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Friköp av bostadsrättsföreningar och överföring av fastighetstillbehör – Vad avgör om anläggningslagen 12 
a § tillämpas? 

Transition to a freehold property of tenant-ownership 
and transfer of property fixtures 
- What determines whether the Joint Facilities Act 12 a 
§ applies? 

Abstract 
The interaction of properties exist in several different forms. A joint facility forms such a 
form of cooperation, which is set up to accommodate purposes of constant importance for 
several properties. The purposes for which a joint facility is set up are widely different and 
often consist of facilities that make up a property, including property fixtures. With a joint 
facility follows the right to space for the participating properties to manage the facility 
appropriately.  
 
However, ownership of the participating properties will not automatically change when 
setting up a joint facility. Before 2002, property and its fixtures were seen as an ownership 
unit, which could only be separated by the physical removal of the fixture from the property. 
Regulations that allowed the transfer of property fixtures and property rights to the facility 
were introduced in the Real Property Formation Act (FBL) and the Joint Facilities Act (AL). 
Even regulation on the possibility of release of property fixtures was introduced 
simultaneously in the Utility Easements Act (LL).  
 
In the government bill Transfer of property fixtures 2000/01: 138, the introduction of the 
legislative changes was motivated by the fact that a number of uncertainties could be avoided 
regarding the property fixtures. These consisted of uncertainties about maintenance 
responsibility, liability to subscribe for insurance, assignment of use rights, the right to rebuild 
and expand, as well as the use of the mortgaging. 
 
Owning your own property has always been important not only for the individual but also 
for the development of society. The ownership creates incentives to spend time, energy and 
money on your property, which in turn generates a higher property value. Nevertheless, 
tenant-ownership is a common housing form in Sweden. However, it is possible to create 
new individual properties through liquidation of the tenant-ownership and the subdivision 
of the property. However, for those spaces and facilities that has previously been common, 
the need remains for common use. In practice, only the property boundaries and ownership 
have changed, not the physical conditions. Establishment of a joint facility meets this need. 
In order to also transfer ownership of the participating properties there is the possibility of 
applying AL 12 a §.  
 
This study investigates what has been crucial for whether AL 12 a § has been applied and 
which property fixtures are usually transferred. Responsibility for joint facilities is a key 
concept. The study examines how responsibility for the insurance issue is affected if transfer 
under AL 12 a § happens or not. In order to answer the question of liability, it was important 
to try to understand what separates the right to space from ownership. 
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The result shows that transfer of property fixtures under AL 12 a § occurred in 17 of the 45 
gathered acts of execution. The property fixtures that were usually transferred were mainly 
VA-pipelines but also watercourses, outdoor lighting, media installations in the form of cable 
TV, broadband, fiber and central antenna, as well as driving areas such as road and exit. The 
decisive factor in applying AL 12 a § is the attitude of the cadastral surveyor, and knowledge 
of the regulation. 
 
Regarding the liability of the insurance issue, the joint property unit of the facility is 
considered to be of greater significance than if the transfer has taken place or not. The right 
to space differs slightly from ownership in this context, as the insurance terms are based on 
the responsibility for property fixtures and not the property rights themselves. The transfer 
of the property fixtures therefore lacks practical significance. Associations management is 
considered more appropriate in this context than part-owner management. The choice of 
management form is more important, the more expensive the property fixtures are and the 
more useful it is for the properties participating in the joint venture. 
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Sammanfattning 
Samverkan fastigheter emellan förekommer i flera olika former. En 
gemensamhetsanläggning utgör en sådan samverkansform, vilken inrättas för att tillgodose 
ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter. Ändamålen som en 
gemensamhetsanläggning inrättas för är vitt skilda och består ofta av anläggningar som utgör 
tillbehör till en fastighet, däribland fastighetstillbehör. Med en gemensamhetsanläggning 
följer rätten till utrymme för att de deltagande fastigheterna ska kunna förvalta anläggningen 
på ett ändamålsenligt sätt. Dock övergår inte äganderätten till de deltagande fastigheterna 
automatiskt vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning.  
 
Innan år 2002 sågs fastighet och dess tillbehör som en äganderättslig enhet, vilka enbart 
kunde åtskiljas genom att tillbehöret fysiskt flyttades från fastigheten. Bestämmelser som 
möjliggjorde överföring av fastighetstillbehör och äganderätt till anläggningssamfälligheten 
infördes i fastighetsbildningslagen (FBL) och anläggningslagen (AL). Även bestämmelse om 
möjlighet till frigörande av fastighetstillbehör infördes samtidigt i ledningsrättslagen (LL). I 
propositionen Överföring av fastighetstillbehör 2000/01:138 motiverades införandet av 
lagändringarna med att en rad oklarheter skulle kunna undvikas rörande fastighetstillbehöret. 
Dessa utgjordes av oklarhet kring underhållsansvar, ansvar att teckna försäkring, upplåtelse 
av nyttjanderätt, rätt att bygga om och bygga ut, samt utnyttjande av 
pantsättningsmöjligheten.  
 
Att äga sin egen fastighet har alltid varit viktigt, inte enbart för den enskilde individen, utan 
även för samhällets utveckling. Ägandet skapar incitament att lägga ner tid, energi och pengar 
i sin fastighet, vilket i sin tur genererar ett högre fastighetsvärde. Trots detta är bostadsrätten 
en vanlig bostadsform i Sverige. Möjlighet finns dock att genom likvidation av 
bostadsrättsföreningen och avstyckning av fastigheten bilda nya enskilda fastigheter. För de 
utrymmen och anläggningar som tidigare varit gemensamma kvarstår dock behovet av att 
även i fortsättning kunna utnyttjas gemensamt. I praktiken är det endast fastighetsgränserna 
och ägandeformen som ändrats, inte de fysiska förutsättningarna. Genom inrättande av en 
gemensamhetsanläggning tillgodoses detta behov. För att även kunna överföra äganderätten 
till de deltagande fastigheterna finns möjligheten att tillämpa AL 12 a §.  
 
Denna studie undersöker vad som varit avgörande för om AL 12 a § tillämpats och vilka 
fastighetstillbehör som vanligen överförts. För gemensamhetsanläggningar är ansvar ett 
centralt begrepp. Studien undersöker hur ansvaret kring försäkringsfrågan påverkas om 
överföring med stöd av AL 12 a § sker eller inte. För att kunna reda ut ansvarsfrågan var det 
viktigt att försöka förstå vad som skiljer rätten till utrymme från äganderätten. 
 
Resultatet visar att överföring av fastighetstillbehör med stöd av AL 12 a § förekommit i 17 
av de 45 insamlade förrättningsakterna. De fastighetstillbehör som vanligen överförts var 
framförallt VA-ledningar, men också dagvattenledningar, utomhusbelysning, 
medieanläggningar i form av kabel-tv, bredband, fiber och centralantenn, samt körytor såsom 
väg och utfart. Avgörande för om AL 12 a § tillämpas är förrättningslantmätarens inställning 
till, och kunskap om bestämmelsen.  
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Vad gäller ansvar kring försäkringsfrågan anses anläggningssamfällighetens förvaltningsform 
av större betydelse än om överföring kommit till stånd eller inte. Rätten till utrymme skiljer 
sig obetydligt från äganderätten i detta sammanhang, eftersom försäkringsvillkoren utgår från 
ansvaret för fastighetstillbehöret och inte själva äganderätten. Överföringen av 
fastighetstillbehöret saknar därför praktisk betydelse. Föreningsförvaltning anses i 
sammanhanget lämpligare än delägarförvaltning. Valet av förvaltningsform är viktigare ju 
dyrare fastighetstillbehöret är och ju större nytta det utgör för de i 
gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheterna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
I takt med en växande befolkning, en fortsatt urbanisering och ett stort behov av 
bostäder ställs idag allt högre krav på samhället. För kommunerna, vilka ansvarar för 
detaljplaneverktyget, ligger fokus på hur mark och naturresurser ska användas i 
kommunernas samhällsplanering.1 Kommunala ledord för att hantera de utmaningar 
som samhällsutvecklingen medfört är förtätning och hållbarhet. Fler människor på en 
begränsad yta ställer högre krav på samverkan, inte minst kring frågor vilka är 
gemensamma för flera fastighetsägare. Med förutsättningar likt dagens samhälle, med 
hög befolkningstillväxt under 1950-60 talet infördes 1967 lagen (1966:700) om vissa 
gemensamhetsanläggningar, för att möjliggöra sådan fastighetssamverkan. Lagen 
ersattes 1974 av AL, vars huvudsyfte är att reglera samverkansfrågor mellan fastigheter.2 
Detta möjliggörs genom inrättande av gemensamhetsanläggning för anläggningar, vilka 
tillgodoser en gemensam nytta för flera fastigheter, samt säkrar utförande, drift och 
underhåll av dessa anläggningar. Fastighetssamverkan i form av en 
gemensamhetsanläggning kan genom ett samutnyttjande av mark och andra resurser 
därmed bidra till en hållbar utveckling.  
 
I propositionen Överföring av fastighetstillbehör (2000/01:138) bedömdes att behov 
fanns av att genom ett lantmäteriförfarande möjliggöra en överföring av tillbehör såsom 
byggnader eller andra anläggningar till en annan fastighet utan att fysiskt behöva flytta 
själva anläggningen. Lagändringen avsåg de omedelbara fastighetstillbehör som anges i 
2 kap. 1 § jordabalken (JB) och trädde i kraft 1 januari år 2002. Ändringen ansågs främst 
tillämplig i FBL och LL där behov fanns av att kunna överföra järnvägsrelaterade 
anläggningar och ledningar till följd av strukturomvandlingar i samhället. Exempelvis 
bolagiserades Statens Järnvägar och kommunala bolag bildades vilket ledde till att 
äganderätten till de nya bolagen behövde säkerställas vilket inte var möjligt innan 
överföring och frigörande av fastighetstillbehör infördes i FBL, LL och AL.3 Även i 
AL, med sin starka koppling till FBL och LL, ansågs det lämpligt att införa möjligheten 
att överföra fastighetstillbehör till de i gemensamhetsanläggningen deltagande 
fastigheterna. Enligt propositionen skulle detta motverka oklarheter som kan uppstå 
kring gemensamhetsanläggningens rätt till utrymme och äganderätten som övergår vid 
överföringen.  
  
Förutsättningarna skiljer sig åt då gemensamhetsanläggningar inrättas. Det kan vara 

1 PBL 2 kap. 2 §. 
2 AL Handbok s. 13. 
3 Prop. 2000/01:138 s. 20. 
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planerade anläggningar som ännu inte utförts eller befintliga anläggningar som redan är 
utförda. Äganderätten till anläggningarna kan även se olika ut. Anläggningen kan vara 
samägd eller enskild. I denna studie kommer fokus att ligga på befintliga anläggningar 
vilka till följd av en förändrad ägobild av fastigheten varpå de är belägna överförs till en 
gemensamhetsanläggning. Mer konkret är det friköp av bostadsrättsföreningar som 
likviderats och avstyckats till enskilda fastigheter där fastighetstillbehör som varit 
gemensamma för föreningen i framtiden ska överföras och ingå i den inrättade 
gemensamhetsanläggningen. Intressant är att se vad som kan vara avgörande för att 
överföring med stöd av AL 12 a § tillämpas och hur ansvarsfrågan ser ut kring 
fastighetstillbehören om överföring skett eller inte. Vad blir egentligen den praktiska 
skillnaden? Därav är AL 12 a § central och föremål för närmare utredning i denna studie. 
 

1.1.1 Studieexempel  
För att enklare kunna redogöra för ansvarsfrågan kring överföring av fastighetstillbehör 
med stöd av AL 12 a § har ett studieexempel skapats som knyter an till de givna 
förutsättningarna där fokus ligger på omhändertagande av dagvatten. Genom dagens 
klimatförändringar ökar behovet av att kunna ta hand om och avleda den ökande 
nederbörden. Detta illustreras genom att en bostadsrättsförening i form av ett 
radhusområde har likviderats och fastigheter A, B, C och D har bildats, som alla har 
olika ägare. Gemensamhetsanläggning har inrättats för en dagvattenledning vilken 
försörjer samtliga fastigheter. En skada uppstår på dagvattenledningen inom fastighet 
B vilket leder till en fuktskada på intilliggande fastighet C. Spelar det någon roll om 
dagvattenledningen överförts till anläggningssamfälligheten eller inte?  
 

 
Figur 1 Studieexempel 
Källa: Per Real Svensson, Sejla Habibovic 
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1.1.2 Problembeskrivning  
Innan bestämmelsen AL 12 a § infördes krävdes att fastighetstillbehör rent fysiskt 
flyttades från fastigheten var på den var belägen, till den fastighet vilken avsågs vara 
mottagare av fastighetstillbehöret. Detta var inte alltid fysiskt möjligt eller heller särskilt 
praktiskt. Dagens frågor, när möjligheten till överföring av fastighetstillbehör finns till 
handa, är av annan art och utgörs av hur AL 12 a § tillämpas i praktiken, samt hur de 
deltagande fastigheternas ansvar för fastighetstillbehöret påverkas av om överföring 
sker eller inte. Det är dessa frågor som denna studie avser behandla utifrån de givna 
förutsättningarna att en bostadsrättsförening likviderats, friköpts, avstyckats till enskilda 
fastigheter och en gemensamhetsanläggning inrättats för gemensamma utrymmen och 
anläggningar.  
 

1.2 Syfte  
Studiens syfte är undersöka hur AL 12 a § tillämpas i samband med likvidation och 
friköp av bostadsrättsföreningar, inrättande av gemensamhetsanläggning, samt vilken 
betydelse överföring av fastighetstillbehör har i praktiken.  
 

1.3 Frågeställningar  
För att uppnå studiens syfte har nedanstående frågeställningar utarbetats: 
 

• Förekommer överföring av fastighetstillbehör med stöd av AL 12 a § vid 
likvidation av en bostadsrättsförening och i så fall vilka typer av tillbehör är 
vanligast att överföra? 

• Vad är det som avgör vad som överförs?  

• Vad är det för skillnad på äganderätt och rätt till utrymme?  

• Vilka skillnader blir det i ansvarsfrågan om fastighetstillbehör överförts eller 
inte? 

 

1.4 Studiens avgränsning  
Studien avgränsas till att omfatta överföring av tillbehör enligt AL 12 a § och 
ansvarsfrågor som uppkommer vid bildande av gemensamhetsanläggning i samband 
med att en bostadsrättsförening likvideras och friköps. Geografisk avgränsning görs till 
Sverige eftersom studien avser svensk lagstiftning vilken inte är jämförbar med andra 
länders lagstiftning. Inget tidsintervall åsattes för studien då detta ytterligare skulle 
försvåra insamlingen och minska tillgången till antalet förrättningsakter med de givna 
förutsättningarna. Nämnas kan dock att av de insamlade akterna genomfördes den 
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tidigaste förrättningen år 2003 och den senaste år 2016, varvid detta blir en naturlig 
avgränsning i tid. Studiens fokus ligger på AL 12 a § och dess tillämpning. Likvidation 
av bostadsrättsförening utgör en förutsättning för att kunna söka relevanta 
förrättningsakter där överföring med stöd av AL 12 a § genomförts. 
 

1.5 Disposition  
Här redogörs för vad studiens olika delar behandlar. 
 
Kapitel 1 är inledande och beskriver bakgrund med ett studieexempel, syfte och 
frågeställningar, studiens avgränsning samt disposition.  
 
Kapitel 2 innehåller metod och tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 3–7 utgör en teoridel.  
 
Kapitel 8 är en resultatdel från undersökningen i vilken framgår vad som överförts med 
stöd av AL 12 a §. Även intervjuer med förrättningslantmätare och likvidator återfinns 
här med deras syn på tillämpningen av AL 12 a §. Intervju med försäkringsbolag, 
studieexempel, samt rättsfall återfinns även i denna del.  
 
Kapitel 9 är en resultatanalys, där studiens resultat analyseras utifrån metod och 
tillvägagångssätt för att redogöra för styrkor och brister i tillämpning och i material. 
 
Kapitel 10 är en diskussions- och slutsatsdel där tillämpningen av AL 12 a § och 
ansvarsfrågor kopplade till överföringen av fastighetstillbehör diskuteras. Här redogörs 
också för studiens slutsats. Dessutom behandlas även framtida studier i slutet av detta 
kapitel.  
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2 Metod  
Metoden är tillvägagångssättet författaren använder för att identifiera vilket material 
som behövs och hur materialet ska användas för att kunna svara på studiens 
frågeställningar. En väl beskriven metod ökar den vetenskapliga trovärdigheten, men 
också möjligheten till studiens återupprepning.4 I den här studien har en kombination 
av en kvalitativ, kvantitativ och juridisk metod använts. Juridisk metod används när 
rättsliga problem ska tolkas och när rätten ska utredas på ett vetenskapligt sätt.5  
 
Kvalitativa studier ger en djupare förståelse för ett specifikt problem, en specifik 
händelse eller situation. Till exempel att genomföra intervjuer, vilket har gjorts i denna 
studie. Anledningen var att få höra hur informanten resonerade kring en viss specifik 
situation. Det som kännetecknar en kvantitativ studie är att studiens resultat innehåller 
information som kan mätas eller värderas numeriskt. Genom en kvantitativ studie är 
det möjligt att få en generell bild, vilket är lägre vid en kvalitativ studie. En kvantitativ 
del av studien utgörs av hur många överföringar som skett i de insamlade 
förrättningsakterna. Sammanställningen av de insamlade förrättningsakterna vilken 
inkluderar en kartläggning av vilka tillbehör som varit vanligast att överföra utgör en 
kvalitativ del av vår studie.6 
 

2.1 Rättsdogmatisk metod 
Inom rättsvetenskapliga arbeten är rättsdogmatisk metod den mest tillämpade och 
utgör en del av den juridiska metoden. Metoden syftar till att finna svar på rättsliga 
problem genom att fastställa olika rättsregler, exempelvis att skapa en prognos för hur 
en domstol skulle döma i ett för studien aktuellt mål. Rättsdogmatisk metod är en 
kvalitativ metod där tolkning är en central del för att nå fram till ett svar. Metoden 
används för att få en grundläggande förståelse för rättskällorna och dess tillämpning i 
praktiken. Rättskällor som omfattas av begreppet är lagtext, förarbeten, prejudikat och 
doktrin.7 8 
 
De rättsliga problem som den här studien behandlat har varit vad som definieras som 
fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Dessa rättsliga problem aktualiseras i den 
praktiska rättstillämpningen när en bostadsrättsförening likvideras, egna fastigheter 
bildas, en anläggning inrättas till en gemensamhetsanläggning och överförs till de 
delägande fastigheterna. Lösningen till denna studies rättsliga problem bygger på 
lagtext, förarbeten, rättspraxis samt relevant litteratur inom ämnet.  
 

4 Sandgren (2015) s. 39. 
5 Korling & Zamboni (2013) s. 17. 
6 Björklund & Paulsson (2012) s. 65. 
7 Korling & Zamboni (2013) s. 21. 
8 Sandgren (2015) s. 43. 
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Ett problem som uppstått under studiens gång har varit att finna en grundlig 
rättsvetenskaplig analys, det vill säga källor om rättstillämpningen rörande överföring 
av fastighetstillbehör. Det var avgörande att identifiera syftet med varför regeln om 
överföring av tillbehör har tillkommit för att sedan kunna förstå skillnaden på att 
överföra tillbehöret gentemot att enbart upplåta utrymmet i form av en 
servitutsliknande rättighet. Därav har självständig tolkning gjorts av de rättskällor och 
litteratur som finns inom ämnet. I de fall där det varit svårt att tolka lagstiftningen har 
vägledning hämtats från rättspraxis, Lantmäteriets handböcker, relevant litteratur och 
tidskrifter.  
 

2.2 Rättspolitisk argumentation 
Rättspolitisk argumentation syftar till att analysera om någon rätt ska ändras för att 
bättre kunna tillgodose ett visst ändamål. Det kan exempelvis utgöras av en diskussion 
kring behov av ändring i ett lagrum och på vilket sätt förändring vore av godo.9 Frågan 
uppstod i samband med diskussion rörande uppsatsämnet. I denna studie kan det ses 
som en extra viktig fråga att ta upp eftersom det handlar om byggnader som sitter ihop 
och som ska delas för att bilda egna fastigheter. Vilka anläggningar väljer de deltagande 
fastigheterna att bilda gemensamhetsanläggning för, och förekommer det överföring av 
byggnadstillbehör, vilket i dagsläget inte får överföras till de deltagande fastigheterna i 
gemensamhetsanläggningen. Genom inventering av inkomna förrättningsakter och 
intervjuer med förrättningslantmätare kan frågan besvaras. 
 

2.3 Rättssociologisk metod  
Rättssociologi handlar om relationen mellan rätt och samhälle. Den belyser hur 
samhälleliga förhållanden påverkar rättsbildning och rättstolkning. Rättssociologi är en 
empirisk och inte en rättsdogmatisk vetenskap, eftersom den studerar rättsliga fenomen 
med samhällsvetenskapliga metoder. I en rättsdogmatisk metod söks gällande rätt 
medan i rättssociologin söks hur gällande rätt faktiskt tillämpas.10 Studiens 
rättssociologiska och empiriska del omfattas av undersökningen huruvida 
förrättningslantmätare överfört tillbehör som inte är tillåtna att överföra med stöd av 
AL 12 a §.  

 

2.4 Empirisk metod  
Metoden är ett inslag i den sociologiska metoden och baseras på fakta om verkligheten. 
Material samlas in och sedan dras allmänna slutsatser på det insamlade materialet. 

9 Sandgren (2015) s. 48. 
10 Korling & Zamboni (2013) s. 207 f. 
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Denna studie består bland annat av intervjuer tillsammans med insamling av offentliga 
handlingar i form av förrättningsakter. Dessa utgör en del av studiens empiriska 
metoder. Intervjuer bidrar till att identifiera intressanta problem, berika analysen och ge 
stöd åt slutsatserna i studien.11

 Dessutom ger intervjuer tillgång till information som har 
direkt koppling till studiens syfte, eftersom frågorna formuleras och anpassas efter 
studien. En annan fördel med intervjuer är att frågorna kan förtydligas till varje 
individuell informant om oklarheter uppstår eller om djupare förståelse önskas.12 
 
I denna studie har tre förrättningslantmätare och en likvidator intervjuats. 
Förutsättningen var att förrättningslantmätarna varit inblandade i någon av de 
insamlade förrättningsakterna där bostadsrättsförening likviderats, egna fastigheter 
bildats och gemensamhetsanläggning inrättats. En bättre förståelse gavs till hur dessa 
personer resonerade kring vissa frågor under förrättningens gång eftersom allt inte 
framgår av förrättningsakterna. Valet av ett fåtal informanter gjordes för att skapa en 
bild av användningen av AL 12 a §, men ger inte den reabilitet som erhålls där en större 
mängd informanter intervjuas eller enkät besvaras. 
 
Intervjuteknik som har utförts i studien är halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär 
att ett antal frågor skapas, men ordning och formulering kan komma att anpassas efter 
hand som intervjuerna sker. Semistrukturerade intervjuer vilken är en kvalitativ metod 
har använts och innebär att inga detaljerade frågor behöver anges, utan utgår från ett 
antal större frågeområden. Detta möjliggör att personen som blir intervjuad själv avgör 
hur den vill styra sina svar och det blir mer ett naturligt samtal. Detta möjliggör att 
intressant information kan framkomma som inte hade erhållits vid användning av fasta 
frågor.13  
 
En intervju genomfördes också med ett försäkringsbolag för att reda ut hur en 
gemensamhetsanläggning försäkras, och mest intressant hur ansvarsfrågan ser ut vid en 
uppkommen skada. Även här tillämpades halvstrukturerad intervjuteknik för att få ut 
intressant information till studien. Intervjufrågorna kompletterades med 
studieexemplet för att exemplifiera en typ av skada som skulle kunna uppkomma.  
 

2.5 Tillvägagångssätt  
Idén till studien grundades genom kontakt med kommunala Lantmäteriet i Göteborg, 
som kom med förslag på ämne att studera. Initialt genomförde vi en efterforskning av 
tidigare examensarbeten inom ämnet för att både erhålla en grundkunskap om ämnet, 
men även för att kunna hitta en lämplig avgränsning för studien. De tidigare studierna 

11 Sandgren (2015) s. 51. 
12 Björklund & Paulsson (2012) s. 72. 
13 Bryman (2011) s. 206. 
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utgjordes främst av en statistisk undersökning av hur överföring och frigörande av 
fastighetstillbehör använts sedan år 2002 och avsåg lantmäteriåtgärder i både FBL, LL 
och AL. Överföringen via AL innehöll dock stora osäkerheter. I de tidigare studierna 
har fokus inte legat på AL 12 a §.14 15 Därefter formulerades syftet och de 
frågeställningar vilka ligger till grund för studien. 
 
För att kunna uppnå studiens syfte inleddes arbetet med att studera relevanta rättskällor 
för ämnet, vilket innebar att tolka relevant lagstiftning och dess förarbeten. Förarbeten 
består av propositioner och betänkanden, och av dessa framgår lagens syfte och 
ändamål. Det är en viktig rättskälla och hjälpmedel vid tolkning av författningar. I 
propositioner kan utläsas hur lagen ska tolkas vid specifika fall, men också få en 
sammanfattad bild av de utredningar som har använts vid framtagande av lagförslaget. 
I de fall där lagstiftningen inte gav önskad vägledning söktes relevanta rättsfall. 
Relevanta rättsfall som berörde AL 12 a § var svåra att finna, men rättsfall med 
anknytande förutsättningar kunde till slut hittas. Genom att göra en litteraturstudie 
kunde några av studiens frågeställningar besvaras, exempelvis skillnaden mellan rätten 
till utrymme och äganderätten. Därutöver erhölls en förståelse för olika begrepp som 
förekom under studien. Litteraturstudien omfattade relevant litteratur och tidskrifter. 
En viktig aspekt som man bör ha med sig vid en litteraturstudie är att informationen 
inte alltid är heltäckande och ibland kan vara vinklad eftersom den ofta tagits fram i ett 
specifikt syfte. Den insamlade informationen utgör till största del studiens teoridel. 
Även Lantmäteriets användarstöd kontaktades för att diskutera ämnet generellt med en 
sakkunnig person för att skapa en bättre förståelse. Lantmäteriets användarstöd finns 
till för att vägleda de anställda i mer komplicerade fastighetsrättsliga frågor.16  
 
Parallellt med litteraturstudien samlades relevanta förrättningsakter in. Vid insamlandet 
av förrättningsakter bestod det primära problemet i att det inte gick att rekvirera 
förrättningar ur Lantmäteriets databaser med sökbegrepp såsom 
bostadsrättsföreningslikvidation eller friköp. Vid överföring av fastighetstillbehör enligt 
AL saknas dessutom rekommendationer från Lantmäteriet att anmärkning görs i 
fastighetsregistret, vilket finns för överföring med stöd av FBL.17 Även möjligheten att 
söka relevanta förrättningsakter via Lantmäteriets egna förrättningsarkiv Arken var 
svår, eftersom sökmetoden inte tillät specifik avgränsning.18 Eftersom sökvägarna via 
Lantmäteriets databaser var otillgängliga togs kontakt med samtliga lantmäterikontor i 

14 Gassner & Sjöberg (2006) s. 12. 
15 Olsson & Jansson (2015) s. 45 
16 Lantmäteriets användarstöd inom fastighetsbildningsfrågor är en grupp erfarna 
lantmätare inom Lantmäteriet med vilka komplexa situationer och frågor kan 
diskuteras för vägledning. 
17 Gassner & Sjöberg (2006) s. 29. 
18 Arken är Lantmäteriets digitala arkiv över förrättningsakter, detaljplaner och 
historiska kartor. 
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Sverige via mail och telefon, med förfrågan om kännedom kring förrättningsakter med 
de specifika förutsättningarna. Både kommunala och statliga kontor tillfrågades.  
 
När förrättningsakterna hade samlats in gjordes en kartläggning för att skapa en bild 
över när enbart utrymme för gemensamhetsanläggningen upplåtits och när överföring 
med stöd av AL 12 a § skett. Kartläggning gjordes också för att identifiera vilka typer 
av tillbehör som överförts, samt om yrkanden om åtgärden fanns. Vid genomgång av 
förrättningsakterna gjordes en kontroll mot fastighetsutdraget och Lantmäteriets 
webbaplikation för geodatatjänster, GeoVy för att se om de stämde överens med 
förrättningsakternas innehåll.19 Ett särskilt fokus låg på tillbehör med vattenavledande 
funktion eftersom studieexemplet kan relateras till dessa.  
 
Utifrån granskningen av förrättningsakterna har bland annat intervjufrågor konstruerats 
och tre förrättningslantmätare valts ut för intervju. Intervjufrågorna skapades också 
utifrån studiens syfte och dess frågeställningar. Fokus har varit att ta reda på varför just 
de anläggningarna överförts och hur förrättningslantmätarna resonerat. Kunde 
förrättningslantmätarna se någon problematik kring ansvarsfrågan om överföring skett, 
gentemot om överföring inte skett? Valet av förrättningslantmätare till 
telefonintervjuerna gjordes utifrån att de genomfört en överföring med stöd av AL 12 
a § i någon av de granskade förrättningsakterna. Två förrättningslantmätare hade 
överfört både fastighets- och byggnadstillbehör, medan den tredje valt att skilja samma 
fastighets- och byggnadstillbehör åt. De som överfört även byggnadstillbehör valdes 
eftersom det var intressant att höra om de upplevde att behov fanns av att även kunna 
överföra byggnadstillbehör. Den sistnämnda förrättningslantmätaren valdes för att höra 
resonemanget kring varför denna åtskiljning mellan tillbehören gjorts. Telefonintervjuer 
gjordes på grund av det geografiska avståndet till informanterna.  
 
Intervju gjordes även med en likvidator eftersom studien handlar om att en 
bostadsrättsförening likvideras. Likvidatorn har en central roll i processen och därför 
var det intressant att få höra dennes syn på hur det går till och vad för tillbehör som 
fastighetsägarna önskar äga gemensamt. Likvidatorn valdes på grund av sin koppling 
till en av förrättningsakterna som hade kommit in och som var intressant för denna 
studie.  
 
Samtliga intervjuer spelades in och sammanfattades i textform som därefter skickades 
ut till informanterna för godkännande. Alla kontakter och intervjupersoner valdes i 
denna studie att behållas anonyma. Anledningen till det har varit att viljan ställa upp på 
intervju förväntades öka och att inte någon skulle känna sig uthängd, eftersom det kan 
vara känsligt för en förrättningslantmätare att prata om ett beslut som denne har tagit.  
 

19 GeoVy är en webbaplikation där information från Lantmäteriets geodatatjänster 
samlas och görs tillgänglig via kartverktyg. 
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En av studiens frågeställningar rör ansvarsfrågor och däri är försäkringsfrågan en viktig 
del. Därför har ett försäkringsbolag intervjuats för att höra deras syn på 
ansvarsfördelning vid uppkommen skada rörande överfört, respektive inte överfört 
fastighetstillbehör. Förutsättning, för val av försäkringsbolag, har varit att de erbjuder 
försäkringar för samfällighetsföreningar. En telefonintervju gjordes, men för att få ut 
så mycket som möjligt av samtalet så skickades frågor ut till kontaktpersonen som 
kunde förbereda sig inför intervjun. Intervjufrågorna konstruerades efter studiens gång 
och innehöll exempel på vattenskada uppkommen på grannfastighet till följd av skada 
på dagvattenledning, vilken utgjorde fastighetstillbehör.      
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3 Bostadsrättsförening som organisationsform 
Studiens utgångspunkt är att bostadsrättsföreningar likvideras, friköp sker och genom 
avstyckning bildas enskilda fastigheter. Därför är det av intresse att bostadsrättsförening 
som organisationsform redogörs för mer i detalj. Vidare utgör likvidation och friköp 
utgör av naturliga skäl viktiga förutsättningar för studien. 
 
En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening och en juridisk 
person. Villkor för att en bostadsrättsförening ska kunna bildas är att det finns minst 
tre medlemmar, att stadgar har antagits och att en styrelse har utsetts och minst en 
revisor. En bostadsrättsförening äger bostadsbyggnaden och har till ändamål att upplåta 
nyttjanderätt till en viss lägenhet mot ersättning utan begränsning i tid till sina 
medlemmar.20 Till vardags är det lätt att denna nyttjanderätt misstolkas utgöra 
äganderätten till lägenheten.21 Ansvar för underhåll av en bostadsrätt delas in i yttre och 
inre underhåll. Det yttre underhållet ansvarar bostadsrättsföreningen för, och i det ingår 
fastigheten och huset. Medan i det inre underhållet som bostadsrättshavaren ansvarar 
för, ingår den egna lägenheten som man har nyttjanderätt på.22 Bostadsrättslagen 
innehåller betydelsefulla regler om bostadsrättsföreningar. Den reglerar 
bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Fler saker som regleras i lagen är 
bestämmelserna om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, 
förhandsavtal och ekonomiska planer.23 
 

3.1 Likvidation och friköp av en bostadsrättsförening  
I vissa fall önskar de boende äga sin bostad istället för att en bostadsrättsförening gör 
det. Då kan ombildning av bostadsrättsföreningen till egna fastigheter ske genom 
likvidation och friköp. Friköp innebär att medlemmarna tar över bostaden med 
äganderätt genom att köpa upp boendet. Friköp är något som varierar beroende på 
bland annat ränteläget. Högre räntor leder till att det skapas incitament för friköp. Detta 
eftersom bostadsrättsföreningar inte får göra samma ränteavdrag på sina lån som 
privatpersoner. Förlusten blir större för medlemmarna i en förening med höga lån.  
 
En annan orsak till att friköp av bostadsrättsföreningar sker är att regler kring 
fastighetsskatten har förändrats och numera kallas det för fastighetsavgift. 
Fastighetsavgiften har ett takbelopp på 7 412 kronor för fastigheter med taxeringsenhet 
för småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet skulle hamna under den summan så 

20 Victorin & Flodin (2016) s. 25 f. 
21 Grauers (2014) s. 199. 
22 Lundgren (2015) s. 9. 
23 Victorin & Flodin (2016) s. 25 f. 
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erläggs denna avgift istället.24 Övergången från fastighetsskatt till fastighetsavgift har 
medfört att det blivit billigare att äga sitt eget boende inom områden med höga 
fastighetsvärden.25 
 
En tredje orsak till friköp av bostadsrättsföreningar är att de boende vill ha rådighet 
över bostaden och därmed sänka sina boendekostnader genom att kunna utnyttja ROT-
avdrag även för yttre underhåll av huset. Underhållsarbete för balkonger ingår till 
exempel i det yttre underhållet, då denna skattereduktion endast kan utnyttjas av 
privatpersoner och en bostadsrättförening utgör en juridisk person.26  
 
En fjärde orsak kan vara att de boende själva vill kunna tillgodogöra sig prisutvecklingen 
som skulle kunna anses vara bättre på fastigheter än på bostadsrätter.27 Det kan också 
vara så att de boende vill kunna styra boendekostnaderna själva och då behöver den 
enskilde, genom äganderätten, inte vara med och finansiera gemensamma kostnader för 
förvaltning-, styrelse- och revisionsarvode. Dock kvarstår kostnaderna för de fortsatta 
gemensamma anordningarna som oftast samfällighetsförening inrättas för.28  
 
En bostadsrättsförening kan likvideras på tre olika sätt. Genom beslut i 
föreningsstämman, beslut av tingsrätt eller beslut av bolagsverket. Vid likvidation av 
bostadsrättsförening bildas egna fastigheter som de boende tar över med äganderätt i 
en överlåtelse, och därmed avvecklas föreningen. I samband med överlåtelsen är det 
vanligt att de boende även övertar en andel av föreningens lån, om sådana finns. Hur 
lånen ska fördelas är inte helt okomplicerat, men en likvidator kan avgöra detta, oftast 
på samma sätt som marknadsvärdet bestäms det vill säga bättre utsikt eller bättre läge 
resulterar i en större andel av lånet.29 En frivillig likvidation innebär att beslut tas om 
likvidation på föreningsstämma. Därefter avgår föreningens styrelse och en likvidator 
tillsätts av bolagsverket. Efter att beslut har tagits på föreningsstämman att likvidation 
och friköp ska ske säljer bostadsrättshavarna sina bostadsrätter till föreningen för 
marknadsvärdet men kvarstår som medlemmar i föreningen. Sedan ansöker likvidatorn 
om fastighetsbildning hos Lantmäteriet. Efter att fastighetsbildningen gått igenom sker 
friköp genom avtal och bostadsrättsföreningen likvideras.30 Det går också att ta ett 
försäljningsbeslut först enligt bostadsrättslagens bestämmelser men då krävs det att alla 
medlemmar är eniga i alla beslut. Det går inte att tvinga en medlem att sälja sin 
bostadsrätt. Rätten finns att kvarstå i föreningen, en så kallad restförening, kravet är då 

24 www.skatteverket.se. 
25 Kjessler & Winroth (2007) s. 20 f. 
26 Lundén (2015) s. 132. 
27 Lundén & Bokelund Svensson (2016) s. 346. 
28 www.bostadsrätterna.se. 
29 www.bostadsrätterna.se. 
30 Lundén & Bokelund Svensson (2016) s. 346 
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att minst tre stycken medlemmar gör detta val. Det är mer komplicerat om utfallet blir 
sådant men detta kommer inte beröras närmare.31 32 
 
Vid en likvidation uppstår ofta kostnader för kapitalvinstbeskattning av reavinsten, 
vilket drabbar medlemmarna. Dessutom medför likvidationen att stämpelskatt för 
lagfart måste erläggas eftersom de boende registreras som ägare till sina nybildade 
fastigheter. Andra kostnader som uppkommer är lantmäteriförrättningskostnader, 
kostnader för juridisk sakkunskap, likvidatorns kostnader, förtida lösen av lån etc. Att 
upprätta en budget för likvidationen är att rekommendera för att alla medlemmar ska 
få en bild av vad likvidationen kommer att kosta.33  
 

  

31 www.bostadsrätt.se. 
32 Victorin & Flodin (2016) s. 88 f. 
33 www.bostadsrätt.se. 
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4 Olika former av egendom  
Innan tillbehör till fastighet behandlas är det viktigt att skilja på fast och lös egendom. 
Därför ges en kortare introduktion till vad dessa innebär och vad som skiljer dem åt. 
 

4.1 Fast egendom  
Begreppet fast egendom förklarades redan i lagen den 24 maj 1895 (nr 36 s. 1) angående 
vad till fast egendom är att hänföra. Den efterträddes av lagen (1966:453) om vad som 
är fast egendom, där begreppet fast egendom i huvudsak förklarades på samma sätt, 
men med ett tillägg om tillbehör till fastigheter där industriell verksamhet drivs och 
äganderättsförbehåll vid avbetalning och andra kreditköp. Redan i propositionen 
1966:24 uttalades att lagen var avsedd att senare infogas som en del av den nya JB, 
vilken trädde i kraft den 1 januari 1972 och därmed ersattes lagen (1966:453) om vad 
som är fast egendom av bestämmelserna i JB första och andra kapitel.34  
 
I JB 1 kap. 1 § definieras fast egendom såsom jord, vilken är indelad i fastigheter. Med 
jord menas alla delar av jordytan, oberoende av vad för slags jord det är, både fast mark 
men även vattentäckt område. Det som finns under jordytan tillhör fastigheten lika så 
luftrummet ovan mark. Det finns ingen gräns hur långt nedåt eller uppåt fastigheten 
sträcker sig när det gäller traditionell fastighet, det vill säga en fastighet som är avgränsad 
enbart horisontellt. Men det som utgör en praktisk gräns är hur mycket det faktiskt är 
möjligt att utnyttja.35 En fastighet kan även avgränsas både horisontellt och vertikalt och 
kallas då för en tredimensionell fastighet.36 Till en fastighet hör även egendom eller 
föremål, vilka kallas för tillbehör. Dessa tillbehör delas upp i olika typer av kategorier 
beroende på dess koppling till fastigheten och redogörs för i kommande kapitel om 
tillbehör till fastighet. 
 

4.2 Lös egendom  
I JB 2 kap. 4 § skriver lagstiftaren att föremål som uppförs på en fastighet av någon 
annan än fastighetsägaren, inte tillhör fastigheten eftersom föremålet inte har kommit 
samma ägares hand som fastigheten. Därför spelar äganderätten till marken en 
avgörande roll vid bedömning om föremålet som uppförs utgör fast eller lös egendom. 
Det går nämligen inte att upplåta rätt till lös egendom enligt AL, därför finns inte heller 
möjligheten att överföra lös egendom med stöd av AL 12 a §.37 Det enda sättet att 

34 Prop. 1966:24 s. 1. 
35 Prop. 1966:24 s. 58. 
36 JB Handbok s. 21. 
37 Julstad (1999) s. 85. 
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anläggningen tas i anspråk för en gemensamhetsanläggning är att ägarna som ska delta 
i samfälligheten först förvärvar den lösa egendomen som då blir fast egendom och 
möjlig att överföra.38  
  

38 AL Handbok s. 88. 
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5 Tillbehör till fastighet  

5.1 Omedelbara och medelbara tillbehör  
I JB 2 kap. framgår vilken egendom eller föremål lagstiftaren anser utgör tillbehör till 
en fastighet. Tillbehören delas in i två kategorier, de omedelbara och de medelbara 
tillbehören. Ordalydelserna omedelbara och medelbara skvallrar om anledningen till 
dess kategorisering. Indelningen görs nämligen utifrån dess fysiska samband med 
fastigheten, det vill säga tillbehörets anknytning till marken. De omedelbara tillbehören 
har ett direkt fysiskt samband med fastigheten och delas vidare in i ytterligare två 
kategorier, allmänna tillbehör och industritillbehör. De medelbara tillbehören har ett 
indirekt fysiskt samband med fastigheten genom en byggnad och benämns därav som 
byggnadstillbehör.39 Viktigt är att skilja på dessa tillbehör eftersom AL 12 a § endast 
möjliggör överföring av omedelbara tillbehör. Närmare redogörelse för respektive 
tillbehör görs i följande avsnitt.  
 

5.1.1 Allmänna tillbehör  
I JB 2 kap. 1 § finns bestämmelser om de allmänna tillbehören, de så kallade 
fastighetstillbehören. Som tidigare nämnts har de ett direkt fysiskt samband med 
fastigheten, detta medför dock inte att föremålet behöver vara sammanfogat med 
marken.40 41 I bestämmelsen finns de föremål uppräknade som anses utgöra allmänna 
tillbehör till en fastighet. Däribland nämns begreppen byggnad och anläggning vilket 
lämnar ett brett tolkningsutrymme och ger bestämmelsen en vid omfattning. Begreppet 
byggnad innefattar även murar, broar, bryggor och vissa andra transportanläggningar. 
Det som inte omfattas av begreppet byggnad faller dessutom in under andra 
anläggningar, vilket ger en än vidare omfattning.42 

 

 
 
Enligt JB 2 kap. 1 § 1 st. ställs krav på att föremålet anbragts inom fastigheten och är 
avsedd för stadigvarande bruk för att den ska utgöra fast egendom. Med stadigvarande 

39 JB Handbok s. 31. 
40 NJA 1925. s. 317. 
41 Prop. 1966:24 s. 59 f. 
42 Lindberg (2012) s. 26. 
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bruk avses nämligen att då föremålet anbragts eller uppförts inom fastigheten måste det 
göras med avsikten att det ska stå där permanent och vara till nytta för fastigheten.43 
Det ger att föremål som inte uppfyller villkoret stadigvarande bruk, såsom ett 
transportabelt skjul, inte är att anse som ett allmänt tillbehör.44 Bland de i 
bestämmelsens första stycke uppräknade tillbehören återfinns även ledningar och 
stängsel. Med ledningar avses alla ledningar oavsett ändamål som finns inom 
fastigheten, men också ledningar utom fastigheten vilka utgör tillbehör med stöd av 
servitut.45 Annorlunda är det dock med stängsel som anses utgöra tillbehör trots att det 
uppförts utom fastighetens gränser.  

 

 
 
JB 2 kap. 1 § 2 st. framgår att även byggnad eller annan anläggning vilken är fysiskt 
placerad utanför fastigheten utgör tillbehör till densamma om ett servitutsförhållande 
finns som binder dem samman. Detta gäller oavsett om byggnaden eller anläggningen 
uppförts innan eller efter servitutets tillkomst och oavsett typ av servitut.46 47 
Grundläggande för att föremålet ska utgöra tillbehör är att den härskande 
fastighetsägaren uppfört anläggningen, för om den tjänande fastighetens ägare uppfört 
eller varit med och uppfört anläggningen är den att anse som lös egendom.48 Syftet med 
vilket byggnad eller anläggning uppförs är dock avgörande. Exempelvis om den 
tjänande fastighetens ägare uppför byggnaden eller anläggningen åt den tjänande 
fastighetens ägare i dennes syfte är de fortsatt att anse som tillbehör till den härskande 
fastigheten.49 Även ledningar som med stöd av LL 1 § 2 st. beslutats tillhöra en fastighet 
utgör tillbehör. 

 
JB 2 kap. 4 § utgör dock ett undantag från vad som sägs i JB 2 kap. 1 §, då föremål som 
tillförts fastigheten av annan än fastighetsägaren inte hör till fastigheten, såvida inte 
fastighetsägaren förvärvat föremålet så att både fastighet och föremål kommit i samma 

43 Grauers (2012) s. 86 f. 
44 Prop. 1966:24 s. 88. 
45 Lindberg (2012) s. 26 f. 
46 Prop. 1966:24 s. 116 och 129. 
47 Ekbäck (2012) s. 6. 
48 Prop. 1966:24 s. 117.  
49 Julstad (1999) s. 71. 
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ägares hand. Ett annat undantag från vad som sägs om att byggnader och anläggningar 
utgör tillbehör enligt JB 2 kap. 1 § är att dessa utgör lös egendom då de vid beslut om 
fastighetsreglering enligt FBL 2 kap. 4 § ska flyttas eller rivas. Som anges i AL 12 a § är 
det endast fastighetstillbehör som är möjliga att överföra till en 
gemensamhetsanläggning och dess anläggningssamfällighet.  
 

5.1.2 Byggnadstillbehör  

 

 

I JB 2 kap. 2 § återfinns bestämmelserna om byggnadstillbehör. Av bestämmelsens 
första stycke framgår det indirekt fysiska sambandet med fastigheten, men också det 
direkt fysiska sambandet med byggnaden. I första stycket uppräknas även flertalet 
föremål som allmänt är att anse som byggnadstillbehör. Denna uppräkning är dock inte 
på något sätt heltäckande. I bestämmelsens andra stycke återfinns de så kallade speciella 
byggnadstillbehören, vilka inte alltid behöver utgöra tillbehör, men vilka på grund av 
sin allmänvanlighet såsom standardutrustning, ändå anses utgöra tillbehör till 
byggnaden.50 Det har exempelvis genom rättspraxis konstaterats att diskmaskin, 
parabolantenn och fliseldningsanläggning är att anse som byggnadstillbehör.51 Det ställs 
dock vissa krav för att ett föremål ska anses utgöra byggnadstillbehör. Dessa utgörs av 
villkoren stadigvarande bruk och att byggnaden blivit försedd med föremålet ifråga. 
Villkoret stadigvarande bruk för byggnadstillbehör skiljer sig gentemot motsvarande 
villkor för de allmänna tillbehören så till vida att det i JB 2 kap. 2 § ska vara ägnat till 
och inte som i JB 2 kap. 1 § avsedd för. Med ägnat till menas att föremålet ska vara till 
nytta för fastigheten, inte för den som för tillfället äger fastigheten.52 53  

 

50 Prop. 1966:24 s. 117 och 129. 
51 NJA 1996 s.139, NJA 1997 s. 699 och NJA 1985 s. 232. 
52 Prop. 1966:24 s. 61. 
53 Grauers (2012) s. 89. 
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Enligt JB 2 kap. 2 § 3 st. är reservdelar eller dubbletter till byggnadstillbehör att anse 
som lös egendom. Exempelvis kan ett flertal brandvarnare finnas i byggnaden, och 
dubbletterna räknas då som lös egendom.  
 
JB 2 kap. 2 § 4 st. är en anpassning av bestämmelsen i och med att möjligheten till att 
bilda tredimensionella fastigheter tillkom i lagstiftningen 2004. Problemet som uppstod 
var att olika delar kunde tillhöra olika fastigheter. Det som räknas är att föremålet hör 
till den del av fastigheten varpå den är belägen. Det räcker därmed att föremålet är ägnat 
till stadigvarande bruk för någon del av byggnaden för att utgöra byggnadstillbehör och 
inte bli lös egendom. Problem som uppstår till följd av detta kan vara att föremålet 
kommer utgöra byggnadstillbehör till den fastighet varpå föremålet är beläget, men inte 
till den fastighet vilken nyttjar föremålet. Lagstiftarens lösning är att servitut eller 
gemensamhetsanläggning bildas för att säkra denna rättighet.54 Som tidigare indirekt 
framgått men som bör förtydligas medger alltså inte AL 12 a § någon möjlighet att 
överföra byggnadstillbehör.  
 

5.2 Införande av överföring av fastighetstillbehör  
I propositionen 2000/01:138 föreslogs lagändringar i JB, FBL, LL och AL. Syftet med 
lagändringen var att det skulle bli rättsligt möjligt att kunna överföra fastighetstillbehör 
från en fastighet till en annan. Möjligheten ansågs lämplig även för 
gemensamhetsanläggningar, det vill säga att fastighetstillbehör som inrättas som 
gemensamhetsanläggning skulle kunna överföras från den tjänande fastigheten till 
anläggningssamfälligheten, alltså de deltagande fastigheterna i 
gemensamhetsanläggningen. Syftet med lagändringen var även att möjliggöra 
frigörande av anläggningar som upplåtits med ledningsrätt.55 Eftersom dessa tidigare 
varit knutna till fastigheten och inte kunnat överlåtas om de inte flyttades rent fysiskt, 
vilket skulle vara mycket opraktiskt. Genom möjligheten att kunna frigöra 
anläggningen, utgör den lös egendom och kan överlåtas till exempelvis ett elbolag och 
därmed erhålla ett sakrättsligt skydd.56 Lantmäteriet skulle även ges möjlighet att 
tillämpa fastighetsbestämning för att klargöra om ett visst föremål hör till en fastighet 
eller inte. Denna fråga avgjordes tidigare i allmän domstol.57 Enda sättet på vilket ett 
fastighetstillbehör kunde anses tillhöra den härskande fastigheten var genom att 
tillbehöret uppfördes av den härskade fastigheten med ett servitutsförhållande i 
grunden eller att anläggningen fysiskt förflyttas.58 Fokus i denna studie kommer vara 
gemensamhetsanläggningar och överföring av fastighetstillbehör till dessa. 
 

54 Prop. 2002/03:116 s. 122. 
55 Prop. 2000/01:138 s. 1. 
56 Prop. 2000/01:138 s. 35. 
57 Prop. 2000/01:138 s. 1. 
58 Prop. 2000/01:138 s. 18 f. 
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En fastighet omfattar inte enbart mark utan också anläggningar som är fysiskt knutna 
till marken, så kallade fastighetstillbehör. Under några år innan bestämmelserna om 
överföring infördes i lagstiftningen hade diskussioner förts kring att möjliggöra 
överföring av fastighetstillbehör, och från flera håll ansågs behovet finnas. År 1997 
redovisade Lantmäteriverket problem som fanns kring upplåtelse av ledningsrätt enligt 
ledningsrättslagen.59 Problem så som att äganderätten till ledningen inte kunde överlåtas 
till någon annan och därmed inte ges sakrättsligt skydd. Den enda rättsliga möjligheten 
var att ledningen fysiskt avskildes från fastigheten, vilket var både opraktiskt och dyrt. 
Det kunde handla om situationer där ledningen låg på kommunal mark vilken efter 
strukturomvandling av den kommunala sektorn, hamnade under en annan förvaltning.  
 
År 1999 föreslog Statens Järnvägar att lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll 
vid överlåtelse av fastighet som hör till staten m.m. även skulle gälla järnvägstekniska 
anläggningar. Eftersom större delar av Statens Järnvägar omvandlades till aktiebolag 
medan Banverket, vilket fortsatte vara i statlig ägo, förvaltade de järnvägstekniska 
anläggningarna. Det var då önskvärt att staten skulle fortsätta vara ägare till de 
järnvägstekniska anläggningarna trots att de inte ägde själva fastigheten. Samma år skrev 
Vattenfall AB och Telia AB till regeringen att det var önskvärt med vissa ändringar i de 
fastighetsrättsliga reglerna som berörde fastighetstillbehör. Behovet av överföring 
kunde också ses inom energisektorn. Tidigare hade produktionen och distributionen av 
el sköts av elektricitetsföreningar som var små och lokala, men har allt mer ersatts av 
större och privata eller kommunala distributionsbolag.  
 
Med nämnda behov som bakgrund och fler remissinstanser som instämt och 
exemplifierat varför behov om lagändring fanns, bedömde regeringen att problemen 
var omfattande och att åtgärder skulle vidtas. Regeringen ansåg att problemen kunde 
lösas genom att i lagstiftningen möjliggöra att det rättsliga sambandet mellan fastighet 
och tillbehör bröts, utan att de fysiskt behövde skiljas åt.60 Regeringen ansåg också att 
ett mer ändamålsenligt utnyttjande av mark, byggnader och andra anläggningar var ett 
viktigt led i samhällsbyggnaden. Detta exemplifierades med att nya anläggningar skulle 
kunna användas som kreditobjekt, vilket i sin tur ansågs kunna utgöra en förutsättning 
för att finansiera ett exploateringsprojekt. Regeringen bedömde också att det fanns 
oklarheter om nyttjaren endast fick en dispositionsrätt till anläggningen medan 
äganderätten tillhörde någon annan. Oklarheter rörande ansvar angavs som anledning 
till att överföring skulle möjliggöras. Oklarheterna bestod i ansvar för underhåll av 
anläggningen, vem som skulle försäkra anläggningen, nyttjarens rätt att i sin tur upplåta 
nyttjanderätten för anläggningen, nyttjarens rätt att bygga om eller bygga ut 
anläggningen och i vilken utsträckning nyttjaren kunde utnyttja värdet av sina 

59 Prop. 2000/01:138 s. 17. 
60 Prop. 2000/01:138 s. 20 f. 
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investeringar i anläggningen för pantsättning.61 Utav dessa oklarheter kommer 
försäkringsfrågan behandlas närmare i denna studie. 
  
  

61 Prop. 2000/01:138 s. 19. 
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6 Fastighetsbildningslagen  
För att kunna omvandla bostadsrättsföreningen till enskilda fastigheter krävs en 
lantmäteriåtgärd, i detta fall en avstyckning. Detta benämns som en 
fastighetsbildningsåtgärd och genomförs med stöd av FBL. För att kunna genomföra 
en avstyckning krävs att vissa villkor uppfylls, däribland kan villkor om planenlighet bli 
avgörande för om en bostadsrättsfastighet kan avstyckas eller inte. Även FBL möjliggör 
överföring av fastighetstillbehör, dock inte till en gemensamhetsanläggning vilket sker 
enligt AL. Vid en överföring enligt AL, som denna studie behandlar, kan dock 
bestämmelser i FBL bli tillämpbara. Exempelvis om det råder oklarheter kring ett 
fastighetstillbehörs tillhörighet eller avgränsning kan fastighetsbestämning tillämpas. 
Även servitut bildas enligt FBL, vilket spelar en central roll i studien. 
 

6.1 Fastighetsbildning  
I FBL 1 kap. 1 § 1 st. förklarar lagstiftaren vad fastighetsbildning innebär. 
Fastighetsbildning används som ett samlingsnamn i lagen och innebär att 
fastighetsindelningen ändras i något avseende, detta kan ske genom fastighetsreglering, 
avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Begreppet omfattas också utav att servitut 
bildas, ändras eller upphävs eller att fastighetstillbehör överförs från en fastighet till en 
annan.62 Vid fastighetsbildning finns det villkor som måste vara uppfyllda för olika 
fastighetsbildningsändamål, för att göra det möjligt att genomföra fastighetsbildningen. 
I FBL 3 kap. 1 § anges det allmänna lämplighetsvillkoret, vilket innebär att varje 
fastighet som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Resterande bestämmelser i kapitlet utgör särskilda villkor som gäller för olika 
fastighetsbildningsändamål. Det kan vara ändamål allt från ägarlägenhetsfastigheter till 
jord- och skogsbruksfastigheter.63  
  

6.2 Överföring av allmänna fastighetstillbehör med stöd av 
FBL  

1 januari 2002 tillkom en ny bestämmelse i FBL som handlade om överföring av 
byggnader eller andra anläggningar som benämns i 2 kap. 1 § första stycket.64 
Bestämmelsen hamnade i 7 kap. 14 §. Ett av villkoren som måste vara uppfyllt för att 
kunna överföra byggnad eller annan anläggning från en fastighet till en annan, är att det 

62 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 1 
kap. 1 § 1 stycket. 
63 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 3 
kap. 1 §. 
64 Prop. 2000/01:138 s. 49. 
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måste finnas en servitutsupplåtelse för föremålet. Det vill säga att det först finns ett 
upplåtet servitut som ger den härskande fastigheten rätt att utnyttja den befintliga 
anläggningen på den tjänande fastigheten. Därefter går det att överföra anläggningen 
till den härskande fastigheten och därmed utgöra tillbehör till denna.65 Denna studie 
kommer inte behandla överföring av fastighetstillbehör med stöd av FBL, utan 
motsvarande bestämmelse i AL är ämne för studiens fokus.  
 

6.3 Fastighetsbestämning  
I FBL 1 kap. 1 § 2 st. definieras begreppet fastighetsbestämning. Begreppet skiljer sig 
från fastighetsbildning på så sätt att ingen ändring sker i fastighetsindelningen utan 
syftet är att utreda bakgrunden av olika åtgärder. Det kan vara att utreda hur en 
fastighetsindelning är inrättad. Det kan också vara att utreda hur en ledningsrätt eller 
ett servitut gäller och hur långt det sträcker sig. Det går att utreda om byggnad eller 
andra anläggningar hör till fastigheten eller inte, och vilken omfattning en 
gemensamhetsanläggning har.66 Bestämmelserna om fastighetsbestämning finns i 14:e 
kapitel i FBL. Fastighetsbestämning kan komma att bli aktuellt för att bestämma ett 
fastighetstillbehörs tillhörighet för att det sedan ska kunna överföras med stöd av AL 
12 a §.  
 

6.4 Planer  
I FBL 3 kap. 2 § finns bestämmelser om att fastighetsbildning inte får ske i strid mot 
gällande detaljplan eller områdesbestämmelse, om det finns inom området där 
fastighetsbildningen är tänkt att genomföras. Fastighetsbildningen ska överensstämma 
med bestämmelserna i planen och får då inte strida mot planens syfte. Exempel på detta 
är om minsta fastighetsstorlek finns angiven i detaljplan får en fastighet inte understiga 
denna storlek, såvida det inte bedöms utgöra en mindre avvikelse. Det är förutsättningar 
liknande dessa som kan utgöra hinder för en likvidation av bostadsrättsförening och 
bildande av nya fastigheter, eftersom byggnad och fastighet vanligtvis uppfyllt rådande 
detaljplans krav.67  
 

65  Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 7 
kap. 14 §. 
66  Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 1 
kap. 1 § 2 stycket. 
67 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 3 
kap. 2 §. 
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6.5 Avstyckning  
Avstyckning är en åtgärd som kan innebära att en viss ägovidd av fastighetens enskilda 
mark eller fastighetens andel i samfällighet avskiljs för att utgöra en egen fastighet eller 
att ingå i en annan fastighet genom sammanläggning.68 Avstyckning går under 
fastighetsbildning eftersom syftet är att en fastighet på något sätt ändras.69 Därför gäller 
de inledande och grundläggande bestämmelserna i 1 kap. och 2 kap. Dessutom måste 
även de grundläggande villkoren i 3 kap. vara uppfyllda. De särskilda bestämmelserna 
om avstyckning finns i FBL 10 kap. Det som gör kapitlet om avstyckning utmärkande 
från de andra åtgärderna i FBL är att det inte finns några tvångsmoment utan det sker 
endast på frivillig väg. Dessutom förändras inte äganderätten efter åtgärden, om inte 
det föreligger någon överenskommelse i form av en överlåtelsehandling, där det framgår 
att styckningslotten överlåts till en ny ägare.70 Vilket är fallet när bostadsrättförening 
likvideras och egna fastigheter bildas genom avstyckning och överlåtelse.  
 
Begrepp som används i samband med avstyckning är styckningsfastighet, 
styckningslott, stamfastighet och styckningsdel. Styckningsfastighet kallas fastigheten 
som avses att avstyckas. Styckningslott innebär den del av marken som bli avstyckad 
och stamfastigheten är den kvarstående markdelen som styckningslotten blir avstyckad 
från. Både stamfastighet och styckningslott kallas gemensamt för styckningsdel.71  
 
När en bostadsrättsförening likvideras och enskilda fastigheter bildas så sker en 
avstyckning, eftersom det är en fastighet från början som ska delas och bilda nya 
fastigheter. För att det ens ska bli möjligt att avstycka får det inte ske i strid mot gällande 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt FBL 3 kap. 2 §. Vid avstyckning är reglerna 
i 7 kap. 14 § om överföring av fastighetstillbehör tillämpliga. Fastighetstillbehör går att 
överföra från stamfastigheten till styckningslotterna och tvärt om, genom 
fastighetsreglering.72 Om det förekommer en gemensamhetsanläggning och respektive 
styckningsdelarna har behov av att ha andel i en gemensamhetsanläggning, kan 
Lantmäteriet besluta om att även styckningslotten ska delta i denna enligt AL 42 a §.  
 
Vid likvidation av bostadsrättsförening och avstyckning till enskilda fastigheter som 
denna studie tar sikte mot rör det sig om befintliga byggnader och anläggningar. Det är 
inte enkelt att vid avstyckning åstadkomma en indelning där varje ny fastighet får 
äganderätt över de byggnader eller anläggningar som krävs för dess funktion eftersom 
dessa tidigare varit gemensamma. Äganderätten till byggnader eller anläggningar 

68 FBL 10 kap. 1 §. 
69 Prop. 1969:128 del A s. 1. 
70 FBL Handbok s. 733. 
71 FBL 10 kap. 1 § andra stycket. 
72 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 10 
kap. 5 §. 
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övergår ju till respektive nybildad fastighet.73 Exempelvis kan ledningar belasta flera av 
de nya fastigheterna och vara avgörande för samtliga fastigheters funktion.  
 

6.6 Servitut  
Servitut är ett rättsligt samband mellan två eller flera fastigheter, och innebär att en 
fastighet får nyttja en annan fastighet eller byggnad eller annan anläggning som hör till 
denna. Ett servitut ska avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den 
härskande fastigheten och ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning.74 Det 
finns två olika sorters servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut 
upplåts privat mellan två fastighetsägare, och sker enligt reglerna i JB 14 kap. Medan ett 
officialservitut upplåts av myndigheter och domstolar, vanligast enligt FBL eller AL 
men även mark- och miljödomstolen kan bilda ett servitut enligt miljöbalken (MB) eller 
expropriationslagen (ExL).75 När ett servitut ska upplåtas oavsett om det är ett 
avtalsservitut eller officialservitut är förutsättningen att de grundläggande 
servitutsvillkoren i JB 14 kap. 1 § är uppfyllda. Det är att främja en ändamålsenlig 
markanvändning, endast belasta tjänande fastighet i visst hänseende och ska ha 
stadigvarande betydelse för härskande fastigheten. Därefter ska också villkoren i 
respektive lag som upplåtelsen sker via vara uppfylld.76  
 
Vid avstyckning kan en fastighet omfattas av ett servitut. Då kan Lantmäteriet 
bestämma att servitutet även ska upplåtas till styckningslotterna, både delvis och i sin 
helhet. De allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. ska beaktas vid bedömningen.77 
Om inte Lantmäteriet beslutar något så fortsätter servitutet att gälla i stamfastigheten. 
Det är vanligt att servitutet berör ett visst område på styckningsfastigheten och ska då 
enbart gälla i de styckningsdelarna som berörs av servitutet.78 Finns det behov för 
styckningsdelarna att ha ett servitut på någon annan fastighet som inte berörs av 
avstyckningen kan Lantmäteriet besluta om att ett sådant servitut bildas genom att 
kombinera fastighetsreglering med avstyckning. För att Lantmäteriet ska kunna ta det 
beslutet måste servitutet ha väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga 
användning.79  
 

73 Julstad (1999) s. 58. 
74 JB 12 kap. 1 §. 
75 FBL Handbok s. 637. 
76 FBL Handbok s. 642. 
77 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentaren till 10 
kap. 4 §. 
78 FBL Handbok s. 735. 
79 Bonde m.fl., Fastighetsbildningslagen (11 nov. 2016, Zeteo), kommentarer till 10 
kap. 5 §. 
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Ett servitut får enligt FBL 7 kap. 1 § inte innefatta skyldighet för den tjänande 
fastigheten att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning. Detta innebär att vid 
inrättande av gemensamhetsanläggning efter likvidation och avstyckning får de tjänande 
fastigheterna inte beläggas med sådana skyldigheter. Möjlighet finns inte heller att 
genom ett servitut kräva att den härskande fastigheten ska underhålla den tjänande 
fastighetens tillbehör. För servitut enlig JB 14 kap. 6 § finns dock skyldighet för den 
härskande fastigheten att hålla väg, byggnad eller annan anläggning i sådant skick att 
skada eller olägenhet icke vållas onödigtvis. Julstad anser att underhållsskyldighet för 
den tjänande fastigheten alltid bör framgå i servitutsbeslutet då servitut upplåts i 
befintliga byggnader och anläggningar för att undvika oklarheter i frågan om 
underhåll.80 Julstad menar vidare att inrättande av en gemensamhetsanläggning ger en 
större möjlighet att reglera skötsel och underhåll jämfört med en servitutsupplåtelse.81 

  

80 Julstad (1999) s. 74. 
81 Julstad (1999) s. 83. 
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7 Överföring av tillbehör enligt anläggningslagen 

7.1 Gemensamhetsanläggning  
En gemensamhetsanläggning är en samverkansform som syftar till att säkra utförande, 
drift och underhåll av anläggningar som nyttjas av de fastigheter som ingår och deltar i 
gemensamhetsanläggningen. De deltagande fastigheterna utgör enligt AL 14 § en 
samfällighet. En samfällighet är således en sammanslutning av fastigheter i vilken ägarna 
till fastigheterna ansvarar för dess förvaltning.82 Enligt portalbestämmelsen i AL 1 § 
utgör en gemensamhetsanläggning en anläggning som tillgodoser ändamål av 
stadigvarande betydelse för flera fastigheter. Stadigvarande betydelse innebär att 
behovet av anläggningen måste vara varaktigt och tillgodose en nytta för de deltagande 
fastigheterna. En gemensamhetsanläggning kan bildas för både redan uppförda 
anläggningar och för anläggningar som ännu inte uppförts. Exempel på anläggningar 
som utgör fastighetstillbehör och kan överföras är vatten- och avloppsledningar, 
dräneringsledningar, dagvattenledningar, parkering, garage och soprum. En 
gemensamhetsanläggning kan ha många och vitt skilda ändamål. Viktigt är dock att 
anläggningen innefattar de tillbehör som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt 
ändamål.83 Enligt AL 2 § kan även gruva, inskriven tomträtt, byggnader och andra 
anläggningar vilka inte hör till en fastighet, naturreservat och kulturreservat ingå i en 
gemensamhetsanläggning.  
 
Gemensamhetsanläggningen är knuten till fastigheterna, inte till ägarna av fastigheterna 
och följer fastigheten vid överlåtelse. Genom andelstal sker fördelning av de kostnader 
som gemensamhetsanläggningen medför. Varje deltagande fastighet i 
gemensamhetsanläggningen får vid anläggningsförrättningen tilldelat sig ett andelstal 
utifrån nytta och användning av anläggningen.  Enligt AL 15 § 1 st. ska andelstal för 
utförande av anläggningen bestämmas med hänsyn till den nytta fastigheten har av 
anläggningen. Andelstal för drift bestäms utifrån hur mycket fastigheten beräknas 
använda anläggningen enligt AL 15 § 2 st.   

7.2 Villkor för inrättande av en gemensamhetsanläggning  
Vid inrättande av en gemensamhetsanläggning uppställs i AL en rad villkor. Det 
grundläggande villkoret om stadigvarande betydelse i AL 1 § har redan nämnts. Övriga 
villkor avser skydda enskilda fastighetsägares intressen, respektive skydda allmänna 
intressen.84 Förrättningslantmätaren har att pröva samma villkor vid överföring av 
fastighetsvillkor som vid en vanlig förrättning där en gemensamhetsanläggning bildas. 
Det som förrättningslantmätaren behöver pröva i tillägg vid överföring av 

82 Prop. 1973:160 s. 213. 
83 Ekbäck (2011) s. 38. 
84 Julstad & Vesterlin (2016) s. 149. 
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fastighetstillbehör är det speciella båtnadsvillkor som finns i AL 12 a §. Vi återkommer 
till detta i delen om överföring enligt AL 12 a §.  
 
Väsentlighetsvillkoret i AL 5 § innebär att en fastighet inte får tvingas in i en 
gemensamhetsanläggning om inte ett påtagligt behov av att delta finns för fastigheten. 
Det är fastighetens ändamål som är avgörande vid en sådan behovsbedömning. 
Väsentlighetsvillkoret är dispositivt enligt AL 16 § 1 st. 1 p., viket innebär att villkoret 
inte behöver prövas om alla deltagande fastighetsägare är överens.  
 
Båtnadsvillkoret i AL 6 § innebär att en gemensamhetsanläggning får inrättas endast 
om vinst kan påvisas. Det vill säga att värdeökningen för de deltagande fastigheterna 
måste överstiga kostnaderna för att inrätta gemensamhetsanläggningen och de 
olägenheter den medför för andra fastigheter. Till skillnad från båtnadsvillkoret i FBL 
5 kap. 4 § kan i AL så kallade mjuka värden även tas in i den ekonomiska kalkyl som 
båtnadsvillkoret utgör.85 Detta innebär att vikt kan läggas vid betydelsen av 
anläggningen och inte bara värdeökning och kostnader. Båtnadsvillkoret i AL är inte 
dispositivt som i FBL. Syftet med båtnadsvillkoret är också att skydda panthavares 
säkerhet för sina fordringar.86 
 
Opinionsvillkoret i AL 7 § innebär att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas om 
merparten av fastighetsägarna motsätter sig inrättandet och har beaktansvärda skäl för 
detta. Till skillnad från FBL så är opinionsvillkoret i AL inte dispositivt utan måste alltid 
prövas.   
 
Lokalisationsvillkoret i AL 8 § innebär att anläggningen ska placeras utifrån var den gör 
minst intrång och olägenhet. Villkoret utgör skydd för både enskilda och allmänna 
intressen, men är dispositiv sett ur det enskilda skyddsperspektivet enligt AL 16 § 1 st. 
2 p., men inte dispositiv ur det allmänna skyddsperspektivet enligt AL 9–11 §§.87  
 
Planvillkoret i AL 9 § innebär att inrättande av en gemensamhetsanläggning inte får ske 
i strid med gällande plan, bestämmelser eller naturvårdsföreskrifter. Villkoret är till 
skydd för allmänna intressen och är inte dispositivt.88  
 
Utanför planlagt område får enligt AL 10 § en gemensamhetsanläggning inte inrättas 
om den skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning. Detta innebär konkret att 
gemensamhetsanläggningen inte får försvåra en framtida detaljplan över området. 
Villkoret är inte dispositivt.89  

85 Julstad & Vesterlin (2016) s. 150. 
86 Prop. 1973:160 s. 221 f. 
87 Julstad & Vesterlin (2016) s. 158. 
88 Prop. 1973:160 s. 194. 
89 Ekbäck (2011) s. 51. 
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Det generella skyddsvillkoret för allmänna intressen enligt AL 11 § innebär att en 
gemensamhetsanläggning inte får inrättas om den medför någon olägenhet av betydelse 
för allmänna intressen. Villkoret är inte dispositivt.90 
 
Rätten till utrymme för gemensamhetsanläggningen regleras enligt AL 12 § genom 
bildande av servitut eller genom inlösen. Detta innebär rätt att genom tvång ta mark 
eller utrymme i anspråk för gemensamhetsanläggningens ändamål. Till skydd för den 
upplåtande eller avstående fastigheten och dess ägare ställs villkor om att denne inte ska 
orsakas något synnerligt men. Om rätten till utrymmet är av väsentlig betydelse eller 
behövs för ett större antal fastigheter kan dock undantag från villkoret om synnerligt 
men göras. Den avstående fastighetsägaren har då rätt till inlösen av fastigheten eller 
viss berörd del. Villkoret är dispositivt enligt AL 16 § 1 st. 2 p. 
  

7.3 Förvaltning av gemensamhetsanläggningen   
En gemensamhetsanläggnings förvaltning kan enligt SFL 4 § ske genom två olika 
förvaltningsformer, delägarförvaltning eller föreningsförvaltning.  
 

7.3.1 Delägarförvaltning  
Delägarförvaltning innebär att delägarna gemensamt beslutar i förvaltningsfrågor och 
om åtgärder rörande gemensamhetsanläggningen. Det är den enklare av de två 
förvaltningsformerna. Alla delägare måste dock vara överens, vilket gör att alla delägares 
talan måste framföras för att besluten ska kunna bli bindande enligt SFL  6 §. Kravet 
att alla delägare måste vara överens gör att delägarförvaltning bäst lämpar sig för enklare 
gemensamhetsanläggningar med ett mindre antal delägare. Ju fler inblandade desto 
större torde risken vara att enighet inte kan uppnås.91 Om delägarna har svårt att enas, 
kan enligt SFL 7 § en delägare begära sammanträde hos Lantmäteriet eller av denne 
utsedd syssloman för att avgöra en viss fråga. Vid detta så kallade delägarsammanträde 
krävs inte full enighet, utan principen kan frångås och ett majoritetsbeslut kan fattas. 
Beslut rörande överlåtelse, inteckning eller upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom 
kräver två tredjedelars majoritet. En delägare kan även genom SFL 20 § initiera bildning 
av en samfällighetsförening. Om det vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning inte 
bildas en samfällighetsförening leder detta automatiskt till en delägarförvaltning. I de 
fall där likvidation av bostadsrättsförening, nybildning av egna fastigheter och 
inrättande av gemensamhetsanläggning förekommer ter sig delägarförvaltning vanligt 
förekommande. Detta beror på att det ofta är parhus eller radhus med ett mindre antal 
fastighetsägare som är föremål för ombildningen.  

90 Ekbäck (2011) s. 52. 
91 Ekbäck (2011) s. 89. 
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7.3.2 Föreningsförvaltning  
Föreningsförvaltning innebär att en samfällighetsförening bildas för att förvalta och 
besluta kring åtgärder rörande gemensamhetsanläggningen. Fastighetsägarna blir 
medlemmar i föreningen genom fastighetens delägarskap gemensamhetsanläggningen. 
Vid en överlåtelse av fastigheten följer således också medlemskapet. 
Samfällighetsföreningen utgör enligt SFL 17 och 27 §§ en juridisk person då registrering 
gjorts hos Lantmäteriet, vilket innebär rätt att köpa och sälja fast egendom, låna pengar, 
ingå avtal och utgöra sakägare vid en förrättning. Enligt SFL 18 § får dock 
samfällighetsföreningen enbart agera inom ramen för gemensamhetsanläggningens 
ändamål. Samfällighetsföreningen har enligt SFL 19 § att tillgodose medlemmarnas 
gemensamma bästa, men även de enskilda medlemmarnas intressen så långt det är 
möjligt. Detta innebär att vid förvaltningen måste samfällighetsföreningen ta hänsyn till 
både gemensamhetsanläggningens och de enskilda medlemmarnas intressen.  
 
Vid bildande av samfällighetsföreningen fattas enligt SFL 20 § beslut om stadgar och 
styrelse. Stadgarna utgör samhällighetsföreningens grundläggande regler. Styrelsen ska 
bestå av en eller flera ledamöter och är enligt SFL 37 § behörig att företräda föreningen 
i förhållande till tredje man. Enligt rättsfall RH 1999:19 kan dock inte styrelsen utgöra 
part i rättegång trots att den i andra hänseenden företräder föreningen, detta med 
anledning av att styrelsen i sig inte utgör någon juridisk person.92 Styrelsen har att sköta 
förvaltningen av gemensamhetsanläggningen vari den ekonomiska biten utgör en viktig 
del. Genom SFL 40 § finns möjlighet att uttaxera medel från medlemmarna via 
andelstalen för kostnader rörande utförande och drift.  Genom en föreningsstämma 
fattas de viktigaste besluten av medlemmarna. Röstning görs genom huvudtalsmetoden 
eller andelstalsmetoden enligt SFL 49 §. Huvudtalsmetoden innebär att varje delägare 
har en röst, trots ägandet av flera delägarfastigheter och andelstalsmetoden att 
röstningen görs utifrån varje delägarens andelstal. Enligt AL 43 § finns möjlighet att 
inträda i eller utträda ur en samfällighet om överenskommelse mellan medlemmarna 
finns och om Lantmäteriet godkänt denna. Genom ett utträde upphör även 
medlemskapet i samfällighetsföreningen. En upplösning av en samfällighetsförening är 
enligt SFL 61 § möjlig då en samfällighet, i detta fallet en gemensamhetsanläggning 
upphör att bestå eller om medlemmarna är eniga, samt om länsstyrelsen godkänner 
upplösningen. Lantmäteriet har också möjlighet att upplösa en samfällighetsförening 
genom AL 35 och 36 §§ vilka innebär att vid en omprövningsförrättning av 
gemensamhetsanläggningen och dess deltagarkrets ska Lantmäteriet pröva frågan om 
upplösning. För att upplösning ska kunna ske krävs en ekonomisk reglering av 
samfällighetsföreningens skulder eller tillgångar enligt bestämmelserna i SFL 62–65 §§. 
 

92 RH 1999:19 Mål nr. T 1293/97. 
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7.4 Skillnad mellan rättigheterna   
Skillnaden mellan rätten till utrymme som följer med gemensamhetsanläggningen och 
äganderätten, vilken överförs med stöd av AL 12 a § är inte självklar. Intressant för 
studien är att försöka förstå dess praktiska betydelse för de iblandade parterna vid 
överföring av fastighetstillbehör till en nyinrättad gemensamhetsanläggning.  
 

7.4.1 Äganderätten  
Enligt Hessler är äganderätt ett funktionsbegrepp som används för att redogöra vad 
ägaren till egendomen har för befogenheter och skyldigheter.93 Det vill säga, vad har 
ägaren för befogenheter att disponera över egendomen och vilka skyldigheter måste 
uppfyllas. 
 
Bergström redogör för begreppet äganderätt i fastighetsrätten genom en artikel i Svensk 
Juristtidning från år 1956. Äganderätten begränsas genom annans rätt till egendomen, 
vilket beskrivs som en begränsad rätt. Begränsad rätt utgörs bland annat av nyttjanderätt 
och servitut. Med nyttjanderätt avses en avtalad rätt att för en person nyttja en annans 
fastighet. Rätten är således kopplad till person och inte till fastighet. Exempel på 
nyttjanderätter är hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Typiskt för nyttjanderätter är 
att det rör sig om långvariga avtalsrelationer.94 Servitut däremot är kopplat till 
fastigheten och innebär rätten att använda en annan fastighet för att på ett 
ändamålsenligt sätt tillgodose dess behov. Det som skiljer servitut från nyttjanderätt är 
att servitut är fastighetsanknutna, endast begränsat ianspråktagande och att servitut kan 
gälla på obegränsad tid. 
 
Bergström skiljer mellan äganderätten och begränsad rätt. För att skilja på dessa 
används fyra olika kriterier. De utgörs av inskrivningskriteriet, tidskriteriet, 
fastighetsbildningskriteriet och köpeskillingskriteriet. Med inskrivningskriteriet avses möjligheten 
att kunna nyttja den fasta egendomen som kreditobjekt för inteckning. Äganderätten 
ger genom lagfarten denna möjlighet. För begränsad rätt finns inte denna möjlighet, 
dock en liknande rätt, en så kallad nyttjanderättsinteckning. Tidskriteriet innebär att 
rättigheten kan avgränsas i tid. För äganderätten anses den vara obegränsad i tid, medan 
den begränsade rätten tidigare setts som tidsbegränsad. Idag kan servitut och tomträtt 
dock gälla utan tidsbegränsning. Fastighetsbildningskriteriet tar sikte på möjligheten att 
kunna särskilja rätten till enskilda fastigheter. För äganderätten finns möjligheten att 
kunna bilda egna fastigheter, men för den begränsade rätten anses detta olämpligt. Det 
sista kriteriet, köpeskillingskriteriet är det som Bergström verkligen anser skilja äganderätt 
och begränsad rätt. Avgörande är att "äganderätten tillhör den som ytterst disponerar över 

93 Hessler (1973) s. 17 f. 
94 Grauers (2014) s. 16. 
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markens värde". Fastslås görs också att gränsen mellan äganderätt och begränsad rätt är 
svår att avgöra i lagstiftningen, då många liknelser och få skiljepunkter står att finna.95 
 

7.4.2 Rätten till utrymme  
Det går genom AL 12 § att upplåta utrymme för en befintlig anläggning och tas därmed 
i anspråk som en gemensamhetsanläggning.96 Genom att rätt till utrymme upplåts 
möjliggörs för anläggningssamfälligheten att kunna vidta alla de åtgärder som behövs 
för anläggningens utförande, underhåll och drift.97 Detta innebär dock inte att 
äganderätten övergår utan anläggningen kvarstår som fast egendom till den tjänande 
fastigheten. Upplåtelsen av anläggningen genom AL 12 § innebär i princip ett totalt 
ianspråktagande av anläggningen och sker med bästa rätt, det spelar därför mindre 
praktisk roll för den tjänande fastigheten om äganderätten övergått eller inte, eftersom 
den tjänande fastighetens värde i anläggningen utgår från dennes dispositionsrätt till 
anläggningen.98 Julstad menar även hon att den praktiska betydelsen är liten för 
inblandande parter om ett fastighetstillbehör överförts eller inte överförts med tanke 
på de rättigheter och skyldigheter gemensamhetsanläggningen innebär. Julstad menar 
vidare att de inblandade parterna med all rätt även i fortsättningen ska utgå från att de 
förfogar över gemensamhetsanläggningen med ensamrätt.99  

 
I propositionen 1973:160 framgår det också att befintlig bebyggelse bör få rivas eller 
ändras. Denna fråga ställdes på sin spets i ett rättsfall som handlade om att en 
gemensamhetsanläggning som upplåtits med rätt till utrymme för "yttre underhåll" av 
tak, där byte av det yttre takbeläggningsmaterialet ingick. Mark- och 
miljööverdomstolen ansåg att byte av det yttre takbeläggningsmaterialet var nödvändigt 
för att samfällighetsföreningen skulle kunna fullgöra sin underhållsskyldighet.100 

 

7.5 Överföring med stöd av AL 12 a § 
Genom inrättande av en gemensamhetsanläggning uppstår för de deltagande 
fastigheterna en dispositionsrätt till en byggnad eller annan anläggning, det vill säga 
fastighetstillbehöret. Att det föreligger så att gemensamhetsanläggningen innehar en 
omfattande dispositionsrätt av byggnaden eller anläggningen medan äganderätten 
fortsatt är knuten till fastigheten varpå den är belägen gör att osäkerhet kring 

95 SvJT 1956 s. 145. 
96 AL Handbok s. 87 f. 
97 Prop. 1973:160 s. 202. 
98 AL Handbok s. 87. 
99 Julstad (1999) s. 87. 
100 Mark- och miljödomstolens mål nr F 5230-16. 
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ansvarsfrågor kan uppkomma och problem kan uppstå. I förarbeten nämns exempelvis 
oklarheter kring underhållsansvar, ansvar att teckna försäkring, upplåtelse av 
nyttjanderätt, rätt att bygga om och bygga ut, samt utnyttjande av 
pantsättningsmöjligheten.101 Julstad belyser också problematik kring ansvar för 
underhåll, försäkringstecknande, pantsättning och om- eller tillbyggnation.102 Även 
ansvar för skada på intilliggande fastigheter till följd av uppkommen skada på 
anläggningen eller byggnaden torde vara högst aktuell.  

 
Inrättande av gemensamhetsanläggningen innebär inte att någon övergång av 
äganderätten sker, såvida inte inlösen enlig AL 12 § tillämpas. Om inlösen sker tillskapas 
en marksamfällighet vilken ägs av de inlösande fastigheterna och på vilken rätten till 
utrymme upplåts för gemensamhetsanläggningen. En äganderättsövergång möjliggörs 
genom överföring av fastighetstillbehör enligt AL 12 a §.103 Genom denna bryts det 
rättsliga sambandet mellan fastighet och fastighetstillbehör. Äganderätten övergår när 
beslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del enligt JB 2 kap. 7 §. Lagstiftarens syfte 
med att möjliggöra denna överföring av fastighetstillbehör bygger på att 
dispositionsrätten ger stora befogenheter och att det då är lämpligt att denna rätt kan 
övergå i äganderätt med dess fullständiga förfogande. I förarbetena ansågs det mer 
ändamålsenligt att även äganderätten övergick till de i gemensamhetsanläggningen 
deltagande fastigheterna, samt att en mer rationell användning av mark och anläggning 
skapades. Vikten av ett ändamålssamband mellan fastighetstillbehöret och fastigheten 
den överförs till betonades. Detta ska vara dokumenterat och långsiktigt.104 Ett sådant 
ändamålssamband utgörs av upplåtelse av rätt till utrymme. 
 

 
 
Överföring med stöd av AL 12 a § kan enbart ske till fastigheter, inte till exempelvis 
tomträtt eller gruva i AL 2 §, vilken vid andra förutsättningar kan vara tillämpbar.105 Ett 
krav för att kunna tillämpa AL 12 a § är dessutom att överföringen görs inom 

101 Prop. 2000/01:138 s. 19. 
102 Julstad (1999) s. 59 och 72 och 77. 
103 Julstad & Vesterlin (2016) s. 165. 
Prop. 2000/01:138 s. 26 och s. 31 ff. 
105 AL Handbok s. 93. 
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gemensamhetsanläggningens ändamål.106 Det är enbart de omedelbara tillbehören, det 
vill säga fastighetstillbehör enlig JB 2 kap. 1 § som får överföras, såsom byggnad, 
ledning, stängsel eller annan anläggning. Enbart hela byggnader eller anläggningar kan 
överföras.107 Dock omfattas inte på rot stående träd, växter eller naturlig gödsel.108 
Byggnadstillbehör enligt JB 2 kap. 2 § får inte heller överföras. I förarbetena till 
införandet av AL 12 a § diskuterades möjligheten att även byggnadstillbehör skulle få 
överföras. Gävle kommun kom med exempel då överföring av byggnadstillbehör kunde 
bli aktuellt. Det rörde sig om överföring av tekniska anläggningar och stamledningar i 
en byggnad som var uppdelad i flera fastigheter. De tekniska anläggningarna och 
stamledningarna som enbart fanns i en del av byggnaden var viktig för hela byggnadens 
funktion och borde därför kunna överföras till de fastigheter som har behov av dem. 
Lagstiftaren ansåg dock behovet av att kunna överföra byggnadstillbehör som litet och 
att det per definition stred mot överföring eftersom byggnadstillbehör hör till och är 
ägnade för stadigvarande bruk för byggnaden var på de är belägna.109 Enda möjligheten 
att kunna överföra ett byggnadstillbehör är att överföra fastighetstillbehör såsom 
byggnad där byggnadstillbehöret sitter på.110 Inte heller industritillbehör eller lös 
egendom är möjliga att överföra.111  
 
Överföring av fastighetstillbehör kan ske tvångsvis, men ett egendomsskydd för de 
avstående fastigheterna i form av ett speciellt båtnadsvillkor finns dock i AL 12 a §. Det 
vill säga att åtgärden ska leda till en mer ändamålsenlig markanvändning och fördelarna 
måste överväga de kostnader och olägenheter som den medför. Vinsten med att 
överföra fastighetstillbehöret för de deltagande fastigheterna måste alltså överstiga den 
värdeminskning, kostnader och olägenheter som överföringen medför för den 
avstående fastigheten.112 Båtnadsvillkoret i AL 12 a § liknar det som ställs i AL 6 §, men 
är till skillnad dispositivt enligt AL 16 § 3.p. Den avstående fastighetens ägare har rätt 
till ersättning enligt AL 13 §. 
 
Det finns två möjligheter att överföra fastighetstillbehör enligt AL. Det kan ske genom 
inrättande av en gemensamhetsanläggning eller genom en omprövning enligt AL 35 a 
§. Genom denna omprövning åsidosätts de särskilda villkor som normalt måste 
uppfyllas vid en omprövning av ett anläggningsbeslut enligt AL 35 §. Möjligheten att 
överföra fastighetstillbehör avser både byggnader eller anläggningar som är tänkta att 
ingå eller som redan ingår i en gemensamhetsanläggning. Vid oklarheter kring 

106 Julstad & Vesterlin (2016) s. 165. 
107 Julstad & Vesterlin (2016) s. 164. 
108 Prop. 2000/01:138 s. 27 och s. 49. 
109 Prop. 2000/01:138 s. 28. 
110 Julstad & Vesterlin (2016) s. 165. 
111 Prop. 2000/01:138 s. 31. 
112 Prop. 2000/01:138 s. 59. 
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äganderätten till fastighetstillbehöret innan överföringen görs bör försiktighet vidtas 
och fastighetsbestämning kan bli aktuellt.113  

 
I likhet med vanligt förfarande behöver förrättningslantmätaren ett yrkande om 
överföring av fastighetstillbehör till gemensamhetsanläggningen för att kunna 
genomföra en sådan åtgärd i en förrättning. I AL 18 § uppräknas vilka som har rätt att 
begära förrättning, vilket i detta fall innebär att de i gemensamhetsanläggningen 
deltagande fastigheterna och samfällighetsföreningen innehar sådan rätt och kan 
därmed yrka om överföring av fastighetstillbehör. Förrättningslantmätaren har enligt 
AL 24 § i anläggningsbeslutet att ange att överföring av fastighetstillbehör har skett. Det 
ska framgå vilken byggnad eller anläggning som överföringen omfattar. Även vid 
överföring av fastighetstillbehör enligt AL 12 a § har förrättningslantmätaren att pröva 
villkoret stadigvarande betydelse samt övriga villkor enligt AL 5–11 §§. 
 

7.6 Grannelagsrätten  
Sverige är indelat i fastigheter med olika ändamål. Bostadsfastigheterna, som denna 
studie behandlar, varierar i arealstorlek. Det innebär att det fysiska avståndet mellan 
bostadshusen varierar. De kan vara långt åtskilda, men också sammansatta som i ett 
radhus. Grannskap bygger i stor del på hänsyn gentemot varandra. Oftast fungerar 
samspelet grannar emellan bra, men intressekonflikter uppstår. Då dessa uppstår kan 
de grannelagsrättsliga reglerna tillämpas vilka innebär att hänsyn i vissa avseenden 
regleras grannar emellan. Grannelagsrätten återfinns i JB 3 kap. och utgörs av tolv 
bestämmelser som reglerar rättsförhållanden grannar emellan.  
 
I JB 3 kap. 1 § finns bestämmelse om att en fastighetsägares nyttjande av fast egendom 
inte får påverka en i omgivningen fast egendom. Därav har alla fastighetsägare att visa 
skälig hänsyn till sin granne. Ett rättsfall med inslag av för studieexemplet liknande 
förutsättningar får exemplifiera detta då en fastighetsägare lade igen en bäckfåra vilken 
avledde dagvatten från grannfastigheten på vilken det sedermera uppstod en skada som 
följd. Högsta domstolen fann att skälig hänsyn inte tagits till grannfastigheten i detta 
fall.114 
 
JB 3 kap. 2 § reglerar rätten att utan grannens medgivande ta bort rot, gren, buske eller 
annan växtlighet som tränger in på den egna fastigheten. Grannfastighetens ägare ska 
dock ges chansen till att själv avlägsna den inträngande växtligheten.  
 

113 Julstad & Vesterlin (2016) s. 165. 
114 NJA 1995 s. 720. 
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I JB 3 kap. 3 § återfinns skyddsåtgärder som grannar gentemot varandra måste vidta vid 
grävning eller liknande arbete på sin mark för att inte skada den andres fastighet. 
Ersättning för eventuella skador regleras i MB 32 kap.  
 
JB 3 kap. 4 § reglerar grannars rätt att vidta skyddsåtgärder på den andres fastighet för 
att undvika oskäliga kostnader eller synnerlig olägenhet. Intrånget ger rätt till ersättning.  
 
I JB 3 kap. 5–11 §§ finns bestämmelser rörande grannförhållandena för 
tredimensionella fastigheter eller utrymmen. Bestämmelserna tillämpas på allmänna 
fastighetstillbehör såsom byggnader och anläggningar. De utgörs av liknande rättigheter 
och skyldigheter som nämnt ovan, såsom rätt och skyldighet att vidta skyddsåtgärder 
vid arbeten, men även skyldighet att åtgärda brister vid vanvård och domstolens rätt att 
vid sådana fall förplikta ägaren av det vanvårdade tillbehöret att åtgärda detta innan 
beslut är taget. Även processrelaterade frågor med hänvisning till rättegångsbalken och 
störningar mellan fastigheter regleras. Eftersom studien inte fokuserar på 
tredimensionella fastigheter och utrymmen kommer dessa bestämmelser inte 
presenteras närmare.  
 
Kapitlets avslutande bestämmelse JB 3 kap. 12 § reglerar förhållanden då byggnad eller 
anläggning skjuter in på angränsande mark.  
 
Sammanfattningsvis ger inte grannelagsrätten någon heltäckande reglering över vad 
som lagligen gäller grannar emellan, utan kompletteras med bestämmelser i annan lag. 
Framförallt MB 32 kap. rörande skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda 
anspråk. Här regleras nämligen personskador, sakskador och rena förmögenhetsskador 
som uppkommit på omgivande fastigheter orsakat av verksamhet på den egna 
fastigheten.115 De grannelagsrättsliga reglerna är tillämpbara vid osämja mellan grannar 
i förhållanden som studien behandlar, exempelvis som vid studieexemplets 
förutsättningar och berörs även i rättsfall NJA 2001 s. 368 vilket redogörs för senare. 
 

  

115  Lindberg m.fl., Jordabalken (1 apr. 2015, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 
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8 Tillämpning av AL 12 a § och 
äganderättövergångens betydelse vid försäkring 
av gemensamhetsanläggningar 

 

Anledningen till att studien genomförs är för att se hur, varför och vid vilka tillfällen en 
förrättningslantmätare bör reflektera över tillämpningen av AL 12 a §. Vad blir 
avgörande för om förrättningslantmätaren kommer att tillämpa AL 12 a §? I denna del 
behandlas resultatet av den bearbetade litteraturen, de insamlade förrättningsakterna, 
samt de intervjuer som genomförts för att söka svar om denna tillämpning. Här återges 
hur AL 12 a § tillämpats, vad som kan skilja rätten till utrymme från äganderätten, hur 
ansvarsfrågan ser ut i samband med försäkring av gemensamhetsanläggningen och hur 
förrättningslantmätare och likvidator ser på användningen av AL 12 a §. 

 
Resultatet delas upp i tre delar. Den första delen ger svar på vad som överförts och inte 
överförts, samt vad som varit vanligast att överföra med stöd av AL 12 a § i de 
insamlade förrättningsakterna. I den andra delen görs ett försök att reda ut vad som 
skiljer rätten till utrymme som gemensamhetsanläggningen medför och 
äganderättsövergången som överföring enligt AL 12 a § möjliggör. Jämförelsen görs ur 
ett ansvarsperspektiv med försäkringsfrågan i fokus för att på ett konkret sätt kunna 
påvisa eventuella skillnader. Studieexemplet som nämnts inledningsvis får exemplifiera 
vad som skiljer dessa rättigheter i praktiken. Intervju med försäkringsbolag har 
genomförts och relaterat rättsfall gås igenom. Den tredje delen är en sammanställning 
av de intervjuer som genomförts med tre förrättningslantmätare och en likvidator som 
använt sig av möjligheten att överföra tillbehör enligt AL 12 a §.  

 

8.1 Överfört med stöd av AL 12 a § 
Som tidigare nämnts får endast de allmänna fastighetstillbehören enligt JB 2 kap. 1 § 
överföras med stöd av AL 12 a §. Dessa utgörs av byggnader, ledningar, stängsel och 
andra anläggningar, dock omfattas inte de andra i bestämmelsen uppräknade 
tillbehören, såsom på rot stående träd, växter eller naturlig gödsel. Inte heller 
byggnadstillbehör, industritillbehör eller lös egendom får överföras enligt AL 12 a §. 
Nedan följer en redogörelse av vad som överförts med stöd av AL 12 a § i de insamlade 
förrättningsakterna. 
 
Totalt erhölls 45 förrättningsakter med spridning över stora delar av Sverige, men med 
störst andel från Västra Götaland. Av de 45 insamlade förrättningsakterna utgör fem av 
dessa inte bostadsrättsföreningar, utan aktiebolag eller ekonomisk förening. 
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Anledningen till att dessa inkluderades i studien var att förutsättningarna för själva 
överförandet av fastighetstillbehören inte skiljde sig åt.  
 
Av de totalt 45 förrättningsakterna skedde en överföring med stöd av AL 12 a § i 17 av 
dessa. Detta ger följaktligen att överföring inte skett i 28 av förrättningsakterna. 
Överföring har av naturliga skäl framförallt skett i samband med avstyckning och 
anläggningsåtgärd, men även i samband med fastighetsreglering, särskild 
gränsutmärkning, ledningsåtgärd, nymätning av areal och överenskommelse enligt AL.  
 
Tillämpningen av AL 12 a § har oftast i de undersökta fallen skett i samband med 
överföring av VA-ledningar, se figur 2. Därutöver visade det sig vanligt med överföring 
av dagvattenledningar, utomhusbelysning, medieanläggningar i form av kabel-tv, 
bredband, fiber och centralantenn, samt körytor såsom väg och utfart. Värt att notera 
är att i de förrättningsakter där ingen överföring skett har ändamålen med de inrättade 
gemensamhetsanläggningarna i stort sett varit de samma. Det vill säga att samma 
anläggningar som överförts i 17 av förrättningsakterna faktiskt inte överförts i 
resterande 28 förrättningsakter. I fem av förrättningsakterna har byggnadstillbehör 
överförts såsom hängrännor, stuprör, takstege, trappa, yttertak och yttertakets 
beläggning. Som tidigare nämnts hör inte byggnadstillbehör till de tillbehör som får 
överlåtas med stöd av AL 12 a §, vilket medför att ingen överföring och 
äganderättsövergång ägt rum.  

 
Figur 2 Diagram över tillbehör som har överförts enligt AL 12 a § 
Källa: Per Real Svensson, Sejla Habibovic 
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Anmärkningsvärt får anses att det endast i 11 av förrättningsakterna där överföring skett 
finns ett yrkande om denna åtgärd, det vill säga i närmare en tredjedel av fallen saknas 
yrkande.  För att en överföring med stöd av AL 12 a § ska kunna genomföras måste ett 
yrkande finnas. I förrättningsakterna framgick yrkandena genom muntligt 
tilläggsyrkande eller genom en kompletterande ansökan.  
 
Vid likvidation av bostadsrättsföreningar har ett antal olika bostadsformer förekommit, 
såsom parhus, radhus, kedjehus och fristående hus. I merparten av förrättningsakterna 
har parhus och radhus varit de mest frekvent förekommande bostadsformerna.  
 

8.2 Rätten till utrymme, äganderätten och ansvarsfrågan  
I samband med att en bostadsrätt likvideras och avstyckas till egna fastigheter uppstår 
behov för varje fastighet att kunna nyttja vissa befintliga anläggningar som innan varit 
gemensamma och som även i fortsättningen ska vara gemensamma. Genom inrättande 
av en gemensamhetsanläggning tillfredsställs dessa behov. För anläggningen upplåts rätt 
till utrymme. Anläggningssamfälligheten har genom anläggningsbeslutet ansvar för 
förvaltning av de anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggningen i form av 
utförande, drift och underhåll. Genom överföring med stöd av AL 12 a § möjliggörs 
även överföring av anläggningar som utgör fastighetstillbehör enligt JB 2 kap. 1 §. Vad 
skiljer då dessa olika rättighetstyper och vad får de för praktisk betydelse om en 
anläggning överförts, respektive inte överförts? Propositionen 2000/01:138 tar som 
tidigare nämnts upp oklarheter kring underhållsansvar, ansvar att teckna försäkring för 
fastighetstillbehöret, upplåtelse av nyttjanderätt till fastighetstillbehöret, rätt att bygga 
om och bygga ut, samt utnyttjande av pantsättningsmöjligheten. Mest intressant för 
denna studie är ansvarsfrågan rörande gemensamhetsanläggningar och i detta fall 
försäkringsfrågan. Nedan görs ett försök att redogöra för skillnaden mellan dessa olika 
rättigheter för att kunna avgöra om det finns några skillnader som i praktiken kan 
påverka anläggningssamfällighetens ansvar. Till hjälp används studieexemplet för att 
lättare redogöra för rådande förhållanden.  
 

8.2.1 Rätten till utrymme enligt AL  
Enligt AL 14 § är gemensamhetsanläggning och rätt till utrymme samfällda för 
samfälligheten. Denna rätt till utrymme upplåts för samfälligheten genom AL 12 §. I 
propositionen 2000/01:138 benämns rätten till utrymme som en dispositionsrätt och 
servitutsliknande rätt vilket enligt Julstad & Vesterlin innebär en begränsad sakrätt som 
är jämförlig med ett officialservitut.116 117 Enligt förarbeten till AL jämställs denna rätt 

116 Prop. 2000/01:138 s. 19. 
117 Julstad & Vesterlin (2016) s. 144. 
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med ett tvångsservitut och benämns som en samfälld servitutsrätt.118 Ett tvångsservitut 
är ett servitut som får inrättas mot fastighetsägarens vilja och upplåtelse av utrymme 
för gemensamhetsanläggning enligt AL 12 § är att likna ett sådant.119 Sammantaget 
verkar rätten till utrymme utgöra ett officialservitut. Denna rättighet ger samfälligheten, 
det vill säga de härskande fastigheterna, rätt att vidta alla åtgärder för att uppfylla sitt 
förvaltningsansvar i form av utförande, drift och underhåll. Detta medför därför också 
att befintlig bebyggelse får rivas eller ändras.120  
 

8.2.2 Äganderätten  
Äganderätten definieras som den mest långtgående förfoganderätten som finns, och ger 
en fullständig sakrätt.121 Äganderätten beskrivs enkelt sammanfattat som en rätt där 
ägaren disponerar över markens värde.122 Det betyder att ägaren bland annat har rätt att 
inteckna, bilda fastighet och överlåta den fasta egendomen. Äganderätten är dessutom 
obegränsad i tid, vilket innebär att man äger den tills dess att den överlåts på ett eller 
annat sätt. Enligt Hessler är äganderätt ett funktionsbegrepp som används för att 
redogöra vad ägaren till egendomen har för befogenheter och skyldigheter.123  Det vill 
säga, vad har ägaren för befogenheter att disponera över egendomen och vilka 
skyldigheter som måste uppfyllas. Äganderätten kan exempelvis begränsas av andra 
rättigheter såsom servitut och nyttjanderätt.  
 
Finns det något konkret sätt som rätten till utrymme och äganderätten skiljer sig åt? Att 
vara ägare innefattar inte bara befogenheter, utan även ett ansvar, exempelvis ansvaret 
för att teckna försäkring. Därför står försäkringsfrågan i fokus för att kunna avgöra om 
rättigheterna skiljer sig åt i denna ansvarsfråga. Spelar det någon roll om 
fastighetstillbehöret överförts eller inte? Kontakt togs med ett försäkringsbolag för att 
bringa klarhet i frågan. 
 

8.2.3 Intervju med försäkringsbolaget om ansvarsfrågan vid 
uppkommen skada  

Intervju med ett försäkringsbolag genomfördes för att reda ut hur en 
gemensamhetsanläggning försäkras beroende på om det rör sig om delägarförvaltning 
eller föreningsförvaltning. Men också för att se om det skiljde sig i ansvar om 
äganderätten övergått till anläggningssamfälligheten eller inte. Vilken försäkring täcker 
eventuell skada? Vem kan anses vara ansvarig för en skada? Försäkringsbolaget 
tillhandahöll en samfällighetsförsäkring, vilket inte alla försäkringsbolag gjorde. Till 

118 Prop. 1973:160 s. 201 och 207. 
119 Julstad & Vesterlin (2016) s. 147. 
120 Prop. 1973:160 s. 202. 
121 Nationalencyklopedien. 
122 Bergström (1956) s. 145. 
123 Hessler (1973) s. 17 f. 
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grund för intervjun användes studieexemplet som nämnts inledningsvis och vilket åter 
redogörs för nedan. Därefter redovisas resultatet av intervjun. Noteras bör att detta 
enbart är ett exempel för att lättare förstå försäkringsfrågan för 
gemensamhetsanläggningar generellt och att omständigheter förekommer i 
verkligheten som måste prövas just utifrån det specifika fallet.  
 
Studieexemplet utgörs av en bostadsrättsförening i form av ett radhusområde som har 
likviderats och fastigheter A, B, C och D har bildats, som alla har olika ägare. 
Gemensamhetsanläggning har inrättats för en dagvattenledning vilken försörjer 
samtliga fastigheter. En skada uppstår på dagvattenledningen inom fastighet B vilket 
leder till en fuktskada på intilliggande fastighet C. Spelar det någon roll om 
dagvattenledningen överförts till anläggningssamfälligheten eller inte? 

 
Figur 3 Studieexempel 
Källa: Per Real Svensson, Sejla Habibovic 
 
 

8.2.4 Sammanställning av intervju med försäkringsbolaget  
Det finns olika val av försäkringsformer när det kommer till 
gemensamhetsanläggningar. Vanlig villaförsäkring och föreningsförsäkring. Dessa har 
generellt sett två olika typer av ingående försäkringsdelar, egendomsförsäkring 
(objektförsäkring) och ansvarsförsäkring (skadeståndsförsäkring). 
Egendomsförsäkringen täcker skada som uppkommer på den egna fastigheten. 
Ansvarsförsäkringen täcker skada som egendomen ger upphov till på annans egendom. 
Villaförsäkringen täcker egendom som fastighetsägaren äger eller ansvarar för. 
Föreningsförsäkringen täcker egendom som ägs, ansvaras för eller avtalats om att 
försäkra.  
 
Den som har rätt att teckna en försäkring för gemensamhetsanläggningen och de 
ingående ändamålen skiljer sig åt beroende på förvaltningsform av 
anläggningssamfälligheten. Vid delägarförvaltning kan endast respektive fastighetsägare 
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teckna en villaförsäkring för den egna fastigheten, alltså inte för 
gemensamhetsanläggningen som sådan. Vid föreningsförvaltning kan 
anläggningssamfälligheten i form av juridisk person teckna en föreningsförsäkring för 
gemensamhetsanläggningen. Vid uppkomna skador är huvudregeln att det i första hand 
är egendomsförsäkringen som täcker skadan, vilket gäller oavsett förvaltningsform. I 
andra hand undersöks om annan kan ställas till svars för skadan.  
 
Vid uppkommen vattenrelaterad skada i byggnader täcks primärt plötsligt uppkomna 
skador, exempelvis brott på ledning med läckage som följd. Läckaget får inte komma 
utifrån, dock finns skydd mot naturskador såsom inströmning från markytan, det vill 
säga översvämning. Det är läckage som kommer inifrån, t.ex. då vattnet går upp i 
byggnaden som försäkringen täcker. I studieexemplet, se figur 3 uppkommer skada på 
den gemensamma dagvattenledningen inom fastighet B, vilket leder till en 
vattenrelaterad skada i byggnad tillhörande intilliggande fastighet C.  
 
Om dagvattenledningen förvaltas genom delägarförvaltning och inte har överförts, 
förhåller det sig som så att det är den skadade fastighetens villaförsäkring som täcker 
den vattenrelaterade skadan. Anspråk kan inte ställas mot annan fastighet som deltar i 
gemensamhetsanläggningen, eftersom det rör sig om ett gemensamt ansvar. Det går 
inte att ställa skadeståndsanspråk mot en själv eftersom man själv inte kan bli 
skadeståndsskyldig. Skadan på själva dagvattenledningen täcks av respektive 
fastighetsägares försäkring utifrån dess ansvar och andel i anläggningssamfälligheten. I 
studieexemplet, se figur 3, är det alltså fastighet C som genom sin villaförsäkring täcker 
den uppkomna skadan. Om dagvattenledningen överförts till att bli samägd av 
anläggningssamfälligheten är både fastighet A, B, C och D ägare till anläggningen. 
Ansvaret för anläggningen är dock det samma. Därför gäller samma förfarande som då 
dagvattenledningen inte överförts.  
 
Om dagvattenledningen förvaltas genom föreningsförvaltning, det vill säga en 
samfällighetsförening, gäller huvudregeln om att det är den skadade fastighetens 
försäkring som täcker skadan i första hand. I andra hand undersöks om 
samfällighetsföreningen kan ha brustit i sitt skötselansvar av anläggningen och kan då 
ställas till svars. Vid föreningsförvaltning spelar det ingen roll om dagvattenledningen 
har överförts till att bli samägd eller inte eftersom skadeståndsanspråk kan ställas mot 
föreningen som juridisk person vilken kan teckna försäkring för anläggningar som 
föreningen äger, ansvarar för eller avtalat om att försäkra. Om föreningen tecknat 
försäkring får reglering mellan försäkringsbolagen ske för villaförsäkringen respektive 
föreningsförsäkringen. Fastighet C villaförsäkring täcker alltså den uppkomna skadan 
och får ställa skadeståndsanspråk mot sin egen samfällighetsförening och inte mot 
fastighet B.  
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Förvaltningsform Överfört med AL 12 a § Ej överfört med AL 12 a § 
Delägarförvaltning 1: a hand:  

Villaförsäkringen täcker 
skada på den egna 
fastigheten 
 
 
2: a hand: 
Skadeståndsanspråk kan ej 
ställas 

1: a hand:  
Villaförsäkringen täcker 
skada på den egna 
fasigheten 
 
 
2: a hand 
Skadeståndsanspråk kan ej 
ställas 

Föreningsförvaltning 1: a hand:  
Villaförsäkringen täcker 
skada på den egna 
fastigheten 
 
 
2: a hand: 
Skadeståndsanspråk kan 
ställas mot 
samfällighetsföreningen 

1: a hand:  
Villaförsäkringen täcker 
skada på den egna 
fastigheten 
 
 
2: a hand: 
Skadeståndsanspråk kan 
ställas mot 
samfällighetsföreningen 

Figur 4 Försäkringsförfarandet vid uppkommen skada 
Källa: Per Real Svensson, Sejla Habibovic 
 

8.2.5 NJA 2001 s. 368  

Rättsfall NJA 2001 s. 368 behandlar en skada som liknar studieexemplets, se figur 3, 
vilket är intressant ur studiens perspektiv. Nedan följer en redogörelse för detta rättsfall.   
 
Förutsättningar för målet 
I detta mål väckte M-L, ägare till fastigheten Dannebrogen 51, talan mot Monumentets 
samfällighetsförening om vattenskada på fastigheten till följd av en blockerad 
spillvattenledning. Dannebrogen 51 ingick i samfällighetsföreningen vilken förvaltade 
en gemensamhetsanläggning inrättad för VA-ledningar inklusive dagvatten och 
dräneringsledningar. Vatteninträngningen skedde vid två tillfällen under sommaren 
1994. M-L yrkade på att samfälligheten skulle betala 29 649 kr till henne. 
 
Tingsrättens (TR) domskäl och domslut 
Till grund för sin talan anförde M-L att samfälligheten brustit i sin skyldighet att 
underhålla anläggningen där rottillväxt i en spillvattenledning från en kastanj ledde till 
att dräneringsledningarna inte kunde avvattna marken utanför grunden till hennes hus. 
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M-L yrkade i första hand om strikt skadeståndsansvar och i andra hand försumlighet i 
att förebyggande åtgärder inte vidtagits.   
  
Samfällighetsföreningen bestred käromålet, men vitsordade att beloppet 26 085 var 
skäligt. Föreningen ansåg att ansvar endast skulle föreligga om vårdslöshet förekommit, 
vilket inte varit fallet. Ledningarna var inte så pass gamla att det skulle föranleda 
underhåll. Rottillväxt kunde konstaterats när samfällighetsföreningens dåvarande 
ordförande var på plats, men inte i de ledningar som M-L redan tagit bort. De menade 
att rottillväxten inte utgjorde något akut behov av åtgärder. Rotinträngningen hade skett 
från en kastanj på samfällighetens mark och för detta kunde samfällighetsföreningen 
inte hållas ansvarig för. 
 
Sakkunniga fackmän redogjorde för att rotinträngning i ledningarna fanns och att 
spillvatten kunde ha runnit ut i dräneringsledningarna. En docent lade fram en teori om 
kraftig nederbörd och en dåligt fuktskyddad grundmur som huvudorsaken till 
vattenskadan. Han menade också att den läckande dagvattenledningen inte var något 
ovanligt. 
 
Domskäl: 
Något stopp i ledningarna kunde inte bevisas. Inte heller onormalt mycket rötter i 
ledningarna. Tingsrätten menade att M-Ls förklaring till skadorna inte kunde orsakat 
vattenskadan. 
 
Domslut:  
Käromålet ogillades. 
 
Hovrättens (HovR) domskäl och domslut 
Parterna åberopade samma omständigheter för sin talan.  
 
Domskäl:  
HovR bedömde att utifrån rådande förhållanden där fullständig bevisning var svår att 
erhålla, samt utifrån tidigare rättspraxis borde ett lägre beviskrav föreligga där ett 
sannolikt orsaksförlopp kan anses ha utgjort skadeorsaken. 
 
Den tekniska konstruktionen av ledningarna, samt att det vid inspektionen av 
drängeringsledningarna hittats rötter och restavfall från spillvatten styrkte M-Ls version 
om orsaken till uppkommen skada. Docentens teori om kraftig nederbörd och dåligt 
fuktskyddad grundmur var inte sannolik, bland annat utifrån SMHIs statistik och 
jordförhållandena runt M-Ls fastighet.  
 
HovR hänvisar till NJA 1991 s. 720 där HD uttalat strikt ansvar för skador som 
anläggningen medfört på närliggande fastigheter. Det strikta ansvaret har använts av 
domstolarna i framför allt grannelagsrättsliga förhållanden och vid särskilt farlig 
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verksamhet. Fjärrvärmeanläggning i rättsfallet sågs inte som någon särskilt farlig 
verksamhet trots det heta vattnet, men med den monopolställning anläggningen hade 
mot de inblandande fastigheterna och utvecklingen av det grannelagsrättsliga- och 
miljöskaderättsliga området ansågs det lämpligt att tillämpa strikt skadeståndsansvar. 
Dessutom fanns goda skäl till strikt skadeståndsansvar på grund av att kostnaderna för 
skadorna borde hamna på anläggningen vilken användes av flera och därför slogs 
kostnaderna ut på alla som nyttjar anläggningen. Samma bedömning om strikt 
skadeståndsansvar gjordes i NJA 1997 s. 468. 
 
HovR ansåg att strikt skadeståndsansvar var tillämpbart även i detta fall och 
samfällighetsföreningen ansågs därmed bära strikt ansvar för vattenskada som uppstått 
på M-Ls fastighet.  
 
Domslut:  
Upphävde TRs dom, samfällighetsföreningen skulle betala ut skadestånd till M-L. 

 
Högsta domstolens (HD) domskäl och domslut 
Parterna åberopade samma omständigheter för sin talan.  
 
Domskäl:  
M-L hade som HovR funnit ha fullgjort bevisskyldigheten för skadeorsaken. NJA 1991 
s. och 1997 s. handlar om då brott skett på ledningar vilket inte varit fallet här. I detta 
fall fanns dock skäl att huvudprincipen om strikt skadeståndsansvar skulle gälla även 
för denna skada som uppstått på grund av rötter i spillvattenledningarna, vilken räknas 
som en förutsägbar skada.  Även om det i jämfört med NJA 1991 s. och 1997 s. i detta 
fall handlade om en gemensamhetsanläggning skulle samma princip om strikt 
skadeståndsansvar gälla.  
 
Domslut: 
Fastställde HovRs dom.  
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8.3 Intervjuer med förrättningslantmätare och likvidator 
Som en del av studien har tre förrättningslantmätare och en likvidator intervjuats. 
Intervjuerna är intressanta för studien eftersom informanterna genomfört några av 
förrättningarna som inkommit och granskats, samt att det ger en bild av hur de ser på 
användningen av AL 12 a §. Nedan sker en redovisning av frågorna som ställts och en 
sammanställning av svaren som givits.  
 

8.3.1 Intervjuer med förrättningslantmätarna  
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av 
utrymme med gemensamhetsanläggning?  
Anledningar som angavs var att det kändes naturligt, lämpligt och tydligare att överföra 
fastighetstillbehören eftersom anläggningssamfälligheten då både äger och ansvarar för 
utförande, drift och underhåll.  
 
Var det sakägaren eller du som FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Det var i två av tre fall svårt att komma ihåg om förrättningslantmätaren, privatperson 
eller likvidator yrkade om överföringen. Troligen kom yrkandet under resonemang med 
privatperson eller likvidator. I ett fall var det förrättningslantmätaren som initierade 
yrkandet, där likvidatorn inte kände till möjligheten att överföra enligt AL 12 a §. 
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Upplevelsen var att kunskapen finns och att den förhoppningsvis finns hos kollegor. 
Vanligare var dock att de kände till möjligheten att överföra i samband med 
ledningsrätter. 
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Entydigt var att kunskapen om möjligheten att överföra hos sakägarna var mycket låg. 
Sakägarna vet troligen inte skillnaden mellan att gemensamhetsanläggning inrättas och 
att överföring av fastighetstillbehör sker. Det handlar om att som 
förrättningslantmätare vägleda eftersom sakägare sätter sitt förtroende till dem kring 
dessa specifika sakfrågor.  
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
I något fall gjordes överföring på det mesta som skulle ingå i 
gemensamhetsanläggningen och i annat fall var det genom dialog med sakägare eller 
dess företrädande likvidator. En förrättningslantmätare förklarade helt sonika att 
fastighetstillbehören skulle överföras i egenskap av just fastighetstillbehör och att de 
skulle ingå i gemensamhetsanläggningen.  
 
 
Var det avsiktligt att överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
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I två fall överfördes även byggnadstillbehör och det upplevdes svårt att komma ihåg 
hur resonemanget gick vid tidpunkten för förrättningen och att man inte satt sig in i 
gränsen mellan byggnadstillbehör och fastighetstillbehör. I ett fall överfördes inte 
byggnadstillbehör eftersom enbart fastighetstillbehör kan överföras. I ett annat fall stod 
man fast vid att det var fastighetstillbehör och inte byggnadstillbehör som överförts.  
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Det upplevdes olika hur svårt det var att skilja mellan fastighetstillbehör och 
byggnadstillbehör. Någon tyckte inte att det borde vara svårt, medan en annan tyckte 
att det ibland krävdes en stunds funderande, men att det oftast var självklart efter att 
man väl tänkt igenom det.  
 
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av 
fastighetstillbehör?  
I praktiken upplevdes det inte finnas någon problematik kring ansvarsfrågor om 
fastighetstillbehöret överförts eller inte överförts till gemensamhetsanläggningen. Det 
upplevdes dock att överförandet ger en tydligare och mer renodlad ansvarsfördelning. 
De trodde inte heller att sakägarna hade kunskapen om skillnaden och att sakägarna 
tror att äganderätten övergått och därför vid problem agerar genom att vända sig till 
samfällighetsföreningen. Så länge sakägarna inte känner till skillnaden uppstår inget 
problem.  
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall 
varför?  
Det rådde skilda meningar om behovet av att kunna överföra även byggnadstillbehör. 
Några tyckte att behovet fanns för byggnadstillbehör i fall med flera ägare i samma 
byggnadskropp och där delar av byggnaden behövs för en gemensam funktion. 
Exempelvis takbeläggning, hängrännor, stuprör, trappor, hissar, parkeringsgarage 
etcetera. Det är just sådana anläggningar som skyddar byggnaden som borde kunna 
överföras. En annan hade inte funderat så mycket kring behovet, och upplevde inte att 
detta var huvudproblemet vid den här typen av förrättningar, utan menade att fokus låg 
på kostnadsfrågor och vem som skulle få betala. Sakägarna betraktar det som äganderätt 
även om tillbehör inte har överförts.  
 
 
 
 
 

8.3.2 Intervju med likvidatorn 
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av 
utrymme med gemensamhetsanläggning?  
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Ofta är det inget problem rent praktiskt för sakägarna. Jag med min förvaltarbakgrund 
vet vad sakägarna brukar bråka om och är därför noga med att ansvarsfrågan kring dessa 
anläggningar löses, oavsett metod. Den som bor i fastigheten som är föremål för 
likvidation struntar i om det är gemensamhetsanläggning, servitut eller om 
fastighetstillbehöret överförts eller inte. Det är ytterst sällan bråk uppstår kring dessa 
frågor.  
 
Var det du som sakägare eller FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Det var förrättningslantmätaren som föreslog överföringen.   
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Jag har ingen direkt uppfattning om detta.   
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Nej, det är ganska okänt bland sakägarna, Vilket gör att möjligheten att överföra 
fastighetstillbehöret kanske inte används. Det är dock skillnad om det är privatpersoner 
eller om det är sakkunniga företrädare som är inblandade vid förrättningen.   
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
Det har jag glömt bort. Men det var säkert så att förrättningslantmätaren föreslagit 
överföringen. Jag är noggrann med känsliga och dyrare anläggningar med kortare 
livslängd som kan vara upphov till framtida konflikter. Genom bildande av en 
gemensamhetsanläggning tydliggörs att det är sakägarnas gemensamma ansvar att sköta 
anläggningen.   
 
Var det avsiktligt att överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
Jag har inte funderat i dessa termer. Jag har inte tänkt på att det rörde sig om 
byggnadstillbehör och att det endast var fastighetstillbehör som får överföras.   
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Jag får gå tillbaka till jordabalken för att kolla på detta. Jag känner mig inte tillräckligt 
kunnig inom detta område. 
 
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av 
fastighetstillbehör?  
Ja, jag har hittills trott att äganderätten övergått när jag varit med och skrivit om detta i 
handlingarna vid förrättningarna. Det är naturligtvis bättre att 
gemensamhetsanläggningen äger anläggningen. Det viktigaste är dock att ha en 
gemensamhetsanläggning för att säkra rätten att kunna åtgärda skador uppkomna på en 
annan fastighet än den egna.   
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall 
varför?  
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Ja det gör det utifrån diskussionen som förts. 
 
Varför tror du likvidation av bostadsrättsföreningar stannat av de senaste åren?  
Det handlar om ekonomiska frågor. Framförallt är det tre faktorer som är avgörande. 
Det är dagens låga ränta, ROT-avdraget och reavinstskatten. Låg ränta innebär att 
vinsten med att omvandla bostadsrätt till äganderätt inte är lika stor som vid en högre 
ränta. Det grundar sig på att det ränteavdrag om 30 % av räntan på huslånet som en 
privat fastighetsägare har rätt till, inte omfattar bostadsrättsföreningar. ROT-avdraget 
har gjort att kostnadsskillnaden att anlita någon att utföra ett arbete på din bostad mot 
att göra det själv blivit mindre. Innan ROT-avdraget infördes var det helt enkelt billigare 
att äga huset själv och sköta det på egen hand. Detta drev ombildningarna ordentligt. 
Flyttskatten eller reavinstskatten innebär att det blivit billigare att bo kvar i sin bostad 
än att flytta till en ny. Det beror på att den automatiska rätten att få uppskov på 
kapitalvinstbeskattningen då du flyttar togs bort. Istället infördes en avgift på 
uppskovet, alternativt att reavinstskatten betalas direkt. En likvidation och friköp av en 
bostadsrätt innebär att man säljer sin bostadsrätt till marknadspris vilket utlöser ut en 
kapitalvinst. Det kostar mycket i skatt. 
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9 Resultatanalys 
I denna del analyseras studiens resultat att analyseras utifrån metod och 
tillvägagångssätt, detta för att redogöra för styrkor och brister i tillämpning och i 
material.  
 
I resultatdelens första avsnitt, 7.1 Överfört med stöd av AL 12 a §, har genom en 
empirisk metod, frågor kunnat besvaras om överföring av fastighetstillbehör med stöd 
av AL 12 a § förekommit och vilken typ av tillbehör är vanligast att överföra. Det som 
har framgår är att i de undersökta förrättningsakterna har överföring av 
fastighetstillbehör skett i 17 fall, som motsvarar 38 % av de 45 undersökta 
förrättningsakterna, och av figur 2 framgår det vilken typ av tillbehör är vanlig att 
överföra.  
 
En avgränsning som gjordes i studien var att endast överföring av fastighetstillbehör 
undersöktes i de förrättningar där gemensamhetsanläggningar bildades när 
bostadsrättsföreningar likviderades och egna fastigheter bildades. Dock inkluderades 
fem stycken förrättningar där aktiebolag eller ekonomisk förening likviderades. Detta 
gjordes för att förutsättningarna för själva överförandet av fastighetstillbehör inte 
skiljde sig åt, och därmed tillhandahölls fler förrättningsakter som grund till studiens 
resultat. Anledningen till att inte fler aktiebolag eller ekonomiska föreningar söktes var 
att det varken varit avsikten eller rymts inom studiens avgränsning eller tidsomfattning. 
 
Det insamlade materialet inkluderar olika bostadsformer såsom parhus, radhus, 
kedjehus och fristående hus. Alla dessa boendeformer bedömdes vara av intresse för 
undersökningen, eftersom det rörde sig om i princip likadana tillbehör som överförts. 
Den empiriska delen är inte heltäckande eftersom alla förrättningsakter som behandlar 
överföring av fastighetstillbehör i samband med likvidation inte har kunnat samlas in. 
Det här kan hänföras till att det inte är möjligt att söka sig fram till dessa 
förrättningsakter genom Lantmäteriets databaser. Förfrågan skickades ut till alla 
Lantmäterikontor i Sverige, vilket är 89 kontor. 47 av kontoren valde att inte svara på 
frågan och 23 kontor svarade att de inte hade förekommit sådana förrättningar, vad de 
kan komma ihåg, eller att de inte hade tid att undersöka det. Därför är bortfallets storlek 
svår att uppskatta. Att gå igenom alla förrättningsakter med anläggningsåtgärd och 
sedan gallra bort de förrättningsakter där överföring inte skett för att därefter plocka ut 
de förrättningsakter där likvidation faktiskt skett är inte möjligt att genomföra inom 
ramen för detta examensarbete.  
 
Det insamlade materialet är inte heltäckande och därför går det inte att dra en generell 
slutsats. Trots det här kan resultatet ge en indikation på hur reglerna kring överföring 
används i samband med likvidation av bostadsrättsföreningar. Huruvida resultatet 
avspeglar verkligheten beror på de icke inkomna förrättningsakterna och hur de 
överensstämmer med de förrättningsakter vi samlat in.  
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Inom ramen för studien har semistrukturerade intervjuer genomförts med tre 
förrättningslantmätare, en likvidator och ett försäkringsbolag. Intervjuformen gav oss 
både intressanta och relevanta svar. Genom att ha inventerat förrättningsakterna innan 
intervjuerna genomfördes kunde vi forma intervjufrågorna efter vad som var intressant 
att få reda på. Fler intervjuer hade gett studien högre reabilitet, men var inte möjligt att 
genomföra inom ramen för de stipulerade tidsramarna.  
 
I fem av förrättningsakterna har även byggnadstillbehör överförts, anledningen till 
varför dessa överförts gick inte att utläsa i akterna. Val av förrättningslantmätare till 
intervjuerna grundades på att både fastighetstillbehör och byggnadstillbehör överförts. 
Det gjordes för att få en bättre förståelse för varför byggnadstillbehör valdes att 
överföras och hur reglerna om överföring av tillbehör använts. En av dessa hade på ett 
tydligt sätt skiljt på tillbehören och endast överfört fastighetstillbehör. Det var därför 
intressant att höra hur denne resonerat kring överföringen och gränsdragningen mellan 
tillbehören. En nackdel med valet av två av de intervjuade förrättningslantmätarna var 
att förrättningarna skett ett antal år tidigare, vilket gjorde det svårare för 
förrättningslantmätarna att minnas alla detaljer och tankegångar kring förrättningen. 
För att undvika detta skulle vi kunnat skicka intervjufrågorna i förväg till informanterna 
och bett dem gå igenom förrättningsakten innan intervjun. 
 
Frågan "Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av 
fastighetstillbehör" upplevdes svår att förstå av förrättningslantmätarna och likvidatorn. 
Detta föranledde att vi fick förklara tanken bakom frågan med ett exempel i likhet med 
studieexemplet som ligger till grund för studien.   
 
Intervju med försäkringsbolaget resulterade i att flera frågetecken kring ansvarsfrågan 
kunde besvaras. Resultatet blev att det inte spelar någon roll om överföring enligt AL 
12 a § har skett när det rör sig om en samfällighetsförening. Fastighetsägaren där skadan 
har uppstått på grund av skada på en gemensamhetsanläggning, har rätt att göra 
skadeståndsanspråk mot samfällighetsföreningen även om de inte har äganderätt till 
anläggningen. Men det skiljer sig vid delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning där 
överföring av fastighetstillbehör har skett får fastighetsägaren inte göra 
skadeståndsanspråk mot de deltagande fastigheterna, eftersom det inte går göra 
skadeståndsanspråk mot sig själv.  
 
För att försäkringsbolaget skulle kunna tillhandahålla oss rätt information så var 
förutsättningen att de förstod de olika begreppen som skulle användas under intervjun, 
såsom delägarförvaltning, äganderätt, upplåtet utrymme etc. Därför skickades 
intervjufrågorna tillsammans med ett studieexempel några dagar innan. På så sätt kunde 
informanten sätta sig in i begreppen innan intervjun. Detta resulterade i att informanten 
var förberedd och kunde ge oss relevant information till studien. Att enbart ett 
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försäkringsbolag intervjuats kan ses som en brist, men ger en god vägledning och svaren 
får anses vara representativa för branschen i stort.   
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10 Diskussion och slutsatser 

10.1 Förekommer överföring av fastighetstillbehör med stöd 
av AL 12 a § vid likvidation av en bostadsrättsförening 
och i så fall vilka typer av tillbehör är vanligast att 
överföra?  

Det som framkommer i studien är att i 17 av de 45 insamlade förrättningsakterna 
förekommer överföring av fastighetstillbehör till nyinrättad gemensamhetsanläggning 
med stöd av AL 12 a § vid likvidation av bostadsrättsföreningar. Det som är vanligast 
att överföra är VA-ledningar men också dagvattenledningar, utomhusbelysning, 
medieanläggningar i form av kabel-tv, bredband, fiber och centralantenn, samt körytor 
såsom väg och utfart. Orsaken till att dessa är vanligast förekommande tror vi beror på 
dess uppenbara nytta för en välfungerande fastighet. Även faktorer som att de i ett 
tidigare skede använts gemensamt, att de ofta har en begränsad livslängd, samt att de är 
dyra för en enskild fastighetsägare att förvalta tror vi spelar in vid valet att överföra en 
anläggning. Intressant är att överföring sker i 17 av fallen och inte i de 28 resterande 
fallen, detta trots att det rör sig om liknande anläggningar som 
gemensamhetsanläggningen inrättats för. Hur kommer det sig att det i dessa fall ansetts 
mindre angeläget att överföra? Den frågan kan denna studie i sin helhet inte besvara, 
men är intressant för en diskussion. 
 

10.2 Vad är det som avgör vad som överförs?  
Vi ställde oss frågan om vad det är som avgör vad som överförs. Av de insamlade 
förrättningsakterna framkom att det saknades yrkanden i 11 av de 17 förrättningsakter 
där överföring skett. Av intervjuerna framkom det att förrättningslantmätarna ansåg 
sakägarnas kunskap eller kännedom om möjligheten att överföra fastighetstillbehör 
som mycket låg, vilket också stöds av tidigare studier.124 125 Det var oftast 
förrättningslantmätarna själva som tog upp möjligheten att överföra och de menade på 
att förrättningslantmätaren har en viktig roll i att vägleda sakägarna i denna fråga. Vi 
instämmer i denna tolkning. Det får anses orimligt att gemene man ska ha kunskap om 
denna specifika bestämmelse, förrättningslantmätarens roll blir därför desto viktigare. 
Förrättningslantmätarens kunskap och inställning till användningen av AL 12 a § får 
därför anses bli avgörande om överföring kommer tillämpas. Vi anser även att det är av 
betydelse att likvidatorn, i rollen som företrädare för sakägarna, har kännedom om 
bestämmelsen för dess tillämpning.  
 

124 Gassner & Sjöberg (2006) s. 41. 
125 Grahn (2016) s. 25.  

 53 

                                                 



Friköp av bostadsrättsföreningar och överföring av fastighetstillbehör – Vad avgör om 
anläggningslagen 12 a § tillämpas? 

 

När förrättningslantmätarna intervjuades upplevde de inte någon problematik kring 
ansvarsfrågor om fastighetstillbehör överförts eller inte. De menade dock att det blev 
en tydligare och mer renodlad ansvarsfördelning, eftersom anläggningssamfälligheten 
då både äger och ansvarar för utförande drift och underhåll. Enligt 
förrättningslantmätarna är det vanligt att sakägarna utgår från att en 
äganderättsövergång skett redan vid inrättande av en gemensamhetsanläggning, utan att 
någon överföring ägt rum och att så länge de tror det och agerar utifrån det så uppstår 
inte något problem. Detta stöds av Julstad som menar att de utgår från detta med all 
rätt eftersom de förfogar över gemensamhetsanläggningen med ensamrätt.126 Kanske 
kan denna inställning hos förrättningslantmätare vara en bidragande orsak till att 
överföring inte tillämpats i samtliga förrättningsakter som samlats in.  
 
Det faktum att enbart fastighetstillbehör enlig JB 2 kap. 1 § får överföras gör 
gränsdragningen mot byggnadstillbehör intressant och avgörande. Vid inledande skede 
till denna studie krävdes en genomgång av förarbeten, lagkommentarer och annan 
relevant litteratur för att gränsen skulle klarna för oss. Vi funderade på om 
förrättningslantmätare generellt hade svårt för denna gränsdragning. Det visade sig att 
byggnadstillbehör försökts överföras i 5 av de 17 förrättningsakterna där överföring 
skett. Vi anser därför även att förrättningslantmätarens kunskap om tillbehör är 
avgörande för vad som överförs, inte väljs att överföras och vad som inte blivit överfört.  
   

10.3 Vad är det för skillnad på äganderätt och rätt till 
utrymme?  

Enligt propositionen 2000/01:138 gjordes överföring med stöd av AL 12 a § möjlig för 
att undvika oklarheter och främja ett mer ändamålsenligt utnyttjande av mark, 
byggnader och andra anläggningar. Oklarheterna ansågs bestå av ansvar för underhåll 
av anläggningen, vem som skulle försäkra anläggningen, nyttjarens rätt att i sin tur 
upplåta nyttjanderätten för anläggningen, nyttjarens rätt att bygga om eller bygga ut 
anläggningen och i vilken utsträckning nyttjaren kunde utnyttja värdet av sina 
investeringar i anläggningen för pantsättning.127 Betyder då detta att det uppstår fler 
oklarheter och olägenheter rörande gemensamhetsanläggningar där överföring inte 
skett? Denna fråga är intressant, men får i sin helhet lämnas obesvarad. Utav dessa 
oklarheter har försäkringsfrågan behandlats närmare och diskuteras i efterföljande 
stycke. 
 
En fråga som vi ställde oss för att kunna försöka besvara försäkringsfrågan var vad det 
är som skiljer rätten till utrymme från äganderätten när det gäller 
gemensamhetsanläggningar? En tolkning av vad rätten till utrymme innebär har gjorts 

126 Julstad (1999) s. 87. 
127 Prop. 2000/01:138 s. 19. 
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och resulterat i ett officialservitut. Äganderätten ter sig vara ett funktionsbegrepp som 
ger störst befogenheter och som avgränsas av olika skyldigheter eller andra rättigheter 
som inverkar på dess befogenheter, exempelvis ett servitut. Skillnaderna dessa emellan 
tycks framförallt utgöras av möjligheten till överlåtelse av fast egendom. Rätten till 
utrymme verkar vara långtgående och ger anläggningssamfälligheten rätt att disponera 
över anläggningen och dess utrymme på ett omfattande sätt. Den ger rätt att vidta alla 
de åtgärder som är nödvändiga för utförande, drift och underhåll. Exempelvis har 
anläggningssamfälligheten rätt att riva eller ändra befintlig byggnad eller anläggning.128 
Vi anser att skillnaden mellan rättigheterna i sammanhanget är liten. Att samfälligheten 
har möjlighet att överlåta anläggningen med äganderätt tror vi i detta sammanhang inte 
spelar en avgörande roll. Det upplevs mindre sannolikt att anläggningssamfälligheterna 
skulle ha intresse av att överlåta deras fasta egendom, som exempelvis i studieexemplet 
dagvattenledningar, se figur 1 och 3, till någon annan part eftersom de nyttjas 
gemensamt och ofta täcker ett viktigt behov för de deltagande fastigheterna.  
 

10.4 Vilka skillnader blir det i ansvarsfrågan om 
fastighetstillbehör överförts eller inte?  

För att på ett konkret sätt kunna utröna om det finns några skillnader rörande ansvar 
för gemensamhetsanläggningen där överföring av fastighetstillbehör skett respektive 
inte skett har studieexemplet varit vägledande, se figur 1 och 3. Fokus har i detta fall 
lagts på försäkringsfrågan. Det framkom att vid föreningsförvaltning var det av mindre 
betydelse om fastighetstillbehöret överförts eller inte eftersom försäkringen som 
föreningen kan teckna omfattar både det den äger, ansvarar för eller har avtalat om att 
försäkra. Det innebär att om skada uppkommer på någon av delägarnas fastigheter kan 
de ställa skadeståndsanspråk mot föreningen där denna försäkring kan täcka skadan. 
Rättspraxis talar dessutom för att samfällighetsföreningen är strikt skadeståndsskyldig 
för sådan skada på dagvattenledning som är fallet i studieexemplet, se figur 1 och 3. 
Rättsfall NJA 2001 s. 368 behandlar en skada som liknar studieexemplet, där 
spillvattenledning varit blockerad av rötter och läckage på dagvattenledning uppstått 
med vattenskada på en fastighet som följd. Den skadade fastigheten ingick i en 
anläggningssamfällighet, där samfällighetsförening ansvarade för VA-, dagvatten- och 
dräneringsledningar. HD ansåg att skadan inte var oförutsägbar och att huvudregeln 
om strikt skadeståndsansvar även skulle gälla för gemensamhetsanläggningar som 
inrättats enligt AL. 
 
Inte heller vid delägarförvaltning verkar själva överföringen spela någon avgörande roll. 
För oavsett om anläggningen, i studieexemplet en dagvattenledning, överförts och blivit 
samägd utgår endast ersättning från den egna villaförsäkringen med den andel 
fastigheten deltar i anläggningssamfälligheten eftersom försäkringen täcker det som 

128 Prop. 1973:160 s. 202. 
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fastighetsägaren ansvarar för. Ansvaret får anses bli det samma om fastigheten deltar i, 
eller om äganderätten överförts till anläggningssamfälligheten eftersom ansvaret och 
befogenheterna vid förvaltningen av gemensamhetsanläggningen som tidigare nämnt är 
omfattande.  
 
Det som är avgörande är själva förvaltningsformen. Vid delägarförvaltning kan inte 
skadeståndsanspråk ställas mot de andra deltagande fastigheterna eftersom de 
gemensamt ansvarar för anläggningen. Vid föreningsförvaltning finns en juridisk 
person i form av samfällighetsföreningen som kan ställas till svars för skadan. När det 
kommer till dyrare anläggningar kan det bli kostsamt för den enskilde fastighetsägaren 
om själva fastighetstillbehöret går sönder. Villaförsäkringen täcker då endast den andel 
som fastigheten har i anläggningssamfälligheten, dessutom utgår självrisk för respektive 
fastighetsägare. Vid en föreningsförvaltning finns en gemensam försäkring och då utgår 
endast en självrisk.  
 

10.5 Behövs AL 12 a §?  
Känslan som vi får när vi läser propositionen 2000/01:130 är att den är utformad främst 
med syfte att möjliggöra överföring med stöd av FBL och frigörande med LL. AL har 
med sin starka anknytning till de nämnda lagarna åkt med på köpet. Anledningen är att 
behoven av lagändringen i princip enbart fokuserar på överföring och frigörande av 
fastighetstillbehör som rör FBL och LL. För AL finns inget konkret exempel då nyttan 
är betydande, utan det anses mer ändamålsenligt att gemensamhetsanläggningen och 
dess anläggningssamfällighet med sin omfattande dispositionsrätt också får äganderätt 
över fastighetstillbehöret. Motiverar då behovet av AL 12 a § dess existens? Utifrån 
denna studie upplevs behovet inte fullt tillfredsställt, eftersom skillnaderna mellan 
rätten till utrymme och äganderätten inte på ett i praktiken betydande sätt skiljer sig åt 
vid förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. Det skulle dock kunna få en annan 
betydelse om en gemensamhetsanläggning upphör. Vems ansvar blir det då att ta bort 
den gamla dagvattenledningen? Om äganderätten övergått torde de deltagande 
fastigheterna ansvara för detta, men om äganderätten ligger kvar hos fastigheten den är 
belägen på torde det vara denne som får stå för hela ansvaret ensam. Det skulle till och 
med kunna föreligga så att fastighetstillbehöret tillhör en helt annan anläggning genom 
servitut på den tjänande fastigheten, och kanske inte ens ingår i 
gemensamhetsanläggningen och dess anläggningssamfällighet. Om detta utgjort något 
problem innan AL 12 a § tillkom har denna studie inte svar på, men skulle kunna vara 
ett ämne för att vidare undersöka behovet av att överföra av fastighetstillbehör med 
stöd av AL 12 a §.  
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10.6 Slutsatser 
Ur proposition 2000/01:138 kan utläsas att lagstiftarens syfte med införandet av AL 12 
a § har varit att undvika oklarheter kring gemensamhetsanläggningens förvaltning. 
Oklarheter som uppstår på grund av att rätten till utrymme ger och ska ge 
anläggningssamfälligheten långtgående befogenheter, men att äganderätten kvarstår hos 
den tjänande fastigheten. Bestämmelsen ansågs kunna leda till att oklarheter kring 
ansvar för underhåll, tecknande av försäkring, utnyttjande av pantsättningsmöjligheten, 
nyttjarens rätt att upplåta nyttjanderätt i andra hand, samt rätten till ut- och ombyggnad 
med förändrad ägobild som följd. Av dessa oklarheter har ansvar rörande 
försäkringsfrågan stått i fokus.  
 
Fokus har även legat på att samla in förrättningsakter från alla Sveriges lantmäterikontor 
där bostadsrättsföreningar likviderats, bildat enskilda fastigheter och 
gemensamhetsanläggning inrättats. Eftersom dessa förutsättningar ger att befintliga 
anläggningar blir föremål för överföring enligt AL 12 a §. Även kompletterande 
intervjuer med förrättningslantmätare, likvidator och försäkringsbolag ligger till grund 
för följande slutsatser.  
 

10.6.1 Ju mer nödvändig, desto viktigare och vanligare 
Det visar sig att överföring av fastighetstillbehör enligt AL 12 a § förekommit i 17 av 
de 45 inkomna förräntningstakterna och att de vanligaste fastighetstillbehören som 
överförts varit VA-ledningar men också dagvattenledningar, utomhusbelysning, 
medieanläggningar i form av kabel-tv, bredband, fiber och centralantenn, samt körytor 
såsom väg och utfart. Slutsatsen är att ju mer nödvändig och dyr anläggningen är och 
ju kortare livslängd den har för de i gemensamhetsanläggningen deltagande 
fastigheterna, desto vanligare är det att överföra anläggningen.  
 

10.6.2 Förrättningslantmätarens inställning och kunskap avgör 
Vi drar utifrån förrättningsakterna och intervjuerna med förrättningslantmätarna också 
slutsatsen att förrättningslantmätaren genom sin inställning till, och kunskap om AL 12 
a § är helt avgörande för om bestämmelsen kommer att tillämpas eller inte.  
 

10.6.3 Liten skillnad rättigheterna emellan 
När det kommer till skillnaden mellan rätten till utrymme och äganderätten rörande 
gemensamhetsanläggningar anser vi att dessa rättigheter inte på ett för 
gemensamhetsanläggningen betydande sätt skiljer sig åt.  
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10.6.4 Förvaltningsformen av större betydelse 
Gällande ansvar kring försäkringsfrågan och om överföring av fastighetstillbehör med 
stöd av AL 12 a § skett eller inte, dras slutsatsen att det snarare är 
anläggningssamfällighetens förvaltningsform och inte själva överföringen som är av 
störst betydelse för de deltagande fastigheterna. Utifrån de resultat studien givit anser 
vi att föreningsförvaltning är den lämpligaste förvaltningsformen för de deltagande 
fastigheterna, speciellt vid dyrare och viktigare anläggningar. 
 

10.7 Framtida studier 
Som diskuterats tidigare upplevs att möjligheten att kunna överföra fastighetstillbehör 
skulle kunna få en större betydelse då en gemensamhetsanläggning upphör. En 
äganderättsövergång skulle kanske kunna klargöra vems ansvar det är att ta hand om 
anläggningen vid en sådan situation. Detta var ett intressant ämne som dök upp under 
studiens gång och skulle kunna vara aktuellt för en framtida studie. Även övriga 
oklarheter som tagits upp i propositionen 2000/01:138 och som skulle kunna undvikas 
genom att överföring av fastighetstillbehör möjliggjordes skulle kunna utredas vidare 
för att se om AL 12 a § spelar en mer avgörande roll i dessa fall. 
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A. Intervju med försäkringsbolag 
 

Intervjun genomfördes med försäkringsbolaget över telefon den 24 april 
2017 
 

Vem kan/har rätt att teckna en försäkring för en gemensamhetsanläggning? Är det 
fastighetsägarna eller samfällighetsföreningen som försäkrar?  
Det är samfällighetsföreningen i form av juridisk person som tecknar försäkringen.  
 
Omfattar försäkringen skydd mot skada som uppstår till följd av anläggningen, exempelvis 
läckage på ledningar och fuktskador på byggnader?  
Det beror på skadetypen. Hur skadan uppstår och vad det är som blir skadat. Det är den egna 
försäkringen som täcker i första hand. Det vill säga att det är försäkringen hos den fastighet som blir 
skadad som i första hand täcker skadan, i form av en egendomsskada. I andra hand går man vidare 
och ser om det finns någon annan som kan ansvara för skadan. Finns det ett vållande eller en annan 
lag som säger att någon annan ska stå för skadan? Det kan i detta fall bli samfällighetsföreningens 
försäkring som får täcka skadan om det kan fastställas att de brustit i sin skötsel av anläggningen. 
Men i första hand är det alltid egendomsförsäkringen och inte ansvarsförsäkringen som täcker skadan. 
Det går snabbare och man slipper vållandeutredning, i andra hand tar man ansvarsfrågan. 
Även en ansvarsförsäkring ingår i samfällighetsförsäkringen. Vattenskador måste vara plötsliga, 
exempelvis ett läckage. Det får inte komma utifrån. Dock finns ett skydd vid inströmning från 
markytan (översvämningar). Villaförsäkringar i allmänhet täcker inte utifrån kommande vattenskador. 
Läckaget måste komma inifrån. Vid stopp där vattnet går upp i huset täcks detta av villaförsäkringen, 
t.ex. avloppsvatten. Man går då på det skadade objektets försäkring i första hand. Respektive 
försäkringsbolag gör sin egen bedömning.  
-Första hand: Skadade fastighetens villaförsäkring  
-Andra hand: Samfällighetsföreningens försäkring  
 
Hur tecknas en försäkring för gemensamhetsanläggningen om det inte finns en 
samfällighetsförening (sk delägarförvaltning)?   
Det är respektive fastighet som tecknar egna försäkringar. Därefter blir det som tidigare nämnts den 
skadade fastighetens försäkring som täcker skadan i första hand och i andra hand kollar man på om 
grannfastigheten kan ställas till svar. Det är viktigt att hålla isär egendomsförsäkring och 
ansvarsförsäkring.   
Egendomsförsäkringen = täcker skada på den egna fastigheten (objektsförsäkring)  
Ansvarsförsäkring = täcker skada som egendomen ger upphov till på annans egendom (skadestånd)  
 
Spelar det någon roll om gemensamhetsanläggningen har äganderätt eller enbart 
servitutsrätt till anläggningen som försäkras?  
Försäkringen täcker anläggningar som man äger, ansvarar för eller avtalat om att försäkra.   
 
Hur regleras exempelvis en skada på en fastighet då orsaken till skadan uppkommit på 
grannfastigheten?  
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Det blir alltid en bedömning i det enskilda fallet. En ansvarsförsäkring är en sorts 
”tvärtomförsäkring”.  Grunden är att man ska ha varit vårdslös eller ha ett strikt ansvar (enl lag eller 
rättsfall eller dyl) och därigenom bli skadeståndsskyldig för en inträffad skada. Därefter får man se 
vad det finns för undantag i ansvarsförsäkringen.   
 
Om det finns både en villaförsäkring och en försäkring för samfällighetsföreningen, vilken 
försäkring täcker skadan?   
Hemförsäkringen täcker i första hand.   
 
Hur regleras en vattenskada på en fastighet som orsakats av en skada på gemensam 
dagvattenledning på grannfastigheten, om inte någon samfällighetsförening finns?  
Viktigt är att åter hålla isär egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring. Om skada på den egna 
fastigheten uppstår till följd av problem med en gemensamt ägd egendom, kommer ersättning utgå 
enbart med den andel som den skadade fastigheten har i egendomen. Dessutom görs åldersavdrag 
och avdrag för självrisk på ersättningen. Det vill säga om pump och ledning ligger på en av fyra 
fastigheter går sönder och orsakar skada, men som alla äger gemensamt, utgår enbart ersättning för 
en fjärdedel av kostnaderna minus eventuella avdrag. Om det är dyra anläggningar så är det dumt att 
inte ha en samfällighetsförening som ansvarar för anläggningen. Gällande ansvarsfrågan vid 
gemensamt ägd egendom kan man inte ställa skadeståndsanspråk mot någon annan eftersom det ägs 
gemensamt. Det går inte att ställa skadeståndsanspråk mot sig själv, eftersom man själv inte kan bli 
skadeståndsskyldig. Däremot skulle en delägare kunna ställa skadeståndsanspråk mot en 
samfällighetsförening om sådan finns. Många skador kan dessutom uppstå utan att någon kan ställas 
till svars, eftersom skador uppstår utan att någon orsakat skadan. 
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B. Intervju med förrättningslantmätare 
 

Intervju genomfördes med förrättningslantmätare A över telefon den 19 
april 2017 
 
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av utrymme 
med gemensamhetsanläggning?  
Svar: Det ansågs lämpligt att nyttjarna av anläggningen ska äga den.    
 
Var det sakägaren eller du som FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Svar: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Troligen i resonemang med företrädare och likvidator. 
Förrättningen avslutades med ett sammanträde med likvidatorn där handlingarna presenterades och 
sedan godkändes.    
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Ja, jag upplevde att kunskapen fanns.    
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar:  Nej, de flesta känner nog inte till det och har heller inte kunskapen om vad skillnaden är.  
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
Svar: Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg. Det var nog i dialog kring vad och hur gemensamma 
anläggningar skulle hanteras.  
 
Var det avsiktligt att överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
Svar: Jag minns inte hur resonemanget gick i detalj. Möjligtvis reflekterades det inte över skillnaden 
mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör rörande hängrännor.  
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Svar: Nej, det borde det inte vara.    
  
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av fastighetstillbehör?  
Svar: Nej, egentligen inte. Jag tycker att det blir tydligare och mer renodlat när det klargörs vad som 
överförs som fastighetstillbehör.  
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall varför?  
Svar: Ja, möjligtvis. I de fall där det finns flera ägare i samma byggnadskropp och där delar av 
byggnaden behövs gemensamt för funktionen. T e x vattenavledning (takbeläggning, hängrännor 
etc.), trapp- och hisskonstruktioner, parkeringsgarage, bärande delar i byggnaden etc. är det intressant 
att fundera över huruvida delar skall kunna överföras.  
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Intervju genomfördes med förrättningslantmätare B över telefon den 20 
april 2017 
 
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av utrymme 
med gemensamhetsanläggning?  
Svar: Det är bra att dela upp så att alla får äga sitt. Det kändes naturligt att överföra och frigöra i detta 
fall.    
 
Var det sakägaren eller du som FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Svar: Jag vet inte om initiativet kom från mig, fastighetsägaren eller likvidatorn. Det kan jag tyvärr 
inte svara på. En del likvidatorer är ganska erfarna av detta.   
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Det hoppas jag. Det är mer känt när det gäller ledningsrätter. Vet inte hur vanligt det är att det 
använts i samband med gemensamhetsanläggning. Det är framförallt i dessa typer av förrättningar 
som paragrafen används.   
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Det tror jag inte, inte i normalfallet. Mycket förtroende läggs till handläggaren, 
förrättningslantmätaren i detta fall. Det är inte så vanligt att bostadsrätter görs om till egna fastigheter 
och därför ovanligt med dessa förrättningar. Det är vanligare med att gemensamhetsanläggningar 
bildas för vägar och där frigör vi inte på detta sätt.   
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
Svar: Jag gjorde överföring på det mesta som ingick i gemensamhetsanläggningarna och skulle vara 
gemensamt. Det var mycket telefonsamtal och möten på plats. De muntliga yrkandena borde 
antecknats.   
 
Var det avsiktligt att överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
Svar: Jag tänkte nog inte så långt då. Jag hade nog inte satt mig in i gränsen mellan byggnadstillbehör 
och fastighetstillbehör vid den tiden.   
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Svar: Ja, uppenbarligen. Idag hade jag läst på jordabalken igen. Vet inte hur insatt jag var i skillnaden 
vid den här tiden jag utförde förrättningen.    
 
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av fastighetstillbehör?  
Svar: Jag tror inte det, jag kan inte komma på något på rak arm. Jag tror att om jag inte överfört och 
frigjort, så hade det i praktiken inte gjort någon skillnad. Jag tror inte fastighetsägare är så insatta i 
den här frågan. Den vanlige fastighetsägaren vet inte skillnaden i praktiken. Vid problem vänder man 
sig nog till föreningen.    
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall varför?  
Svar: Ja, om tolkningen är att tak och hängrännor utgör byggnadstillbehör finns det ett behov. Det 
är ju just sådana här anläggningar som skyddar byggnaden som borde kunna frigöras.  
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Intervju genomfördes med förrättningslantmätare C över telefon den 24 
april 2017 

 
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av utrymme 
med gemensamhetsanläggning?  
Svar: För tydlighetens skull, att det tillhör gemensamhetsanläggningen. Under förrättningens gång 
har man tagit ställning till det.   
 
Var det sakägaren eller du som FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Svar: Det var jag som initierade om yrkandet. Det fanns visserligen en erfaren likvidator i 
förrättningen, men hon hade dock inte kolla på det här med överföring.   
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Det utgår jag ifrån att mina kollegor vet. Men det finns hjälpmedel, i trossen, när man skapar 
gemensamhetsanläggning så kommer det upp ett förslag om att de tillbehören ska överföras, och då 
väcks den här frågan. Man får då ta ställning till om överföring ska ske.    
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Den kunskapen hos sakägarna finns inte om att de kan yrka om överföring. Det handlar mycket 
om att vägleda. Det är också en komplex förrättning med dessa förutsättningar.   
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
Svar: Eftersom dagvattenledningarna skulle ingå i gemensamhetsanläggningen och de utgjorde 
fastighetstillbehör.   
 
Var det avsiktligt att inte överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
Svar: Jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag tänkte med just gränsdragningen mellan fastighetstillbehör 
och byggnadstillbehör.   
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Svar: Visst kan man få fundera en stund på detta. Ofta är det självklart när man väl tänkt igenom det.  
 
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av fastighetstillbehör?   
Svar: Tydligheten är viktig. Praktisk sett blir det inget problem, sakägarna vet oftast inte om denna 
skillnad. Dvs. om fastighetstillbehöret ägs av gemensamhetsanläggningen eller fastigheten den är 
belägen på. Så länge de inte känner till det så uppstår det inget problem eftersom de tror att 
äganderätten har övergått till gemensamhetsanläggningen.   
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall varför?  
Svar: Jag har inte funderat så långt. Jag har inte upplevt att det skulle behövas. Det är förvånansvärt 
lite frågor kring tillbehör vid bildande av gemensamhetsanläggningar. Oftast handlar det om 
ekonomiska frågor, vem som ska betala vad. Sakägarna betraktar det som äganderätt och inte 
nyttjanderätt även om det inte har överförts.  
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C. Intervju med likvidator 
 
Intervju genomfördes med likvidatorn den 19 april 2017 
 
Varför har överföring av fastighetstillbehör skett istället för enbart upplåtelse av utrymme 
med gemensamhetsanläggning?   
Svar: Ofta är det inget problem rent praktiskt för sakägarna. Jag med min förvaltarbakgrund vet vad 
sakägarna brukar bråka om och är därför noga med att ansvarsfrågan kring dessa anläggningar löses, 
oavsett metod. Den som bor i fastigheten som är föremål för likvidation struntar i om det är 
gemensamhetsanläggning, servitut eller om fastighetstillbehöret överförts eller inte. Det är ytterst 
sällan bråk uppstår kring dessa frågor.  
 
Var det du som sakägare eller FLM som initierade yrkandet om överföringen?  
Svar: Det var förrättningslantmätaren som föreslog överföringen.   
 
Upplever du att FLM känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Jag har ingen direkt uppfattning om detta.   
 
Upplever du att sakägare känner till möjligheten att överföra via AL 12 a §?  
Svar: Nej. Ganska okänt bland sakägarna. Vilket gör att möjligheten att överföra fastighetstillbehöret 
kanske inte används. Det är dock skillnad om det är privatpersoner eller om det är sakkunniga 
företrädare som är inblandade vid förrättningen.   
 
Kommer du ihåg varför ni valde att överföra dessa?  
Svar: Det har jag glömt bort. Men det var säkert så att förrättningslantmätaren föreslagit överföringen. 
Jag är noggrann med känsliga och dyrare anläggningar med kortare livslängd som kan vara upphov 
till framtida konflikter. Genom bildande av en gemensamhetsanläggning tydliggörs att det är 
sakägarnas gemensamma ansvar att sköta anläggningen.   
 
Var det avsiktligt att överföra även byggnadstillbehör, och i så fall varför?  
Svar: Jag har inte funderat i dessa termer. Denne har inte tänkt på att det rörde sig om  
byggnadstillbehör och att det endast var fastighetstillbehör som får överföras.   
 
Upplevs det svårt att skilja mellan fastighetstillbehör och byggnadstillbehör?  
Svar: Jag får gå tillbaka till jordabalken för att kolla på detta. Han känner sig inte tillräckligt kunnig 
inom detta område.  
 
Ser du någon problematik kring ansvarsfrågan rörande överföring av fastighetstillbehör?  
Svar: Ja, jag har hittills trott att äganderätten övergått när han varit med och skrivit om detta i 
handlingarna vid förrättningarna. Det är naturligtvis bättre att gemensamhetsanläggningen äger 
anläggningen. Det viktigaste är dock att ha en gemensamhetsanläggning för att säkra rätten att kunna 
åtgärda skador uppkomna på en annan fastighet än den egna.   
 
Finns det något behov av att kunna överföra även byggnadstillbehör? I så fall varför?  
Svar: Ja det gör det utifrån diskussionen som förts.   
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Varför tror du likvidation av bostadsrättsföreningar stannat av de senaste åren?  
Svar: Det handlar om ekonomiska frågor. Framförallt är det tre faktorer som är avgörande. Det är 
dagens låga ränta, rotavdraget och reavinstskatten. Låg ränta innebär att vinsten med att omvandla 
bostadsrätt till äganderätt inte är lika stor som vid en högre ränta. Det grundar sig på att det 
ränteavdrag om 30 % av räntan på huslånet som en privat fastighetsägare har rätt till inte omfattar 
bostadsrättsföreningar. ROT-avdraget har gjort att kostnadsskillnaden att anlita någon att utföra ett 
arbete på din bostad mot att göra det själv blivit mindre. Innan ROT-avdraget infördes var det helt 
enkelt billigare att äga huset själv och sköta det på egen hand. Detta drev ombildningarna ordentligt. 
Flyttskatten eller reavinstskatten innebär att det blivit billigare att bo kvar i sin bostad än att flytta till 
en ny. Detta beror på att den automatiska rätten att få uppskov på kapitalvinstbeskattningen då du 
flyttar togs bort. Istället infördes en avgift på uppskovet eller alternativt att reavinstskatten betalas 
direkt. En likvidation och friköp av en bostadsrätt innebär att man säljer sin bostadsrätt till 
marknadspris vilket utlöser ut en kapitalvinst. Det kostar mycket i skatt.   
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D. Inkomna förrättningsakter 
 
 

N
r 

Akt.nr Stad Bost
adst
yp 

Vad som ingår i 
gemensamhetsanläggnin
gen 

Överfö
ring 
AL 12 a 
§ 

Yrkand
e om 
överföri
ng 

Förvalt
ningsfo
rm 

Vad som 
överförts 

1 2080-
4737  
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2014) 

Falun Parh
us 

Hammaren Ga:1 
Väg, parkeringsytor, 
belysning, elledning, 
avloppspump, VA-ledning, 
dräneringsledningar, 
avfuktningsanläggning 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

2 2080-
4683 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng, 
Särskild 
gränsut
märknin
g (2014) 

Falun Parh
us 

Sandviken Ga:21 
Utfartsväg, 
Parkeringsplatser, 
uppställningsplats för 
soptunnor, VA-ledningar 
+ tillhörande anordningar, 
dagvattenledningar 

Ja Yrkand
e finns  

Samfälli
ghetsför
ening 

Sandviken 
Ga:21 
Utfartsväg, 
Parkeringsplats
er, 
uppställningspla
ts för 
soptunnor, VA-
ledningar + 
tillhörande 
anordningar,  
 

3 2080-
4943 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2015) 

Falun Parh
us 

Bäckehagen Ga:10 
Väg, gångväg, 
parkeringsytor, 
belysningsstolpar, 
belysningsledningar, 
elledningar mellan nätskåp 
och elcentral i respektive 
byggnad, VA-ledningar 
med tillhörande brunnar, 
dagvattenledningar, förråd, 
sophanteringsområde, 
plank, strandområde med 
brygga, vidliggande 
sandstrand 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

4 2085-
1900 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck

Ludvi
ka 

Frist
åend
e 
hus 

Rönnbäret Ga:1 
Va- ledningar, 
dagvattenledningar, 
elledningar, hårdgjorda 
ytor, grönytor, lekplats, 
parkeringsplatser, 

Ja Yrkand
e finns  
 

Samfälli
ghetsför
ening 
 

Rönnbäret 
Ga:1 
Va- ledningar, 
dagvattenlednin
gar, elledningar, 
hårdgjorda ytor, 
grönytor, 
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ning 
(2010) 

stödmurar, soprum, förråd 
gemensamma utrymmen 
Rönnbäret Ga:2 
Va- ledningar, 
dagvattenledningar, 
elledningar, hårdgjorda 
ytor, grönytor, lekplats, 
parkeringsplatser, 
stödmurar, soprum, förråd 
gemensamma utrymmen 
Rönnbäret Ga:3 
Belysning, motorvärmare, 
centralantenn 

lekplats, 
parkeringsplatse
r, stödmurar, 
soprum, förråd 
gemensamma 
utrymmen 
Rönnbäret 
Ga:2 
Va- ledningar, 
dagvattenlednin
gar, elledningar, 
hårdgjorda ytor, 
grönytor, 
lekplats, 
parkeringsplatse
r, stödmurar, 
soprum, förråd 
gemensamma 
utrymmen 
Rönnbäret 
Ga:3 
Belysning, 
motorvärmare, 
centralantenn 

5 2080-
4032 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2010) 

Falun Kedj
ehus 

Sandviken Ga:11  
Väg, grönområde, 
materialbod 
Sandviken Ga:12  
Huvudskåp för kabel-tv. 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
 

- 

6 2080-
3206 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2004) 

Falun Rad
hus 

Lundtäkten Ga:2 
Väg, parkeringsplatser, 
garage, tvättstuga, 
övernattningsrum, soprum, 
bastu, 
undercentralbyggnad, 
servisledningar för VA, 
dagvatten inkl. brunnar, 
fjärrvärme, elektrisk 
ytterbelysning, kabel-tv 
ledningar, takrännor jämte 
stuprör, staket mot 
järnvägssidan 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
 

- 

7 2180K-
24260 
 
Avstyck
ning 
(2006) 

Gävle Kedj
ehus 

Gävle Valbo-
västbyggeby Ga:2 
Internt gatunät samt den 
lilla entrégatan, 
gatubelysning, parkmark- 
och gångvägnät, lekytor, 
tefatsbacke, 
dagvattenledningsnät, 
vattenledningsnät samt 
anordningar för central 
vattenmätning, 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
 

- 
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avloppsledningsnät beläget 
på kvartersmark. 

8 1287-
2846 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2006) 

Trelle
borg 

Parh
us 

Skäddan Ga:1-5  
Dagvattenledningar inkl. 
brunnar, stuprör 
Slussen Ga:1 
Dagvattenledningar inkl. 
brunnar, stuprör 
Slussen Ga:2-6 
Dagvattenledningar inkl. 
brunnar, 
spillvattenledningar, 
stuprör 

Ja Yrkand
e finns  

Delägarf
örvaltni
ng 

Skäddan Ga:1-
6 
Dagvattenledni
ngar inkl. 
brunnar, 
spillvattenledni
ngar, stuprör 

9 1402-
100 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2003) 

Partill
e 

Rad
hus, 
parh
us, 
fristå
ende 
hus 

Öjersjö Ga: 29  
Garage, samlingslokal, 
lekplats, kvartersvägar, 
grönytor, ytterbelysning, 
kabel-tv anläggningar, VA-
ledningar 
Öjersjö Ga: 30-40 
Hängrännor, stuprör, 
dräneringsledningar 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
(Öjersjö 
Ga: 29) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Öjersjö 
Ga: 30-
40) 

- 

 10 1402-
593 
 
OBS ej 
brf 
Aktiebol
ag 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng, 
Särskild 
gränsut
märknin
g (2015) 

Partill
e 

Parh
us 

Öjersjö Ga:65 
Vatten-och 
avloppsanläggning med 
submätare, vägar, 
parkeringsplatser, 
dagvattenledningar, 
fastighetsskötarbyggnad, 
lekplatser, 
utomhusbelysning samt 
övriga gemensamma ytor. 
Öjersjö Ga: 116,120-153 
Hängrännor, stuprör, 
takstege, dränerings- och 
dagvattenledningar, övriga 
anordningar för dränering 
och dagvatten samt vatten-
och spillvattenledningar 
och övriga anordningar för 
vatten och spillvatten fram 
till fastighetsgräns. 
Öjersjö Ga:154-162 
Trappa 
Öjersjö Ga:163 
Carport 
Öjersjö Ga: 164,166-168 
Carport och köryta 
Öjersjö Ga:165 
Carport, köryta, 
grönområde 

Ja Yrkand
e finns  
 

Samfälli
ghetsför
ening 
(Öjersjö 
Ga:65) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Öjersjö 
Ga: 
116,120-
153) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Öjersjö 
Ga:145-
168) 
 
 
 

Öjersjö Ga:65  
Vatten- och 
avloppsanläggni
ng med 
submätare, 
vägar, 
parkeringsplatse
r, 
dagvattenlednin
gar, 
fastighetsskötar
byggnad, 
lekplatser, 
utomhusbelysni
ng samt övriga 
gemensamma 
ytor.  
Öjersjö Ga: 
116,120-153  
Hängrännor, 
stuprör, 
takstege, 
dränerings- och 
dagvattenlednin
gar, övriga 
anordningar för 
dränering och 
dagvatten samt 
vatten-och 
spillvattenledni
ngar och övriga 
anordningar för 

Bilaga D  



Friköp av bostadsrättsföreningar och överföring av fastighetstillbehör – Vad avgör om anläggningslagen 12 
a § tillämpas? 

 
vatten och 
spillvatten fram 
till 
fastighetsgräns.  
Öjersjö 
Ga:154-162  
Trappa  
Öjersjö Ga:163  
Carport  
Öjersjö Ga: 
164,166-168  
Carport och 
köryta  
Öjersjö Ga:165  
Carport, köryta, 
grönområde  
 
 

11 1440-
870 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2009) 

Ale Parh
us, 
Rad
hus 

Trollevik Ga:1-10 
Hängrännor, stuprör, 
dagvattenledning 
 

Nej - Delägarf
örvaltni
ng 

- 

12 0181K-
143/200
7 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2009) 

Söder
tälje 

Rad
hus 

Lobelian Ga: 2 
Kör, -gång-, parkering-, 
planteringsytor, lekplatser, 
flaggstång, 
belysningsstolpar 
Lobelian Ga: 3 
Carport m tillhörande 
elledningar 
Lobelian Ga: 4 
Carport m tillhörande 
elledningar 
Lobelian Ga: 5 
Carport och förråden m 
tillhörande yttertak, 
hängrännor, stuprör 
Lobelian Ga: 6-9, 12-
14,17-18 
Yttertak, hängrännor, 
stuprör 
Lobelian Ga:10-11,15 
Carport m tillhörande 
elledningar 
Lobelian Ga: 16 
Carport m tillhörande 
elledningar, tillhörande 
yttertak, hängrännor, 

Ja Yrkand
e saknas 

Samfälli
ghetsför
ening 
(Lobelia
n Ga: 2) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Lobelia
n Ga:3-
19) 

Lobelian Ga: 2 
Kör, -gång-, 
parkering-, 
planteringsytor, 
lekplatser, 
flaggstång, 
belysningsstolp
ar 
Lobelian Ga: 3 
Carport m 
tillhörande 
elledningar 
Lobelian Ga: 4 
Carport m 
tillhörande 
elledningar 
Lobelian Ga: 5 
Carport och 
förråden m 
tillhörande 
yttertak, 
hängrännor, 
stuprör 
Lobelian Ga: 
6-9, 12-14,17-18 
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stuprör på carporten och 
förråden 
Lobelian Ga: 19 
Vattenmätare inom 
respektive byggnad samt 
mätarbrunn 
 
 
 

Yttertak, 
hängrännor, 
stuprör 
Lobelian 
Ga:11,15  
Carport m 
tillhörande 
elledningar 
Lobelian 
Ga:16 
Carport m 
tillhörande 
elledningar, 
tillhörande 
yttertak, 
hängrännor, 
stuprör på 
carporten och 
förråden 
Lobelian Ga: 
19 
Vattenmätare 
inom respektive 
byggnad samt 
mätarbrunn 
 

13 1283K-
16748 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Ledning
såtgärd 
(2010) 
 

Helsi
ngbor
g 

Rad
hus 

Vätten Ga:1 
Tillfarts-, gång-, cykelvägar, 
grönytor, gästparkering, 
soprum, förrådsbyggnad, 
tvättstuga, ytterbelysning, 
varm- och 
kallvattenledningar, spill-
och dagvattenledningar, 
undercentral- och 
fjärrvärmeledningar, kabel-
tv anläggning  

Ja  Yrkand
e saknas 

Samfälli
ghetsför
ening 

Vätten Ga:1 
Varm-, kall, 
spill-, 
fjärrvärme- och 
dagvattenlednin
gar 
 
 

14 1283K-
16645 
 
OBS ej 
brf 
Aktiebol
ag 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Ledning
såtgärd 
(2009) 

Helsi
ngbor
g 

Rad
hus 

Skinfaxe Ga:1 
Tillfartsväg, gång- och 
cykelväg, grönytor, garage, 
parkering, soprum, 
ytterbelysning med 
ledningar stolpar och 
armaturer, va-ledningar 
med förbrukningsmätare, 
fjärrvärmeledningar med 
förbrukningsmätare, kabel-
tv anläggning, 
fiberledningar 

Ja  Yrkand
e finns  
 

Samfälli
ghetsför
ening 
 

Skinfaxe Ga:1 
VA-ledningar, 
lyktstolpar, 
byggnad 
innehållande 
kabel-tv 
anläggning 
 

15 1283K-
17278 
 

Helsi
ngbor
g 

Rad
hus 

Närlunda västra Ga:1 
Kvartersgata med 
parkeringsplatser och 
vändzon, grönytor, 

Ja Yrkand
e finns 
 

Samfälli
ghetsför
ening 
 

Närlunda 
västra Ga:1 
Kvartersgata 
med 
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OBS ej 
brf  
Aktiebol
ag 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2015) 

utomhusbelysning, 
undercentraler för värme, 
vatten samt fiber, ledningar 
för tv och stadsnät, vatten-
och avloppsledningar, 
fjärrvärmeledningar och 
yttertakets beläggning  

parkeringsplatse
r och vändzon, 
grönytor, 
utomhusbelysni
ng, 
undercentraler 
för värme, 
vatten samt 
fiber, ledningar 
för tv och 
stadsnät, 
vatten-och 
avloppsledninga
r, 
fjärrvärmeledni
ngar och 
yttertakets 
beläggning  

16 
 

0126K-
15024 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2009) 

Hudd
inge 

Parh
us 

Sotaren Ga:2  
Lokalt nät för tv-och 
dataöverföring, 
dräneringsledningar med 
tillhörande brunnar och 
täckdiken, område för 
gemensamma soptunnor 
Sotaren Ga:3 
Väg till parkering och 
parkeringsytor med plats 
för 8 bilar. 

Ja Yrkand
e finns  

Samfälli
ghetsför
ening 

Sotaren Ga:2  
Lokalt nät för 
tv-och 
dataöverföring, 
dräneringsledni
ngar med 
tillhörande 
brunnar och 
täckdiken, 
område för 
gemensamma 
soptunnor 

17 0126K-
16014 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2015) 

Hudd
inge 

Parh
us 

Verkmästaren Ga:3  
Gångväg 
Verkmästaren Ga:4 
Naturområde, 
gatubelysning med 
tillhörande ledningar, lokalt 
nät för tv-och 
dataöverföring, 
dräneringsledning med 
tillhörande brunnar och 
täckdiken, område för 
gemensamma soptunnor 
Verkmästaren Ga:5 
Utfartsväg  
Verkmästaren Ga:6 
Parkeringsyta, 
motorvärmaruttag med 
tillhörande ledningar 
Verkmästaren Ga:7 
Va-ledningar 

Ja Yrkand
e saknas  
  

Delägarf
örvaltni
ng 
(Vermäs
taren 
Ga:3) 
 
Samfälli
ghetsför
ening 
(Verkmä
staren 
Ga:4-7) 

Verkmästaren 
Ga:4 
Naturområde, 
gatubelysning 
med tillhörande 
ledningar, lokalt 
nät för tv-och 
dataöverföring, 
dräneringsledni
ng med 
tillhörande 
brunnar och 
täckdiken, 
område för 
gemensamma 
soptunnor 
Verkmästaren 
Ga:5 
Utfartsväg  
Verkmästaren 
Ga:6 
Parkeringsyta, 
motorvärmarutt
ag med 
tillhörande 
ledningar 
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Verkmästaren 
Ga:7 
Va-ledningar 
 

18 1286-
2133 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2012) 

Ystad Rad
hus 

Björkliden Ga:1  
Säkringsskåp, 
vattenledningar, 
dagvattenledningar och 
spillvattenledningar med 
tillhörande brunnar 
Hasselbacken Ga:1-2 
Säkringsskåp, 
vattenledningar, 
dagvattenledningar och 
spillvattenledningar med 
tillhörande brunnar 

Ja Yrkand
e saknas 
  

Delägarf
örvaltni
ng 

Björkliden 
Ga:1  
Säkringsskåp, 
vattenledningar, 
dagvattenlednin
gar och 
spillvattenledni
ngar med 
tillhörande 
brunnar 
Hasselbacken 
Ga:1-2 
Säkringsskåp, 
vattenledningar, 
dagvattenlednin
gar och 
spillvattenledni
ngar med 
tillhörande 
brunnar 
 

19 0580K-
71/05 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2005) 
 
0580K-
83/06 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2006) 
 
0580K-
94/07 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Anslutni
ng, 
Avstyck

Linkö
ping 

Rad
hus 

Neonlampan Ga:1 
Garage, parkering, va-
ledningar, grönytor, 
fjärrvärme, 
dagvattenledningar med 
tillhörande brunnar 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 
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ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2007) 
 
0580K-
119/07 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2007) 
 

20 0580K-
166/07  
 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2007) 
0580K-
7/10 
OBS 
Ekono
misk 
förening 
Anläggn
ingsåtgä
rd 
(2010) 

Linkö
ping  

Rad
hus 

Malmskogen Ga:3  
Körvägar, gång-och 
cykelvägar, lekplats, 
grönytor, 
dagvattenledningar med 
brunnar samt stolpar och 
armaturer för 
ytterbelysning 
Malmskogen Ga:4-5 
Körvägar, gång-och 
cykelvägar, grönytor, 
dagvattenledningar med 
brunnar samt stolpar och 
armaturer för 
ytterbelysning 
Malmskogen Ga:4-5 
Gång-och cykelvägar, 
grönytor, 
dagvattenledningar med 
brunnar samt stolpar och 
armaturer för 
ytterbelysning 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

21 2582-
07/62 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2007) 

Bode
n 

Rad
hus 

Sävast Ga:29 
Vägar och parkering, 
gatubelysning, elledning, 
byggnader, grönytor, 
lekplats, kabel-tv 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

22 1280K-
10/143 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck

Malm
ö 

Frist
åend
e 
hus 

Dammhälla Ga:1 
Förråd, vatten-och 
avloppsledningar med 
tillhörande anordningar, 
kommunikationsytor, 
grönytor, belysning 
Dammhälla Ga:2 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 
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ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2011) 

Garage med tillhörande 
anordningar 

23 1280K-
16/104 
 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2016) 

Malm
ö 

Rad
hus/
ägarl
ägen
het 

Hytten Ga:1 
Kommunikationsytor 
(Gångar), planteringar 
m.m., anordningar för 
vattenförsörjning, 
anordningar för spillvatten, 
belysningsanläggning på 
gemensamma ytor, grind, 
plank, förrådsbyggnad 
samt el-central. 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

24 1280K-
16/107  
Avstyck
ning 
(2016) 
1280K-
16/120  
 
Anläggn
ingsåtgä
rd 
(2016) 

Malm
ö 

Parh
us 

Myrstacken Ga:1 
Grön-och 
kommunikationsyta, 
parkeringsplatser, 
carportar, belysning, 
reningsverk, spill-och 
dagvattenledningar, 
konsumtionsvattenanläggni
ng, gemensamhetslokaler 
med 
uppvärmningsanläggning, 
bodar för 
sopsortering/återvinning, 
containers, 
jordkällare/skyddsrum 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

25 2039-
3085 
 
OBS ej 
brf 
Aktiebo
lag 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2014) 

Älvda
len 

Parh
us 

Storbäcken Ga:3 
Vatten-och avloppssystem 
Storbäcken Ga:4 
Väg 
Storbäcken Ga:5 
Avfallshantering 
Storbäcken Ga:6 
Grillstuga, slogbodar, 
gångväg 
Storbäcken Ga:7-10 
Värmesystem, förråd, 
vatten-och 
avloppsledningar 
Storbäcken Ga:11,13 
Värmesystem samt vatten- 
och avloppsledningar  
Storbäcken Ga:12 
Värmesystem samt vatten- 
och avloppsledningar och 
utrymmen 
Storbäcken Ga:13-16 
Värmesystem, förråd, 
vatten-och 
avloppsledningar 

Ja Yrkand
e finns  
 

Samfälli
ghetsför
ening 
(Storbäc
ken 
Ga:3-6) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Storbäc
ken Ga: 
7-16) 

Storbäcken 
Ga:3 
Vatten-och 
avloppssystem 
Storbäcken 
Ga:4 
Väg 
Storbäcken 
Ga:5 
Avfallshanterin
g 
Storbäcken 
Ga:6 
Grillstuga, 
slogbodar, 
gångväg 
Storbäcken 
Ga:7-10 
Värmesystem, 
förråd, vatten-
och 
avloppsledninga
r 
Storbäcken 
Ga:11,13 
Värmesystem 
samt vatten- 
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och 
avloppsledninga
r  
Storbäcken 
Ga:12 
Värmesystem 
samt vatten- 
och 
avloppsledninga
r och 
utrymmen 
Storbäcken 
Ga:13-16 
Värmesystem, 
förråd, vatten-
och 
avloppsledninga
r 

26 1481K-
2013/61 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 
(2013) 

Möln
dal 

Rad
hus 

Cymbalen Ga:1   
Kvartersmark, kör-och 
gångvägar, belysning, 
lekplatser, renvatten-, 
spillvatten- och 
dagvattenledningar, 
parkering och viss 
plantering  
Cymbalen Ga:2  
Stuprör, hängrännor med 
tillbehör, anordningar för 
utrymning, förrådshus med 
carport  
Cymbalen Ga:7 
Stuprör, hängrännor med 
tillbehör, anordningar för 
utrymning, 
uppställningsplats framför 
carport 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
(Cymbal
en Ga:1) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Cymbal
en Ga:2 
& 7) 

- 

27 1481K-
2011/6 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2011) 

Möln
dal 

Rad
hus 

Orgeln Ga:1   
Kvartersmark, 
besöksparkering, lekplats, 
belysning, spill-och 
dagvattenledningar  
Orgeln Ga:2   
Carport med bilplatser, del 
i förråd med tillbehör, 
vattenledningar med 
tillbehör  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

28 1481K-
2013/58 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning 

Möln
dal 

Rad
hus 

Tamburinen Ga:1    
Kör-och gångytor, 
grönytor, lekplats med 
häck, belysning med 
tillbehör  
Tamburinen Ga:13 
Utfart 
Triangeln Ga:1  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
(Tambu
rinen 
Ga:1) 
 

- 
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(2013) 
 

Stuprör, hängrännor med 
tillbehör  
 

Delägarf
örvaltni
ng 
(Tambu
rinen 
Ga:13) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Triange
ln Ga:1) 
 
 

29 1480k-
2004F10
4 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Ledning
såtgärd, 
Nymätni
ng av 
areal 
(2004) 

Göte
borg 

Parh
us 

Brunstorp Ga:12 
Inom kvartersgator, 
gångvägar, grönytor, 
planteringar, lekplatser, 
och parkeringsplatser, kall-
spill och 
dagvattenledningar med 
subvattenmätare, 
spillvattenledningar med 
brunnar, 
dagvattenledningar med 
brunnar, 
stuprörsanslutning samt 
dräneringsledningar, 
ytterbelysning på stolpar 
med tillhörande ledning 
och reglerutrustning, 
förrådsbyggnad, soprum, 
underförstärkare, 
antennledningar och 
vägguttag i respektive 
fastighet   

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

30 1480k-
2003F17 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Nymätni
ng av 
areal 
(2003) 

Göte
borg 

Parh
us 

Brunstorp Ga:11 
Inom kvartersgator, 
gångvägar, grönytor, 
planteringar, lekplatser, 
garage och 
parkeringsplatser, 
kallvattenledningar med 
subvattenmätare, 
spillvattenledningar med 
erforderliga brunnar, 
dagvattenledningar med 
erforderliga brunnar och 
stuprörsanslutning samt 
dräneringsledningar  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
 

- 

31 1480k-
2008F14 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck

Göte
borg 

Parh
us 

Tuve Ga:83 
Kvartersgata, gång-och 
cykelvägar, grönytor, 
flaggstång, sophus, förråd, 
belysningsstolpar, kall-, 
spill-och 
dagvattenledningar samt 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
(Tuve 
Ga:83) 
  

- 
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ning, 
Ledning
såtgärd 
(2008) 

dräneringsledningar, tv-
anläggning inkluderande 
antenner, parabol, 
ledningar, förstärkare och 
vägguttag i respektive 
fastighet  
Tuve Ga:86,88–91,93,95 
Spillvattenledning med 
tillhörande rensbrunn, 
stuprör, 
dagvattenledningar, 
dräneringsledning, 
gemensam brandvägg  
Tuve Ga:87,94 
Dräneringsledningar 
Tuve Ga:92 
Gemensam carport för 4 
platser med förråd, 
gårdsplan framför 
carporten och grönytor 
med plantering, 
dräneringsledningar 

Delägarf
örvaltni
ng 
(Tuve 
Ga: 86-
95) 

32 1480k-
2015F26 
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Överens
kommel
se enl. 
anläggni
ngslagen 
(2015) 

Göte
borg 

Frist
åend
e 
hus 

Gullö Ga:12 
Väg och grönområde 
Gullö Ga:15 
Avlopp och 
reningsanläggning 
Gullö Ga:16 
Pumpanläggning 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
(Gullö 
Ga: 12) 
 
Delägarf
örvaltni
ng 
(Gullö 
Ga: 15-
16)  

- 

33 1480k-
2007F78  
 
Anläggn
ingsåtgä
rd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng, 
Nymätni
ng av 
areal 
(2007) 
 

Göte
borg 

Rad
hus, 
parh
us, 
fristå
ende 
hus 

Angered Ga:67,69-73 
Trappa 
Angered Ga:74 
Kommunikationsytor, 
parkeringsplatser, grönytor, 
lekplatser, m.m. garage 
med förråd, soprum och 
teknikrum 
centralantennanläggning 
dagvatten-, spill-och 
kallvattenledningar elskåp 
med elledningar. 
Angered Ga:75-79,81-
85,87-90 
Hängrännor, stuprör, 
grund- och markdränering 
Angered Ga:80,86,96-
123,125-131 
Dräneringsledning 
Angered Ga:91-95, 

Nej - Delägar-
förvaltni
ng 
 
 

- 
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Spill-, dag-, 
kallvattenledningar 
Angered Ga:132-133 
Spill- och 
kallvattenledningar 

34 1419-
809 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2009) 

Tjörn Rad
hus 

Stora Dyrön Ga:3 
Vägar, 
kommunikationsytor, 
vatten-, spill-och 
dagvattenledningar, 
gatubelysning, TV-antenn, 
teknikhus, lekplats, 
elmätare(1st)  
Stora Dyrön Ga:4 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar och 
dräneringsanordningar 
inom de deltagande 
fastigheterna. avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till och med respektive 
inspektionsbrunn. tillträde 
till inspektionslucka i 
byggnaden på Fastigheten 
1:429. 
Stora Dyrön Ga:5 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar och 
dräneringsanordningar 
inom de deltagande 
fastigheterna. Avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till och med respektive 
inspektionsbrunn. Tillträde 
till inspektionslucka i 
byggnaden på Fastigheten 
1:432. 
Stora Dyrön Ga:6-7 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar, 
dräneringsanordningar, 
hängrännor och stuprör 
inom de deltagande 
fastigheterna. avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till respektive 
inspektionsbrunn. 
Stora Dyrön Ga:8 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar och 
dräneringsanordningar 
inom de deltagande 
fastigheterna. avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till och med respektive 
inspektionsbrunn. tillträde 
till inspektionslucka i 

Ja Yrkand
e finns  

Samfälli
ghetsför
ening 
(Stora 
Dyrön 
Ga:3) 
 
Delägar-
förvaltni
ng 
(Stora 
Dyrön 
Ga: 4-
10) 

Stora Dyrön 
Ga:3 
Vägar, 
kommunikation
sytor, vatten-, 
spill-och 
dagvattenlednin
gar, 
gatubelysning, 
TV-antenn, 
teknikhus, 
lekplats, 
elmätare(1st)  
Stora Dyrön 
Ga:4 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar och 
dräneringsanor
dningar inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
och med 
respektive 
inspektionsbrun
n. Tillträde till 
inspektionsluck
a i byggnaden 
på Fastigheten 
1:429. 
Stora Dyrön 
Ga:5 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar och 
dräneringsanor
dningar inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
Avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
och med 
respektive 
inspektionsbrun
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byggnaden på Fastigheten 
1:439. 
Stora Dyrön Ga:9 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar och 
dräneringsanordningar 
inom de deltagande 
fastigheterna. avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till och med respektive 
inspektionsbrunn. tillträde 
till inspektionslucka i 
byggnaden på Fastigheten 
1:443. 
Stora Dyrön Ga:10 
Samtliga avloppsledningar, 
dagvattenledningar och 
dräneringsanordningar 
inom de deltagande 
fastigheterna. avlopps-och 
dagvattenledningarna fram 
till och med respektive 
inspektionsbrunn. tillträde 
till inspektionslucka i 
byggnaden på fastigheten 
1:446.  

n. Tillträde till 
inspektionsluck
a i byggnaden 
på Fastigheten 
1:432. 
Stora Dyrön 
Ga:6-7 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar, 
dräneringsanor
dningar, 
hängrännor och 
stuprör inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
respektive 
inspektionsbrun
n. 
Stora Dyrön 
Ga:8 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar och 
dräneringsanor
dningar inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
och med 
respektive 
inspektionsbrun
n. tillträde till 
inspektionsluck
a i byggnaden 
på Fastigheten 
1:439. 
Stora Dyrön 
Ga:9 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar och 
dräneringsanor
dningar inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
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avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
och med 
respektive 
inspektionsbrun
n. Tillträde till 
inspektionsluck
a i byggnaden 
på Fastigheten 
1:443. 
Stora Dyrön 
Ga:10 
Samtliga 
avloppsledninga
r, 
dagvattenlednin
gar och 
dräneringsanor
dningar inom 
de deltagande 
fastigheterna. 
avlopps-och 
dagvattenlednin
garna fram till 
och med 
respektive 
inspektionsbrun
n. Tillträde till 
inspektionsluck
a i byggnaden 
på fastigheten 
1:446.  
 

35 1384-
07/300 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2008) 

Kung
sback
a 

Kedj
ehus 

Kolla Ga:8 
Grönyta och gångvägar 
Kolla Ga:9 
Plank 
Kolla Ga:10 
Vattenledningar 

Nej - Delägar-
förvaltni
ng 
(Kolla 
Ga:8-9) 
 
Samfälli
ghetsför
ening 
(Kolla 
Ga:10) 

- 

36 1383K-
2008/18
3 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning 
(2008)  

Varbe
rg 

Parh
us, 
radh
us 

Pinnmon Ga:2 
Kommunikationsytor, 
parkeringsplats, 
grönområde, lekplats, va-
ledningar, 
dagvattenledningar, 
värmeledningar, 
dräneringsledningar, 
carportar, soprum, 
hobbyrum, belysning, el-
central, kabel-tv 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 
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förstärkare, färgsättning på 
fasad-och takbeklädning  
 

37 1383K-
2008/19
7 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Ledning
såtgärd 
(2008) 

Varbe
rg 

Rad
hus 

Trädlyckan Ga:3 
Kommunikationsytor, 
parkering, sophus, lekplats, 
gatubelysning med 
ledningar och elcentral, 
rännstensbrunnar med 
ledningar fram till 
kommunala 
dagvattenledningar, 
färgsättningen av fasad-och 
takbeklädnad på samtliga 
byggnader  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

38 1383K-
2009/1 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Ledning
såtgärd 
(2009) 

Varbe
rg 

Parh
us 

Kapellet Ga:2 
Kommunikationsytor, 
parkeringsplats, lekplats, 
soprum med förråd, 
vattenledningar, dag-och 
spillvattenledningar med 
brunnar  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

39 1482-
835 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2006) 

Kung
älv 

Frist
åend
e 
hus 

Hällkistan Ga:2 
Vatten-, avlopps-, 
dagvatten och 
dräneringsledningar, öppna 
diken, friyta och gångstråk 
samt förråd med utrymme 
för sopstation och 
elteknisk utrustning mm.  
Hällkistan Ga:3  
Bostadsgata med 
belysningsanläggning  
 

Ja Yrkand
e finns  
  

Samfälli
ghetsför
ening 
 

Hällkistan 
Ga:2 
Vatten-, 
avlopps-, 
dagvatten och 
dräneringsledni
ngar, öppna 
diken, friyta 
och gångstråk 
samt förråd 
med utrymme 
för sopstation 
och elteknisk 
utrustning mm.  

40 1441-
1629 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning 
(2016) 
 

Leru
m 

Rad
hus 

Moledet Ga:13 
Garage, kvartersgård, inom 
kvartersgator, lekplats, 
grönytor, 
belysningsarmatur, 
elcentral, cykelförråd, samt 
vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar 
Moledet Ga:14-23 
Vatten-, spillvatten-och 
dagvattenledningar, 
hängrännor, stuprör med 
tillhörande anordningar 
och brunnar 

Ja Yrkand
e saknas 

Samfälli
ghetsför
ening 
(Molede
t Ga:13) 
 
Delägar-
förvaltni
ng 
(Molede
t Ga:14-
23) 

Moledet Ga:13 
Garage, 
kvartersgård, 
inom 
kvartersgator, 
lekplats, 
grönytor, 
belysningsarmat
ur, elcentral, 
cykelförråd, 
samt vatten-, 
spillvatten- och 
dagvattenlednin
gar 
Moledet 
Ga:14-23 
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Vatten-, 
spillvatten- och 
dagvattenlednin
gar 

41 0643-
454 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsbestäm
ning 
(2013) 

Habo  Parh
us 

Kyrekeryd Ga:4 
Väg, lekplats, grönområde, 
parkering, förråd, el-
central, utebelysning,  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 

42 0486-
06/37 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2006) 

Strän
gnäs 
 
 
 

Parh
us 

Renlaven Ga:2 
SEK 1: entré-och 
gångvägar, 
belysningsstolpar, 
parkeringsplatser, carport 
och förråd, garage, 
grönområden, lekplats, va-
ledningar, 
dagvattenledningar och 
brunnar, plank mot 
renlaven 2, förråd, 
mottagningsanläggning för 
tv-sändning med kablar, 
SEK 2: radonfläktar 

Ja 
 

Yrkand
e saknas 

Samfälli
ghetsför
ening 

Renlaven Ga:2 
SEK 1: entré- 
och gångvägar, 
belysningsstolp
ar, 
parkeringsplatse
r, carport och 
förråd, garage, 
grönområden, 
lekplats, va-
ledningar, 
dagvattenlednin
gar och 
brunnar, plank 
mot renlaven 2, 
förråd, 
mottagningsanl
äggning för tv-
sändning med 
kablar, SEK 2: 
radonfläktar 

43 2062-
3439 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng, 
Överens
kommel
se enl. 
anläggni
ngslagen 
(2010) 

Mora   Parh
us, 
fristå
ende 
hus  

Morkarlby Ga 8-25 
Väg, belysning, lekplats, va, 
kabel-tv, fibernät 
Morkarlby Ga 9-14 
Avloppsledningar 
Morkarlby Ga 15-25 
Vatten- och 
avloppsledningar 

Ja Yrkand
e finns 

Samfälli
ghetsför
ening 
(Morkarl
by Ga: 
8) 
 
Delägar-
förvaltni
ng 
(Morkarl
byGa:9-
25) 
 
 

Morkarlby Ga 
8-25 
Väg, belysning, 
lekplats, va, 
kabel-tv, 
fibernät 
Morkarlby Ga 
9-14 
Avloppsledning
ar 
Morkarlby Ga 
15-25 
Vatten- och 
avloppsledninga
r 

44 Akt 
0188-
07/211 

Norrt
älje 

Parh
us 

Harsjön Ga:1 
Kör- och gångytor, p-
platser, lekplatser, förråd, 

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 

- 
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Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning 
(2007) 

planteringar, naturmark, 
vatten-, avlopps-och 
dagvattenledningar, 
dagvattenbrunnar, 
pumphus, gatubelysning 
m.fl. elinstallationer 

45 09-VIS-
831 
 
Anläggn
ings-
åtgärd, 
Avstyck
ning, 
Fastighe
tsregleri
ng 
(2007) 

Gotla
nd 
 
 
 

Parh
us, 
radh
us 

Visby Ga:17 
Kvarterslokal, va-ledningar, 
grönytor  

Nej - Samfälli
ghetsför
ening 
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