

vara lämplig i vissa fall. Om stadsbidrag endast utgår till en specifik del av en 

anläggning kan sektionsindelning användas. Sektionsindelning kan även användas då 

anläggningsförrättning rör befintliga vägar och vägar som är tänkta att uppföras. 

Fastigheter med mest nytta av vägarna som inte är befintliga bör då stå för större delen 

av anläggningskostnaderna för att det ska bli en skälig kostnadsfördelning (Hemström, 

1986). 



 

28 

 

5. Resultat från intervjuerna 

Nedan följer en sammanfattning av vad som kommit fram under de sex intervjuer som 

utfördes utifrån olika teman. Frågorna som ställdes till förrättningslantmätarna finns i 

bilaga 1. Intervjupersonerna har fått beteckningen förrättningslantmätare 1-6 för att 

underlätta för läsaren. 

 

5.1 När är det lämpligt? 

För förrättningslantmätare 1 handlade det mycket om proportioner. När kostnader för en 

gemensamhetsanläggning är låga proportionerligt är det ofta inte befogat att göra en 

väldigt detaljerad uträckning av andelstalen. Om kostnaderna är låga talar mycket för en 

kraftigare schablonisering än om kostnaderna är höga. Det är först när kostnaderna är 

stora som en detaljuträckning av andelstalen kan vara befogad. Kostnadsfördelningen 

kan ofta lösas genom att fastigheter med större nytta får högre andelstal än fastigheter 

med mindre nytta av gemensamhetsanläggningen. En sådan fördelning är i vissa fall 

inte tillräcklig då kostnaderna för fastigheter med mindre nytta trots detta förfarande kan 

bli höga. Då kan sektionsindelning användas för att kostnaderna för del av 

gemensamhetsanläggningen inte ska spilla över på fastigheter med ingen nytta av den 

delen enligt förrättningslantmätare 1. Förrättningslantmätare 1 menade att i vissa 

förrättningar kan sakägare yrka för väldigt noggrant och uppdelade andelstal eftersom 

dessa inte vill stå för vissa kostnader. Detta är inte alltid så lämpligt eftersom det kan 

leda till svårigheter i den senare förvaltningen.  

 

En faktor som kan inverka på en sektionsindelnings lämplighet är om det rör sig om 

samma kollektiv som ska vara med och använda alla gemensamhetsanläggningens 

delar. Om det är samma kollektiv kan det vara ändamålsenligt med en 

sektionsindelning. Förrättningslantmätare 1 poängterade dock att det är svårt att svara 

generellt när sektionsindelning kan vara lämpligt.   

 

Förrättningslantmätare 2 menade att sektionsindelning bör användas försiktigt. Ett 

grundkriterium är att samtliga deltagande kan acceptera att samtliga har rätt att använda 

hela gemensamhetsanläggningen. Sektionsindelning styr inte användandet av 

anläggningen utan bara hur kostnaderna fördelas. Förrättningslantmätare 2 menade att 

“Sektionsindelning är lämpligt när man vill styra kostnaderna på olika sätt”.  
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Förrättningslantmätare 3 ansåg i likhet med förrättningslantmätare 2 att 

sektionsindelning bör användas försiktigt men framhöll att ibland kan det behöva 

användas. Den enda förrättningen hon mindes där hon själv bildat en sektionsindelad 

gemensamhetsanläggning rörde en omprövning av en redan befintlig 

gemensamhetsanläggning bestående av väg. En separat del av denna väg var i dåligt 

skick och behövde rustas upp. Föreningen som förvaltade gemensamhetsanläggningen 

ville inte stå för denna kostnad. Förrättningslantmätare 3 bildade därför en sektion med 

eget andelstal för utförandet för de fastigheter som bodde längs med den här vägen. 

Dessa fick bekosta upprustningen av vägsträckan. Förrättningslantmätare 3 ansåg att 

parters ovilja att stå för vissa kostnader kan vara en anledning till att göra en 

sektionsindelning.    

 

Förrättningslantmätare 4 menade att han “undviker men inte utesluter 

sektionsindelning”. En situation där det ansågs kunna vara lämpligt med 

sektionsindelning är när du har en befintlig väg som utgör en gemensamhetsanläggning 

och det ska byggas en förlängning. Om någon part har stor nytta av förlängningen vid 

uppförandet medan andra kommer ha nytta av förlängningen först i ett senare skedde 

kan en sektionsindelning för utförandet vara lämpligt. Driften bör här vara gemensam 

för hela gemensamhetsanläggningen.  

 

Förrättningslantmätare 4 erfarenhet var att gemensamhetsanläggningarna för väg där 

han är verksam består till mestadels av bya- och skogsvägar med ett begränsat antal 

delägare. Förvaltningen av dessa är ofta inte professionell och därför är det viktigt att 

skapa förutsättningar för en lätt och fungerande förvaltning. Sektionsindelningen förstår 

inte riktigt alla delägare och en sektionsindelning av driften kan framförallt leda till 

svårigheter eftersom delägarna i förvaltningen inte förstår sig på uppdelningen efter 

några år. Förrättningslantmätare 4 jämförde med Stockholmtrakten där han hade en 

uppfattning om att det är mer sektionsindelat. Där kan det förekomma mer omfattande 

vägsystem med flera delägare. I ett sådant vägsystem kan det krävas en mer 

professionell förvaltning för att vägarna måste underhållas och sköttas mer 

kontinuerligt. I sådan förvaltning är det möjligt “hålla ordning även på lite mer 

komplexa upplägg” trodde förrättningslantmätare 4. 
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Förrättningslantmätare 5 menade att den klassiska användningen av sektionsindelning är 

en uppdelning av utförandeandelstalen. Användandet av sektionsindelning för olika 

kostnadsslag kan vara lämpligt. Hon ansåg att det kan vara lämpligt att göra rent 

”fysiska sektioner” för längre vägar och ledningsnät.  

 

Motiven till varför förrättningslantmätare 5 använt sektionsindelning var flera. Under 

vissa omständighet kan förhållanden mellan sakägare vara ansträngda på grund av att 

vissa inte vill betala för vad de anser vara någon annans väg eller ledning. Då kan 

sektionsindelning vara ett sätt att lösa sådana konflikter genom att på ett tydligt sätt 

fördela kostnaderna. Ett annat exempel är förrättningar där sakägare velat ha olika 

standard på vägsträckorna som ska utgöra en gemensamhetsanläggning. 

Sektionsindelning kan då användas. En sektion kan även bildas för exempelvis en 

vägsträcka som inte ska ha vinterunderhåll för där finns bara sommarstugor.     

 

Att göra en sektion där några svarar för utbyggnaden och kostnaderna för en viss del 

ansåg förrättningslantmätare 6 var rimligt i vissa lägen. Exempelvis kunde det användas 

på en gemensamhetsanläggning bestående av väg som går ut till allmän väg. Om det 

finns en stickväg som bara betjänar några fastigheter men dessa vill trots det vara med i 

gemensamhetsanläggningen kan en sektion bildas för denna. Dessa fastigheter har sedan 

del i den andra större sektionen som används av resterande fastigheter. 

Förrättningslantmätare 6 nämnde en pågående förrättning som exempel. I denna 

förrättning kommer en sektion bildas på parternas begäran. Om parterna inte hade yrkat 

på en sektionsindelning hade troligen en sektionsindelning inte varit aktuellt.  

 

Enligt förrättningslantmätare 6 är det vanligast att en sektionsindelning inte görs. En av 

anledningarna är att förvaltningen blir svårare. När sektioner bildas måste kostnader 

inom en sektion särskiljas från kostnader från en annan. En fördel med att bilda 

sektioner istället för separata gemensamhetsanläggningar skulle kunna vara att storleken 

ökar och därmed ökar möjligheten till en föreningsförvaltning. Detta leder till en bättre 

förvaltning än om mindre gemensamhetsanläggningar bildas och förvaltas genom 

delägarförvaltning. 
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5.1.1 För vilka anläggningar är sektionsindelning lämpligt? 

Vägar lyftes fram som den typ av anläggning där sektionsindelning är mest lämpligt. 

Förrättningslantmätare 1 var lite osäker men menade om det är något så är det vägar 

sektionsindelning kan vara mest lämpligt för. Förrättningslantmätare 2 ansåg även hon 

att för väg borde det vara mest lämpligt. Förrättningslantmätare 3 menade att 

sektionsindelning är lämpligast för vägar då det kan vara olika status och standard på 

vägarna.  

 

Förrättningslantmätare 4 lyfte fram vägar men menade att det skulle kunna vara aktuellt 

för vatten- och avlopp samt grönområden i plansammanhang. Vid en fysisk uppdelning 

är sektionsindelning mest aktuellt för vägar och ledningar menade 

förrättningslantmätare 5. Om det finns ett större avloppsledningsnät kan vissa ledningar 

försörja olika bebyggelseområden och “då kan det vara lämpligt att ha det 

sektionsindelat”. Samma princip gällde för vägar.  

 

Förrättningslantmätare 6 nämnde vatten och avlopp. Sektionsindelning skulle då vara 

lämpligt om det är ett antal fastigheter som bara använder en specifik ledningssträcka.  

5.1.2 Bildandet av flera gemensamhetsanläggningar 

Förrättningslantmätare 1 menade att det är lämpligare att bilda flera 

gemensamhetsanläggningar än att använda sig av sektionsindelning rent generellt. 

Varför ett sådant förfarande är lämpligare än sektionsindelning är för att det blir 

tydligare för delägarna vem “som har rätt att bestämma över vad och på vilket sätt”.   

 

Förrättningslantmätare 2 ansåg att om frågan rör flera typer av anläggningar som väg, 

grönområde och parkering och delägarkretsen ska vara olika i respektive anläggning är 

det lämpligare att bilda flera olika gemensamhetsanläggningar än att använda 

sektionsindelning. Om gemensam förvaltning eftersträvas kan dessa 

gemensamhetsanläggningar sedan förvaltas av samma samfällighetsförening. 

Förrättningslantmätare 2 menade att med detta förfarande kan du styra användningen av 

anläggningen vilket inte är möjligt med sektionsindelning. Fastighet som är med i en 

gemensamhetsanläggning har trots inget andelstal i en sektion rätt att använda 

sektionen.  
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Förrättningslantmätare 3 menade att sedan rekommendationer kommit om en mer 

begränsad användning av sektionsindelning har förrättningslantmätare istället försökt få 

sakägare att ansöka om att bilda flera gemensamhetsanläggningar istället. 

Förrättningslantmätare 3 menade att detta förfarande hade flera fördelar. En fördel är att 

fastighetsregistret blir mer renodlat samt att en omprövning är lättare att hantera 

eftersom inte lika många blir sakägare. 

 

Förrättningslantmätare 4 ansåg att en uppdelning i flera gemensamhetsanläggningar är 

mera lämpligt. De olika gemensamhetsanläggningarna kan förvaltas av samma 

samfällighetsförening. Han beskrev två huvudskäl till sitt ställningstagande. Det första 

är förståelse och då i den bemärkelsen att förvaltningen blir mer begriplig för dem som 

förvaltar gemensamhetsanläggningen om ingen sektionsindelning görs. Den andra 

anledningen är att det blir enklare vid en omprövning. 

        

Förrättningslantmätare 5 ansåg att sektionsindelning bör användas då en sektion inte 

används frekvent av en del av fastigheterna men det ändå är viktigt att dessa har tillgång 

till sektionen. I ett sådant fall hade bildandet av flera gemensamhetsanläggningar av 

sektionerna inneburit att rätten till användningen försvinner för fastigheter som inte är 

med i gemensamhetsanläggningen.      

 

Förrättningslantmätare 6 ansåg att det är vanligast att göra separata 

gemensamhetsanläggningar utan sektionsindelning. Det är svårt att svara generellt 

vilket förfarande som i slutändan används utan det beror på omständigheterna. 

 

5.2 Sektionsindelning för utförande och driften  

Förrättningslantmätare 3 har generellt inte sett att driftandelstalen delas upp. En 

andelstalslängd för driften var det vanligaste utifrån egen erfarenhet. För utförandet kan 

sektionsindelning bli viktigt vid exempelvis en upprustning.  

 

Förrättningslantmätare 1 ansåg att sektionsindelning är vanligast för utförandet. 

Sektionsindelning kan användas för driften men det är ofta inte aktuellt. Senast 

förrättningslantmätare 1 gjorde en gemensamhetsanläggning med sektionsindelning för 

driften var en förrättning i Norrtälje. Anledningen bakom sektionsindelningen var att 

vägarna som gemensamhetsanläggningen bestod av var av väldigt olika standard.  
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Förrättningslantmätare 2 ansåg att det var vanligast med en sektionsindelning för 

utförandet. Sektionsindelning skulle kunna användas på driftandelstalet men det är inte 

lika vanligt utifrån erfarenhet.   

 

Enligt förrättningslantmätare 4 sker sektionsindelning mest för utförandet. 

Förrättningslantmätare 4 ansåg att det säkert finns tillfällen som sektionsindelning 

används för både utförandet och driften. Förrättningslantmätare 4 pekade på svårigheter 

i förvaltningen om en sektionsindelning av driften skulle användas. Dessa andelstal bör 

vara så enkla som möjligt eftersom “driftandelstalen tillämpas mer kontinuerligt och är 

därför bra att ha så enkla som möjligt”.   

 

Förrättningslantmätare 5 ansåg att förr sektionsindelades både andelstalen för utförandet 

och driften även om utförandeandelstalen var avgörande för att 

gemensamhetsanläggningen delades upp i sektioner. Hon har själv använt 

sektionsindelning för både utförandet och driften. Det centrala är vad syftet är med 

sektionsindelningen.  

 

Förrättningslantmätare 6 ansåg att en sektionsindelning av driften kan vara direkt 

olämplig. Andelstalen för utförandet är andelstalet för själva anläggningen, hur den ska 

vara konstruerad och utförd. Denna är lättare att dela upp i sektioner.  När 

utförandeandelstalen delas in i sektioner är det lämpligare med ett driftandelstal som 

bestäms efter den sektion där alla är med, om en sådan finns. Användandet som driften 

speglar är svårare att sektionsindela eftersom användandet av anläggningen ska bli 

rättvist fördelat. För vatten- och avloppsledningar är det bättre att den faktiska 

förbrukningen mäts upp. Om kostnaderna skulle beräknas efter andelstal för driften 

skulle en fastighet rent hypotetiskt kunna hålla kranarna öppna utan att de skulle spela 

någon roll för kostnadsfördelningen. För vägar bör fastigheter som orsakar större slitage 

få högre driftandelstal.    

 

5.3 Användandet av sektionsindelning för olika kostnadsslag  

Samtliga förrättningslantmätare har fått besvarar frågan “Hur ser du på användningen 

av sektionsindelning för olika kostnadsslag? Exempelvis vid ersättning för upplåtet 

utrymme” (se bilaga 1, fråga 13). Förrättningslantmätare 1 ansåg att det enligt lagens 
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mening borde vara möjligt att använda sektionsindelning på detta sätt. Samma 

förrättningslantmätare visste att det förekommer men ansåg att det inte blivit 

domstolsprövat i så stor utsträckning. Förrättningslantmätare 2 har inte sett att det skiljs 

åt. Hur lämpligt det skulle kunna vara har hon inte funderat på. Förrättningslantmätare 4 

hade inte stött på denna form av användning och hade därför ingen direkt åsikt om dess 

användning. 

 

Förrättningslantmätare 5 ansåg att sektionsindelning för olika kostnadsslag var ett 

lämpligt sätt att använda sektionsindelning. Förrättningslantmätare 5 nämnde bildandet 

av gemensamhetsanläggning för befintlig väg som exempel. I en sådan förrättning kan 

några fastigheter sedan tidigare haft rätt till användningen av vägen genom exempelvis 

servitut. Då kan det vara lämpligt att bilda en sektion för fastigheterna som tidigare inte 

haft rätt till vägen. Sektionen avser då den ersättning som ska betalas för upplåtet 

utrymme för gemensamhetsanläggningen. Fastigheterna med servitut har “redan betalat 

in sig på vägen”. Förrättningslantmätare 3 diskuterade detta då en breddning av en 

stickväg krävs. I en sådan situation kan mera mark behöva tas i anspråk och den 

ersättning som då krävs bör fördelas mellan fastigheterna som använder vägen. Om det 

är ett större vägsystem finns det risk för att de som inte använder den här vägen inte vill 

stå för den här kostnaden. 

 

Förrättningslantmätare 6 ansåg att kostnader för upplåtet utrymme bör fördelas mellan 

dem som ingår i den sektionen där utrymmet upplåtits. Särskilda andelstal för olika 

kostnadsslag diskuterades inte. 
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6. Diskussion  

Nedan följer först en diskussion om den intervjumetod som användes i denna studie. 

Efter denna genomgång kommer studiens frågeställningar diskuteras utifrån studiens 

resultat och tidigare forskning.  

 

6.1 Diskussion metod 

Intervjustudien har visat sig ha en del svagheter. Framförallt har ett antal frågor ställts 

med ingen tydlig relevans till frågeställningarna. Detta har inneburit att en del av det 

som kommit fram under intervjuerna inte används i resultatet eftersom det har inte 

kunnat användas för att besvara studiens frågeställningar. Däremot har en del viktiga 

aspekter lyfts fram på grund av bredden och variationerna i frågorna. Möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor har varit centralt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Sammantaget anser författaren att semistrukturerade intervjuer varit en bra metod för att 

uppnå studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. 

 

Intervjupersonerna är verksamma i 5 städer runt om i Sverige. Rent geografiskt är 

städerna belägna främst i mellersta och i norra Sverige. Det finns därför en begräsning i 

den geografiska spridningen då ingen förrättningslantmätare är verksam i exempelvis de 

allra södraste delarna av Sverige. Därför kan denna studie inte anses se på förhållanden i 

södra Sverige. Författaren har eftersträvat en geografisk spridning men har samtidigt 

tagit hänsyn till studiens omfattning. Därför har inte fler förrättningslantmätare 

intervjuats. Av samma anledning har inga förrättningslantmätare på de kommunala 

lantmäterimyndigheterna intervjuats. Författaren har ansett att skillnaderna mellan hur 

förrättningslantmätare som arbetar kommunalt respektive statligt använder 

sektionsindelning bör vara minimalt eftersom samma rättsliga kontext styr användandet 

av sektionsindelning för båda verksamheter.  

 

6.2 Frågeställning 1 

Nedan följer en diskussion av resultatet från kapitel 4 utifrån frågeställning 1. 

 

 



 

36 

 

6.2.1 Sektionsindelning och dess inverkan på förvaltning  

AL 15 § 1 st möjliggör en sektionsindelning. Om formuleringen ”ett” hade stått kvar 

hade en sektionsindelning inte varit möjlig eftersom ett andelstal bara hade kunnat 

bildas. Rent lagtekniskt kan många andelstalserier bildas utifrån den nuvarande 

formuleringen om de uppfyller rekvisiten i paragrafen. I prop. 1973:160 kan dock 

utläsas att sektionsindelning bör användas med försiktighet, främst på grund av 

eventuella förvaltningssvårigheter. I rättsfallet från Hovrätten för Västra Sverige (1993) 

angående sektionsindelning för vinterväghållning gjordes uttalanden som pekar på en 

sektionsindelnings negativa inverkan på förvaltningen. Hovrätten menade att för 

förvaltningen innebär en sektionsindelning merarbete samt i vissa fall svårigheter att 

särskilja kostnader. Sektionsindelade gemensamhetsanläggningar förvaltas enligt de 

regler som gäller för olika verksamhetsgrenar enligt SFL. Detta innebär t.ex. att 

kostnader och inkomster som hör till respektive sektion ska beräknas var för sig (SFL, 

41 § 2 st). Författaren menar att det är dessa kostnader och utgifter som hovrätten här 

belyser och att det är dessa som kan vara svåra att särskilja från varandra.  

6.2.2 Sektionsindelning eller flera gemensamhetsanläggningar 

Ett antal aspekter står klart efter avgörandet i Högsta domstolen (NJA 2004 s. 266). Det 

kanske mest centrala är att användningen inte går att reglera med sektionsindelning 

eftersom trots att fastighet inte har andelstal i en sektion har denna ändå rätt att använda 

sektionen. I handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) beskrivs detta som en av 

anledningarna till att bildandet av flera gemensamhetsanläggningar är att föredra 

framför bildandet av större sektionsindelade gemensamhetsanläggningar. Svårigheter då 

gemensamhetsanläggningen ska omprövas lyfts samtidigt fram (Lantmäteriet, 2016a). 

Författaren anser att förvaltningsaspekterna har mindre betydelse vid en jämförelse 

mellan sektionsindelade och flera gemensamhetsanläggningar som förvaltas under 

samma förening. Detta eftersom samma regler om verksamhetsgrenar i SFL tillämpas i 

båda fall (Österberg, 2013).  

6.2.3 Vägar och sektionsindelning 

Vägar lyfts fram i ett antal av rättskällorna som lämpliga att sektionsindela. I prop. 

1973:160 och i handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) nämns vägar som lämpliga att 

sektionsindela. I Julstad (2015) tas även vägar upp som exempel där sektionsindelning 

kan användas. Sektionerna utgörs då av en huvudväg och en eller flera stickvägar. 
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Hemström (1986) lyfter även fram vägar som lämpliga att sektionsindela i situationer 

där anläggningsförrättning rör vägar som är tänkta att uppföras och befintliga vägar.    

 

I prop. 1996/97:92 lyfts det fram att sektionsindelning kan användas då det inte kan 

anses rättvist att vissa fastigheter står för kostnader för utbyggnaden av vägar av lägre 

standard om fastigheterna redan rustat upp sin del av vägen. Sektionsindelning kan även 

användas så att ”Vägarna inom området har förbindelse med varandra även om 

behovet av kommunikation mellan vägarna i normala fall inte är stort” (Prop. 

1996/97:92, s. 57). Detta resonemang liknar den hovrätten förde i rättsfallet angående 

Landsborgsvägen (Göta hovrätt, 1992). Hovrätten menade att trots att 

kommunikationerna mellan Landsborgsvägen och övriga vägar var liten var det en 

fördel med en gemensamhetsanläggning eftersom konflikter kan lösas i en förening. 

Sektionsindelningen användes här för att inte orsaka kostnadsövervältring.   

 

Även om vägar lyfts fram av rättskällorna som lämpliga att sektionsindela finns det 

naturligtvis gränser för ett sådant förfarande vilket rättsfallet från Mark- och 

miljööverdomstolen (2014) visar prov på. Domstolen gjorde samma bedömning som 

underinstansen som ansåg att sektionsindelningen inte motiverades av ”olika 

verksamheter eller att det finns stickvägar som enbart betjänar ett begränsat antal 

fastigheter” (Mark- och miljööverdomstolen, 2014). På grund av detta upphävdes 

Lantmäteriets beslut om sektionsindelningen. Sektionsindelning kan som författaren ser 

det utifrån rättsfallet från Mark- och miljööverdomstolen inte användas om det inte 

finns tillräckligt legitima skäl för det.       

6.2.4 Sektionsindelning för olika kostnadsslag.  

Utifrån handboken till AL (Lantmäteriet, 2016a) har Lantmäteriet gjort bedömningen att 

sektionsindelning kan användas för olika kostnadsslag. Bristen på praxis i frågan och en 

strikt tolkning av lagen lyfts fram som anledningar varför ett sådant förfarande är 

möjligt.  

 

I rättsfall MÖD 2015:41 gjorde Mark- och miljööverdomstolen samma bedömning som 

underinstansen i fråga om sektionsindelningen. Som tidigare beskrivits framhöll 

underinstansen att “Det möter inga formella hinder att göra en sektionsindelning för att 

bestämma olika andelstal för skilda kostnadsslag”. Rättsfallet är enligt författaren i linje 
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med den argumentation som förs i handboken till AL. Mot bakgrund av 

argumentationen i handboken och rättsfallet ovan drar författaren slutsatsen att inga 

hinder i dagsläget finns mot att använda sektionsindelning för olika kostnadsslag. 

Författaren anser även att detta är ett lämpligt sätt att använda sektionsindelning 

eftersom inverkan på förvaltningen är begränsad. Om förfarandet används för kostnader 

för upplåtet utrymme är det endast dessa kostnader som måste särskiljas från andra. När 

denna ersättning är betald har sektionsindelningen som författaren ser det ingen direkt 

inverkan på förvaltningen. Förvaltningssvårigheterna som belyst tidigare begränsas 

därför.  

 

6.3 Frågeställning 2  

Fem av förrättningslantmätarna lyfte fram vägar som den typ av anläggning där 

sektionsindelning kan vara mest lämpligt. Förrättningslantmätare 6 lyfte istället fram 

vatten och avlopp som en tänkbar lämplig anläggning om vissa fastigheter bara 

använder en specifik ledningssträcka. Förrättningslantmätare 4 och 5 lyfte utöver vägar 

fram vatten och avlopp respektive ledningar som tänkbara lämpliga anläggningar. 

Sektionsindelning för vägar lyfts som tidigare beskrivits fram i Thorvaldssons (2015) 

studie av förrättningsakter som en förekommande sektionsindelad anläggning. 

Författaren anser utifrån Thorvaldssons (2015) studie och svaren från 

förrättningslantmätarna att den typ av anläggning där sektionsindelning är vanligast är 

vägar. Detta beror främst på att vägar verkar vara mest lämpliga att sektionsindela.        

 

Enligt förrättningslantmätare 2 är sektionsindelning lämpligt när förrättningslantmätaren 

vill styra kostnaderna på olika sätt. Förrättningslantmätare 1 diskuterar också 

sektionsindelningens användbarhet för att fördela kostnaderna och då främst som ett sätt 

att förhindra att vissa kostnader vältras över på fastigheter med låg nytta. 

Förrättningslantmätare 3 diskuterar också kostnader och då främst i parters ovilja att stå 

för vissa kostnader och att detta kan innebära krav från vissa delägare på en 

sektionsindelning. Detta liknar det förrättningslantmätare 5 anförde när hon menade att 

sektionsindelning kan vara ett sätt att lösa situationer där förhållandena är ansträngda 

mellan sakägarna. Enligt förrättningslantmätare 1 kan sakägare i vissa förrättningar yrka 

för väldigt noggrant och uppdelade andelstal eftersom sakägarna inte vill stå för vissa 

kostnader.  
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Förrättningslantmätare 5 är den enda av de intervjuade som nämner att 

sektionsindelning är lämpligt för en uppdelning av olika kostnadsslag. Författaren anser 

att detta beror mer på att denna form av tillämpning troligen är ovanlig än att denna 

form av användning är olämplig.   

 

Delvis verkar det finnas en intressekonflikt mellan den senare förvaltningen och 

användandet av sektioner. Som tidigare beskrivits kan sakägare yrka på väldigt 

noggrant uträckande och fördelade andelstal enligt förrättningslantmätare 1. Detta kan 

dock leda till svårigheter i den senare förvaltningen. Detta liknar det 

förrättningslantmätare 4 lyfte fram om att sektionsindelningen kan vara svår att förstå 

och därför leda till problem i den senare förvaltningen. Förrättningslantmätare 6 lyfte 

även han fram förvaltningssvårigheter som en av anledningarna varför 

sektionsindelning inte används i så stor utsträckning. Författaren anser att 

sektionsindelning kan vara ett rättvist sätt att fördela kostnader. Om vissa fastigheter 

inte har nytta av exempelvis en vägsträcka kan det vara rättvist att dessa inte står för 

kostnaderna för vägsträckans utförande. Centralt är dock om sektionsindelningen 

kommer fungera i den senare förvaltningen som flera förrättningslantmätare här lyfter 

fram.   

 

Storlek är en faktor som lyfts fram av ett antal av de intervjuade. Förrättningslantmätare 

4 lyfte fram storlek i en jämförelse mellan förhållande där han är verksam och i 

Stockholmstrakten. I mer omfattande vägsystem med fler delägare finns större 

förutsättningar för en mer professionell förvaltning som lättare kan hantera mer 

komplexa upplägg. Förrättningslantmätare 1 diskuterade också storlek men hade mer 

fokus på storleken på kostnaderna. Han menade att det är först när kostnaderna är stora 

som sektionsindelning kan bli aktuellt för annars är det inte befogat. 

Förrättningslantmätare 6 diskuterar fördelen med att ha en större 

gemensamhetsanläggning på så sätt att det finns mer risk för en föreningsförvaltning. 

 

Förrättningslantmätare 1,2,3,4 och 6 var alla för bildandet av flera 

gemensamhetsanläggningar framför bildandet av sektionsindelade 

gemensamhetsanläggningar. Förrättningslantmätare 5 menade att användandet bör vara 

centralt för vilket förfarande förrättningslantmätaren väljer. En sektionsindelning bör 
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användas då vissa fastigheter trots en begränsad användning har behov av tillgång till 

sektionen.  

 

Flera av förrättningslantmätarna nämnde praktiskt exempel när sektionsindelning är 

lämpligt. Förrättningslantmätare 4 nämnde förlängning av en befintlig väg där inte alla 

fastigheter har nytta av förlängning vid tillfället för utförandet. Detta liknar den 

förrättning där förrättningslantmätare 3 använde sektionsinsindelning. Här var det 

frågan om en stickväg som skulle rustas upp. Sektionen var här till för att de som bodde 

längs den här vägen skulle stå för vägens upprustning. Enligt förrättningslantmätare 5 

kan sektionsindelning användas då sakägarna vill ha olika standard på vägarna eller när 

vinterunerhåll inte behövs på en del av vägen.     

 

6.4 Frågeställning 3 

Generellt var de flesta förrättningslantmätare i denna studie mer positiva till en 

sektionsindelning av utförandet och menade att detta var vanligare. 

Förrättningslantmätare 1,2,3,4 och 6 menade alla att det var vanligare med en 

uppdelning av utförandeandelstalen jämfört med driftandelstalen. 

Förrättningslantmätare 5 pekade inte ut något förfarande som vanligare än det andra. 

Hon menade att även om sektionsindelningen huvudsyfte varit en uppdelning av 

utförandeandelstalen har driftandelstalen också delats upp. Detta gäller då äldre 

förrättningar. Det centrala är syftet med sektionsindelning och hon har själv 

sektionsindelat både driften och utförandet. Utöver förrättningslantmätare 5 är det bara 

förrättningslantmätare 1 som nämnde att han sektionsindelat driftandelstalen.   

   

Förrättningslantmätare 4 pekade på att en sektionsindelning av driftandelstalen kan leda 

till en svårare förvaltning.  Förrättningslantmätare 6 pekade på att en sektionsindelning 

av driften är direkt olämplighet. Förrättningslantmätarnas yttranden är i linje med 

tidigare forskning. Ekbäck (2011) som tidigare beskrivit menade att sektionsindelning 

är vanligast för utförandeandelstalen. I Thorvaldsson (2015) undersökning av 

förrättningsakter där sektionsindelade vägar förekom var utförandet sektionsindelat 

medan driftandelstalen var gemensam för hela gemensamhetsanläggningen.     
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6.5 Frågeställning 4 

På frågan “Hur ser du på användningen av sektionsindelning för olika kostnadsslag? 

Exempelvis vid ersättning för upplåtet utrymme” som ställdes under intervjuerna 

skiftade svaren mellan de olika intervjupersonerna. Förrättningslantmätare 5 ansåg att 

det var ett lämpligt sätt att använda sektionsindelning. Förrättningslantmätaren 3 

diskutera detta vid breddning av en väg. Både förrättningslantmätare 2 och 4 hade ingen 

närmre åsikt om dess användning. Förrättningslantmätare 1 ansåg att det enligt lagens 

mening borde vara möjligt. Förrättningslantmätare 6 diskuterade inte hur särskilda 

andelstal kunde användas för fördelningen av olika kostnadsslag. Förrättningslantmätare 

6 ansåg dock att kostnader för upplåtet utrymme bör fördelas mellan dem som ingår i 

den sektionen där utrymmet upplåts.    



 

42 

 

7. Slutsatser 

Nedan beskrivs svaren på studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag på 

framtida studier.   

 

7.1 Frågeställning 1 

Hur kan och bör sektionsindelning användas vid bildandet av 

gemensamhetsanläggningar enligt rättskällorna? 

 

AL 15 § sätter inga direkta gränser för hur sektionsindelning kan användas utöver de 

rekvisit som gäller för andelstal i allmänhet. Andra rättskällor sätter dock gränser för 

dess användning. Framförallt framhålls svårigheter i förvaltningen som en av 

anledningarna varför sektionsindelning bör undvikas. Generellt sätt pekar rättskällorna 

ut vägar som en lämplig anläggning att sektionsindela. Sektionsindelning kan inte 

användas för att begränsa delägares rätt att använda hela gemensamhetsanläggningen 

utan är endast till för att fördela kostnaderna. Användandet av flera 

gemensamhetsanläggningar istället för stora sektionsindelade 

gemensamhetsanläggningar förespråkas därför av Lantmäteriet.     

 

Sektionsindelning för olika kostnadsslag verkar i och med diskussionen i handboken 

och rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen var möjligt.  

 

7.2 Frågeställning 2 

Under vilka omständigheter anser förrättningslantmätare att det är lämpligt att 

bilda sektionsindelade gemensamhetsanläggningar? 

 

Frågeställningen är svår att besvara generellt. Vägar lyftes fram av de flesta av 

förrättningslantmätarna som den anläggning som var mest lämplig att sektionsindela. 

Utöver detta lyftes storlek i fysiskt och ekonomiskt hänseende fram av flera 

förrättningslantmätare. En annan faktor av betydelse är när det finns en ovilja bland 

sakägarna att stå för vissa kostnader. Sektionsindelning kan användas för att lösa sådana 

situationer. Sektionsindelningens inverkan på förvaltningen lyfts fram av flera 

förrättningslantmätare. Sektionsindelningens inverkan på förvaltningen påverkar hur 

dessa förrättningslantmätare ser på dess lämplighet.   
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7.3 Frågeställning 3 

Hur ser förrättningslantmätare på sektionsindelning av utförande- respektive 

driftandelstalen?  

 

Utförandeandelstalen är utifrån intervjuerna det vanligaste och lämpligaste att 

sektionsindela. Sektionsindelning kan användas för driftandelstalen men anses av flera 

förrättningslantmätare vara olämpligt.     

 

7.4 Frågeställning 4 

Hur ser förrättningslantmätare på användandet av sektionsindelning för olika 

kostnadsslag?  

 

Denna typ av användning av sektionsindelning användas inte i så stor utsträckning av de 

förrättningslantmätare som intervjuats i denna studie. På grund av detta hade större 

delen av de intervjuade förrättningslantmätarna ingen direkt åsikt om dess användning. 

En förrättningslantmätare beskrev det dock som ett lämpligt sätt att använda 

sektionsindelning.   

 

7.5 Förslag till framtida studier 

Denna studie har berört tillämpningen och användningen av sektionsindelning. 

Eftersom förvaltningen lyfts fram som ett ”problemområde” skulle en framtida studie 

kunna undersöka förvaltningen i sektionsindelade gemensamhetsanläggningar. 

Eventuellt genom en jämförelse med gemensamhetsanläggningar utan 

sektionsindelning. Generellt sätt tycker författaren att det skulle vara intressant att 

belysa fastighetsägares åsikter och tankar kring sektionsindelning.
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till förrättningslantmätare.  

 

Allmänna frågor: 

Fråga 1. NAMN?  

 

 

Fråga 2. ARBETSPLATS? 

 

Fråga 3. ARBETSTITEL? 

 

 

Fråga 4. HUR LÄNGE HAR DU ARBETAT SOM 

FÖRRÄTTNINGSLANTMÄTARE? 

 

 

Fråga 5. EVENTUELLA HUVUDSAKLIGA FÖRRÄTTNINGAR DU HANTERAR? 

 

 

 

Frågor om sektionsindelning: 

 
Fråga 6.VAD HAR DU FÖR ERFARANHET AV SEKTIONSINDELADE 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR? 

 

 

Fråga 7. HAR DU NÅGONSIN VARIT MED OCH BILDAT EN 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING MED SEKTIONSINDELNING? 

 

 

Fråga 8. ÄR ANVÄNDANDET AV SEKTIONSINDELNING VANLIGT UTIFRÅN 

DIN ERFARENHET? 

 

  

Fråga 9. NÄR OCH VARFÖR ÄR DET LÄMPLIGT ATT ANVÄNDA 

SEKTIONSINDELNING? 
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Fråga 10. ÄR ANVÄNDANDET AV SEKTIONSINDELNING MER LÄMPLIGT 

FÖR VISSA TYPER AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR?  

 

 

Fråga 11. HAR DU VARIT MED OM ATT SAKÄGARE BEGÄRT EN 

SEKTIONSINDELNING? 

 

 

Fråga 12. ANVÄNDS SEKTIONSINDELNING FÖR ATT DELA UPP 

ANDELSTALEN FÖR BÅDE DRIFT OCH UTFÖRANDE? ANVÄNDS 

SEKTIONSINDELNING FRÄMST FÖR EN UPPDELNING AV ANDELSTALEN 

FÖR UTFÖRANDET AV ANLÄGGNINGEN?   

 

 

Fråga 13. HUR SER DU PÅ ANVÄNDNINGEN AV SEKTIONSINDELNING FÖR 

OLIKA KOSTNADSSLAG? EXEMPELVIS VID ERSÄTTNING FÖR UPPLÅTET 

UTRYMME. 

 

 

Fråga 14. HAR DU NÅGON UPPFATTNING ELLER ÅSIKT OM 

FÖRVALTNINGEN AV SEKTIONSINDELADE 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR?  

 

 

Fråga 15. HAR DU HAFT KONTAKT MED NÅGON SAKÄGARE ELLER ANNAN 

PERSON SOM HAFT ÅSIKTER OM FÖRVALTNINGEN AV EN 

SEKTIONSINDELAD GEMENSAMHETSANLÄGGNING?  
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Bilaga 2 
 

Nedan följer uppgifter för de sex förrättningslantmätare som intervjuades i denna studie.  

 

Förrättningslantmätare Namn Statligt  

lantmäterikontor 

Datum för 

intervju 

1 Johan Modig Hägernäs (Liljeholmen)* 21/4-16 

2 Pia Bellander Liljeholmen  20/4-16 

3 Christina Ackesten Västerås 27/4-16 

4 Roland Jansson Luleå 27/4-16 

5 Jenny Bobeck Linköping 3/5-16 

6 Christer Hedberg Nyköping 26/4-16 

 

 

 

Förtydligande: *Johan Modig har sitt rum på kontoret i Hägernäs men spenderar minst 

en dag i veckan på kontoret i Liljeholmen.  


