
Gemensamhetsanläggning 
- en hållbar lösning tillsammans med grannarna 

Ägarna till  tre av villorna byter  ut sina gamla oljepannor  mot bergvärme. 
I stället för att var och en borrar på sin egen tomt så bygger de en gemensam 
anläggning. Det blir lägre kostnad totalt, både att bygga och att sköta.
   Du och dina grannar  kan också ordna effektiva och hållbara lösningar 
för era fastigheter genom att samverka!  På följande sidor ser du några exem-
pel där gemensamhetsanläggning  är  en bra lösning för  samverkan.



Båtbrygga och badplats rustas
Ägarna till åtta sommarhus från tidigt 1950-tal och 
deras familjer använder en badplats på fastigheten 
strax intill. Några av husen är friköpta, några står 
på arrendetomter. De friköpta husen har servitut 
som ger dem rätt att använda badplatsen. En tidi-
gare ägare till ett av husen fick lov att bygga en 
omklädningshytt och en båtbrygga  som de alla nu 
använder och som  behöver  rustas. 
    De åtta grannarna är  angelägna om att få behålla 
bryggan och hytten i framtiden och att kostnaderna 
för att sköta dessa  ska fördelas rättvist. 

Bostadsrätt omvandlas till äganderätt
En bostadsrättsförening ska  lösas upp och enskilda 
fastigheter  ska bildas. Byggnadsnämnden och 
räddningstjänsten har inget att invända mot de 
planerade förändringarna.  Området  är bebyggt  
med tio radhuslägenheter och två  garagelängor. Där 
finns också belysning, en lekplats  och en berså som 
alla ska ha tillgång till. 
   Ägarna vill  ha tydliga regler för hur det gemsamma 
ska förvaltas och finansieras framöver.

Omprövning av  vägsamfällighet
För den tre km enskilda vägen bildades en vägsam-
fällighet år 1963. Sedan dess har mjölkproduktio-
nen på gården lagts  ner, några nya bostadshus har 
byggts  och  vägen har förlängts  600 meter för att 
vindkraftverk  ska kunna uppföras. Förutsättning-
arna som fanns 1963 för utdebitering av vägavgifter 
har alltså förändrats.
   Ägarna till de  fastigheter som idag använder  vä-
gen vill  kunna påverka vägens skötsel och ha en 
rättvis fördelning av kostnaderna.



Ny avloppsanläggning
De tre bostadshusen har  äldre enskilda avloppsan-
läggningar som inte uppfyller dagens miljökrav. 
Fritidshuset på arrendetomten strax intill  saknar  
avlopp  och dess nye ägare  vill installera wc.
  Ägarna till de fyra husen inser att det vore prak-
tiskt att ordna en gemensam avloppsanläggning. 
De kommer överens med bonden, som äger hag-
marken väster om bebyggelsen, att få använda ha-
gen för brunn och infiltration. 
   Rätten att använda hagmarken  behöver säker-
ställas. Regler behövs också för hur kostnaderna  för 
investeringarna och den framtida förvaltningen 
ska fördelas.

Enskild väg utan ordnad förvaltning
En enskild väg används av åretruntboende barn- 
familjer, ett fritidsboende yngre par, ett skogsbolag 
och jaktlaget i byn. Två nya villor planeras att byg-
gas vid vändplanen. Vägens bärighet är dålig. Den 
måste rustas upp så att  dagliga skolskjutsar, ren-
hållning, skogstransporter och övrig användning 
ska fungera.
   Fastighetsägarna behöver regler för hur  kostna-
derna för upprustningen och för  den framtida sköt-
seln av vägen  ska fördelas. 

3D- fastighet bildas
Ett trevåninghus innehåller affärlokaler i botten-
planet och bostadslägenheter i de andra två planen.  
Ägaren är mest intresserad av affärsdelen och han 
behöver frigöra kapital. Han säljer därför husets 
bostadsdelar.
   Det behöver klargöras  hur förvaltningen ska 
fungera för det som även i fortsättningen ska vara 
gemensamt, till exempel trapphus, stamledningar 
för vatten och avlopp och ventilationskanaler. 
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Att bilda en gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning bildas  vid en lant-
mäteriförrättning. Då bestäms regler för hur fastig-
heterna ska samverka för att bygga, sköta och för-
dela kostnader för anläggningen. Det blir tydligt 
vad som ska skötas och hur det ska göras  -  det 
främjar  grannsämjan.
   En av fördelarna med gemensamhetsanläggning 
är att det är fastigheterna som är anslutna till den 
och inte ägarna personligen. Det innebär
   ●  att det som beslutas i lantmäteriförrättningen  
        även gäller för framtida ägare, 
   ●  att fastighetens rätt till anläggningen är säkrad
       för framtiden, 
   ●  att det finns  en ekonomisk trygghet för anlägg-
        ningens framtida  drift och underhåll.

Utrymme för anläggningen
Det utrymme som behövs för en gemensamhets-
anläggning upplåts med servitutsrätt. Utrymmet 
kan upplåtas både på fastigheter som ska delta i an-
läggningen och på fastigheter som inte ska delta.  
För  upplåtelsen kan ersättning  utgå.

Ändrade förhållanden - omprövning
Beslut om gemensamhetsanläggning gäller för all 
framtid, men kan omprövas genom en ny förrätt-
ning om förhållandena ändras väsentligt, till 
exempel  ändrat användningssätt av  deltagande 
fastigheter.
   En så kallad omprövningsförrättning kan också 
göras för att skapa effektivare förvaltningsorganisa-
tioner,  till exempel  genom sammanslagning av
flera mindre  vägsamfälligheter till en ny gemen-
sam förvaltningsorganisation.

Att sköta en  gemensamhetsanläggning
Det finns två  olika former att sköta en gemensam-
hetsanläggning; föreningsförvaltning och delägar-
förvaltning.
   Föreningsförvaltning innebär att  en samfällig-
hetsförening bildas, stadgar  antas, en styrelse  ut-
ses  och föreningsstämma  anordnas. Medlemmar 
är  ägarna till de fastigheter som ingår i gemensam-
hetsanläggningen. 
   Samfällighetsföreningen bildas  av  och registreras 
hos Lantmäteriet och blir då en juridisk person. För 
att finansiera  byggande  och underhåll av anlägg-
ningen kan föreningen ta lån, bygga upp  fonder 
för framtida  behov och teckna försäkringar för att 
skydda  sig mot skador.  
   Delägarförvaltning  är den form som gäller  om 
inte en samfällighetsförening  bildas. Är det bara 
några fastigheter  som  deltar  i anläggningen  kan 
den förvaltas  av delägarna direkt. De måste  då vara 
eniga  om  varje beslut  som rör  anläggningen.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med oss  på Lantmäteriet om du har frå-
gor om gemensamhetsanläggningar  och samfällig-
hetsföreningar! 
   Vi finns  över hela landet och hjälper gärna dig och 
dina grannar, så att ni hittar  hållbara lösningar 
genom att samverka med varandra. 
Telefon: 0771-63 63 63.

Gemensamhetsanläggning
För att kunna samverka effektivt och långsiktigt med grannarna kan en gemensamhets-
anläggning bildas. En gemensamhetsanläggning är en anläggning till nytta för flera fastig-
heter. Den kan utgöras av exempelvis  vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och 
lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser, 
trapphus och hissar.


