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EXAMENSARBETE

Fastighetstekniska principer i Bahrain

Sammanfattning
Bahrain är en konstitutionell och ärftlig monarki med ett parlament bestående av två
kammare innefattande två delar: en till fullo vald rättslig del och en utnämnd. Fram till
den 14 februari 2002 var Bahrain ett ärftligt emirat styrt av Al-Khalifa familjen med
hjälp av ett antal ministrar.
Det är ett modernt utvecklat land, men muslimska ideal och tankesätt påverkar den kon-
servativa grunden till landets sedvänjor, lagar och tillämpningar. Lagsystemet är baserat
på Islamsk lag och engelsk allmän lag. Miljöproblem att handskas med är bland annat
ökenutbredningen som är ett resultat av bristen på odlingsbar mark och kustnedbryt-
ningen. Ett av det största problemen är bristen på färskvattenkällor, grundvatten och
havsvatten är de enda källorna för allt vattenbehov.
Folkmängdsökningen och miljöförstöringen är faktorer som kräver en hållbar utveckling
av planläggning för en ansvarsfull markanvändning.
Att hyra sin bostad är vanligt förekommande, eftersom landet är i början av markprivati-
sering. Det finns en speciell lag, ”The Housing Law”, som reglerar förhållandet mellan
hyresvärd och hyresgäst.
Folk i allmänhet, och då även markägare, är inte så välinformerade om deras rättigheter
och fastighetsregistrets fördelar. Existerande fastighetslag är inte lättförstålig, klar och
entydig och det bästa sättet att handskas med problem som uppstår när man köper land
eller bygger är att anlita seriösa fastighetsmäklare, fastighetsförvaltningsföretag eller
byggnadsentreprenörer.
Tekniken för fastighetsbildningsåtgärder är liknande det svenska systemet och det finns
ett fastighetsregister där markägande och gränser är fastslagna och definierade. Även
lantmäteriyrket är liknande det svenska och man använder en sofistikerad mätningstek-
nik och utrustning, som till exempel totalstationer. En lantmätare är oftast anställd inom
den privata sektorn, men staten har dock det slutgiltiga ansvaret för beslut rörande fas-
tighetsbildning.
Bahrain befinner sig i en utvecklingsfas där många olika faktorer troligtvis kommer att
påverka hur det ser ut framtiden.
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DISSERTATION

Real estate technique in Bahrain

Summary
Bahrain is a constitutional hereditary monarchy with a bicameral parliament consisting
two branches; a fully elected legislative branch and an appointed consultative Council.
Until the 14th of February 2002 Bahrain was a hereditary emirate, governed by the Al-
Khalifa family in consultation with a council of ministers.
It is a modern developed country but Islamic ideals and beliefs provide the conservative
foundation of the country’s customs, laws and practices. The legal system is based on
Islamic law and English common law. Environmental problems to deal with is desertifi-
cation resulting from the degradation of limited arable land and coastal degradation. One
of the biggest problem is the lack of natural fresh water resources so that groundwater
and seawater are the only sources for all water needs.
The increase in population and environmental pollution are factors which requires sus-
tainable development of plans for a responsible land use and land management.
To rent your dwelling is very common as the country is in the early stage of land privati-
sation and there is a special law, “the Housing Law”, that regulates the relation between
the landlord and the tenant.
The general public and landowners are not well informed of their rights and the benefits
of land registration system. The existing land laws and regulations is not that under-
standable, clear and unambiguous and the best way to handle the problem when you will
buy land or build is to use estate agents, property management companies or building
contractors.
The techniques to handle the cadastral matters is common to the Swedish system and
they have a land registry where land ownership and boundaries is determined and de-
fined.
Even the land surveying profession is very common to the Swedish but it’s often in the
private sectors. They use a sophisticated surveying techniques and equipment, like mo-
torised total stations. The state have the final responsibility for decisions concerning the
formation of new properties.
Bahrain is in a changing phase where lot of factors together are influencing the future.
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Förord
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och ingår i examen för lantmäteriingen-
jörsprogrammet vid Högskolan i Trollhättan.

Under min semester i Bahrain upptäckte jag att det fanns intressanta olikheter
mellan fastighetssystemet i Bahrain och fastighetssystemet i Sverige. Jag såg att
kulturella och religiösa synsätt påverkar en hel del hur rättsystem och tillämpning-
ar fungerar. Eftersom det i Sverige diskuteras mycket om hur vi ska kunna förstå
våra nya svenskar såg jag det som en utmaning att försöka reda ut hur det kan fun-
gera i ett muslimskt land.

Under min vistelse förekom en del oroligheter på grund av kriget mellan Israeler
och Palestinier, vilket försvårade arbetet med att skapa förtroendefulla relationer.
Tack vare hjälpsamma och tillmötesgående personer lyckades jag till slut att
genomföra mitt arbete. Därför vill jag här passa på att tacka personer som har
hjälpt mig.

Ett stort tack till:

Anki Holmstrom Manager TPRC

Sharon Henry

Allan J. Henry Managing Director Cunningham Lindsey
Middle East E.C.

Ahmed Naseef Managing Director GeoData

Iain Boyd Head of Operations Ministry of Works
Sewerage & Drainage Dir.

Cyrus Dali Vesuvala Manager M. Salahuddin Consulting
Engineering Bureau

Maggie Andersson Al Hooty Analytical

Brian Dent Div. manager Ministry of
Works

Dir. of Construction Proj.

Rolf, Annette, Ann, Matt, Cat och Brad
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1 Inledning
Vid första anblicken av Bahrain kan man tycka att det inte finns nå-
gon ordentlig samhällsplanering eller miljövård. Byggnader med sina
murar, som markerar tomtgränser, ligger ibland utspridda med små
obyggbara utrymmen emellan. En del byggnader har inte fullgoda till-
fartsvägar utan man kör över öknen för att komma till fastigheten och
skräp slängs överallt. Detta är ett resultat av en enormt stor befolk-
ningsökning och staten arbetar nu hårt med försöka att få till en sam-
hällsplanering som inte alltid ligger steget efter.

1.1 Bakgrund
Landskap och kultur gör att förutsättningarna för planering och bygg-
nation är helt annorlunda än i Sverige.

Idén till detta arbete tog form under min vistelse i Bahrain förra året,
då jag upptäckte att systemet var så annorlunda mot vad jag är van
vid. Jag insåg då att det måste finnas mycket som är svårt att förstå i
det svenska systemet om man kommer från andra länder.

I lantmätares yrkesutövning är det av största vikt att lättfattligt för-
klara för sakägare vilka regler som gäller vid en fastighetsaffär, detta
för att undvika för såväl samhället som individerna obehagliga och
kostsamma tvister.

En stor grupp människor, som idag är på gång att etablera sig i det
svenska samhället med fastighetsaffärer till följd, är invandrare med
muslimsk bakgrund. För att förklara det svenska systemet på ett bra
sätt för dom, måste man försöka förstå det system som råder i deras
ursprungsländer.

1.2 Syfte och mål
Syftet är att utreda och analysera de fastighetsrättsliga och fastighets-
tekniska principer som råder när man äger en fastighet i Bahrain samt
sammanställa detta grundläggande.

Målet är att öka kunskapen för vad de ”nya svenskarna”, som är på
gång att etablera sig i Sverige, tycker är svårt att förstå i det svenska
fastighetsrättsliga och fastighetstekniska systemet.
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1.3 Avgränsningar
Rapporten innefattar de grundläggande principerna avseende hyres-
förhållande och ägoförhållande.

2 Allmänt
Bahrain är ett mycket litet land beläget central bland de andra Gul-
fländerna. Detta centrala läge har medfört att landet spelat en avgö-
rande och balanserande roll för de större grannländernas affärer med
utlandet vilket har lett till att landet har utvecklats till att bli ett in-
ternationellt bankcentra. Landet har ingen större tillgång till olja.
Bristen på olja och de andra ländernas stora tillgång på olja har inne-
burit att landet istället har satsat på raffinaderier där oljan från andra
Gulfländer raffineras. Den nuvarande kungen har drivit fram ekono-
miska och politiska reformer. Kungen, som är sunnit, har även arbetat
med att förbättra relationerna med Shi’a samhället eftersom det fun-
nits en del motsättningar mellan sunniter och shiiter, som är islams
två huvudinriktningar.

2.1 Geografi
Bahrain är en ögrupp mitt i Persiska viken. Den består av 36 öar om
711 km2. Bahrain Island är den största och den upptar nästan 85 % av
den totala arean, den är 48 km lång från norr till söder och som bre-
dast är den 16 km. Några av de mindre öarna är kopplade till Bahrain
Island genom vägar och broar. Bahrain är väldigt platt och låglänt.
Den högsta toppen är bara 137 m över havet.

Bild 2.1 Bahrains högsta berg
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Landskapet varierar mycket från ökenlandskap i söder där enbart rena
ökenväxter klarar av att växa, till den något mer bördiga marken
längst upp i norr. I norr odlas dadlar, granatäpplen, mandlar, fikon,
citrusfrukter och en stor variation av grönsaker. Det enda som är
hämmande för växtligheten uppe i norr är det ständiga problemet med
bristen på vatten.

2.2 Klimat
Klimatet kan generellt beskrivas som sval vinter under december till
februari och mycket varma somrar under mars till november. Under
vintern är temperaturen 10-20oC och nederbörden är sparsam, i medel
74 mm per år. Mellan mars och maj samt oktober och november är det
normalt varmt och torrt med skön bris och många soltimmar. Under
den riktiga sommarsäsongen mellan juni till september är det vanligt-
vis mycket hett och helt torrt men med en ökande grad av luftfuktig-
het, medeltemperaturen ligger på 36-45oC och luftfuktigheten stiger
från 62 % till 82 %.

2.3 Befolkning
Invånarantalet är totalt 620 400 (1997) varav icke-bahrainier är 240
000. Arabiska är det officiella språket, men engelska är mycket vanligt
förekommande och används som affärsspråk. Islam praktiseras av 85
% av invånarna. Under de senaste åren har befolkningen ökat avsevärt
och denna mycket höga befolkningsökning tenderar att fortsätta. En
medelfamilj idag består av sju medlemmar och majoriteten av befolk-
ningen är under 25 år. Detta medför i många fall att planeringen inte
hänger med befolkningsökningen.

2.4 Ekonomi
Kungen har avsatt pengar i en statskassa som utgör grunden för de
statliga finanserna. Ett antal statliga bolag står för de största inkoms-
terna till statskassan. Petroleum produktion och behandling uppskat-
tas till 60 % av statens avkastning. De ekonomiska villkoren har varie-
rat med förändrade framgångar med oljan sen 1985, till exempel, un-
der och efter Gulfkrisen 1990-1991. Med sin väl utvecklade kommuni-
kations- och transportanordningar har Bahrain blivit ett hem för att
stort antal multinationella företag med affärer i Gulfen. De största in-
dustrierna är petroleumutveckling och förädling samt aluminium-
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smältning. Utöver detta utgör även bankväsen, fartygsreparation och
turism en stor inkomstkälla. Inkomster till statskassan förekommer
även i form av diverse statliga avgifter för renhållning, va, el, tillstånd,
visum mm. Större privata företag får betala avgifter till staten för sin
verksamhet.

Export sker till största delen till Indien, Japan, Saudi Arabien, Sydko-
rea och Förenade Arabemiraten. Den största exporthandelsvaran är
petroleum och petroleumprodukter, som svarar för 61 % av exporten
medan aluminium som är den näst största varan endast svarar för 7
%. En stor andel av de exporterade petroleumprodukterna är tillverka-
de av importerad råolja. Största importpartnern är Saudi Arabien som
står för 49 % av all import, vilket huvudsakligen består av olja, som är
Bahrains största importprodukt (41 %).

Arbetslöshet, speciellt bland ungdomar, och uttömningen av både olje-
och grundvattentillgångarna är de största långsiktiga ekonomiska
problemen.

Det är kungen som är överhuvud för statskassan och de olika ministe-
rierna blir tilldelade en viss budget som de ska försöka hålla. Vid stör-
re projekt kan kungen tillföra mer pengar till statskassan.

Poängteras bör att Bahrain är med i Guinness Rekordbok för att lan-
det har den lägsta inkomstskatten, den är nämligen lika med noll.

2.5 Miljö
Ministry of Municipalities & Environment är det ministeriet som har
huvudansvaret för miljöfrågor. De miljöproblem som arbetas hårdast
med är ökenutbredningen som är ett resultat av nedbrytningen av den
begränsade odlingsbara marken, perioder av torka och sandstormar
samt kustnedbrytningen (skador på kustlinje, korallrev och havsvege-
tation) som är ett resultat av oljespill och andra utsläpp från stora
tankers, oljeraffinaderierna och distributionsstationerna. Man arbetar
även hårt med den oroväckande bristen på vattenkällor, grundvattnet
och havsvattnet är de enda källorna. Internationellt samarbete utgörs
av biologisk mångfald, klimatförändringar, ökenutbredning, miljöfar-
ligt avfall samt förtunning av ozonlagret.

Nedskräpningen är förödande i Bahrain trots att man har till viss del
tvångsanslutning till den statliga sophämtningen. Obebyggda områden
ser i många fall ut som soptippar, det är allt från plastpåsar till döda
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djur, möbler, kylskåp och bilar. Staten har nu börjat med att driva
kampanjer i syfte att ge information till befolkningen om vad ned-
skräpningen har för inverkan på marken. Vid välbesökta marknader
och officiella kontor kan man finna information om ökenutbredning,
förtunning av ozonlager osv. och man går även ut och propagerar vid
större arrangemang.

”The Children and Mothers Welfare Society” bildade en kommitté i juli
2001, som har till uppgift att tillsammans med GULF City Cleaning
Company främja återvinning i Bahrain. De har utställningar och in-
formation i större shoppingcentra och de har fått till stånd en återvin-
ningsstation vid deras lokaler där man kan lämna in dagstidningar,
veckotidningar, aluminiumburkar och metallburkar samt plastflaskor.
Det yttersta målet är att återvinning ska bli lätt och bekvämt för
samtliga invånare för att kunna motivera dem att återvinna. Ett led i
att minska nedskräpningen är att man får pant för aluminiumburkar
och man kan få ersättning för inlämnad metall. Man har även upprät-
tat en ”Hotline” så allmänheten kan ringa in och anmäla miljöbovar.

Tilläggas bör att det har skrivits under en ”Memorandum of Unders-
tanding” (MoU) mellan Bahrain och Unesco den 19 april 2002. Unesco
ska bland annat hjälpa till att uppskatta miljösituationen i Bahrain
med stark betoning på att utveckla miljöstrategier och handlingspla-
ner. Man ska även titta på en eventuell kapacitetsökning i bevarandet
av känsliga ekosystem, kustzonskötsel och utbildning i miljöinspektion
inklusive miljöworkshops. Det finns även planer på etablerandet av ett
center för vattenfyndigheter, centret ska ha till uppgift att studera vat-
tenhushållning och användandet av solenergi för avsaltning av havs-
vatten.

Unesco ska även hjälpa till att utveckla en webbsida på Internet som
ska ge geografisk information i utbildnings- och forskningssyften.

2.6 Politiskt system
Fram till nu har Bahrain varit en konstitutionell monarki i form av ett
emirat med ett verkställande kabinett med en separat rättsväsende.
Emiren var statsöverhuvud och även högsta befälhavare i försvaret.
Han har praktiserat absolut befogenhet i alla angelägenheter rörande
staten.

Även om emiren har haft betydande verkställighets makt så delegera-
de han av praktiska skäl visst beslutsfattande till ett kabinett, det s.k.
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Council of Ministers. Ordförande i Council of Ministers var premiärmi-
nistern som även fungerade som överhuvud för regeringen. Premiär-
ministern utsågs av emiren och han i sin tur formade regeringen ge-
nom att välja ut medlemmar till Council of Ministers, naturligtvis i
samråd med emiren. Ministrarna var direkt underställda premiärmi-
nistern, som liksom emiren hade befogenhet att ändra de andras be-
slut. The Council of Ministers bestod av 18 medlemmar och de flesta
var släkt med emiren. Dessa var då ministrar över varsitt ministerium
och hade den övergripande makten över respektive ministerium.

Politiska partier har tidigare varit förbjudna, men det fanns politiska
påtryckningsgrupper. Shi`a aktivister har underblåst oro sporadiskt
sen 1994, krävande återinförandet av en utvald nationell församling
och ett slut på arbetslösheten. För att kunna möta dessa orosmoment
gjordes försök att bilda vissa politiska partier inför det historiska valet
2001. Det föll vid den tidpunkten inte så väl ut så idag finns det inga
registrerade och aktiva politiska partier. Ett flertal små hemliga väns-
teranhängare och Islamska fundamentalistiska grupper är dock akti-
va.

Den 14 februari 2002 tillkännagav dock emiren aktiveringen av hans
lands grundlagsändring som är avsedd att vända Bahrain till en
grundlagsenlig ärftlig monarki, där han nu blir kung. Denna historis-
ka händelse kom ett år efter en annan händelse som var en unik de-
mokratisk upplevelse. Befolkningen fick rösta i en folkomröstning för
”The National Action Charter”, kungabrevet, som skulle förvandla sta-
ten till monarki år 2004.

Grundlagen, som är baserad på kungabrevet, är modern med tre sepa-
rata och oberoende huvuddelar som dels riktar sig till den lagstiftande,
dels till den rättsliga (domarkåren) och slutligen till den verkställande
myndigheten. Den lagstiftande består av två förgreningar, en till fullo
folkvald rättslig gren, en s.k. rådsförsamling och en utnämnd Consul-
tative Council, som ska bestå av experter och kompetenta medborgare.
Ett annat koncept, som även kan förekomma i andra länder, är att
domstolarna medges makten till juridisk revision av dom, dvs. dom-
stolarna har möjlighet att slå ner lagar om man bedömer att de ej är
enligt konstitutionen.

Syftet med en väldefinierad separation av lagstiftning, domarkår och
verkställande myndighets makt, är att gå mot demokrati. Den nya
demokratiska reformen är den första av detta slag bland Gulfländerna.
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Man talar om att värna om männens och kvinnornas lika rättigheter,
yttrandefrihet, rätten att rösta och rätten till rättegång.

2.7 Ministerier
Ministerierna har en central roll när det gäller alla samhällsfrågor och
inte minst de fastighetsrättsliga frågorna. De olika ministerierna kan
fungera som myndighet för tillståndsgivning, tillsyn mm. En omänd-
ring av de olika ministeriernas ansvarsfördelning planeras och kom-
mer att ske successivt, i och med den nya grundlagsändringen.

2.7.1 Ministry of Housing and Agriculture

Ministeriet sköter all planläggning samt har ansvaret för färdiga om-
råden och är uppdelade på olika direktioner/styrelser.

� Technical Affairs Directorate – handhar infrastruktur, arkitek-
tur, byggnadskontroll, kvalitet mm.

� Physical Planning Directorate – handhar huvudplanering, de-
taljplanering, kartproduktion osv.

� Survey Directorate – handhar fastighetsbildning, marktilldel-
ning och fastighetsindelning (land allocation supt.), viss fält-
mätning och hydrografiska undersökningar. Under denna sty-
relse finns även en domstolssektion med advokater.

� Directorate of Ownership & Loans – inregistrering, bostads-
service, befolkningskontroll.

� Agricultural Relation.

� Agricultural Engineering Directorate – handhar jordbruks-
teknik och markutveckling.

� Animal Wealth Directorate – veterinärservice, utökning och avel
av kreatursbesättningen.

� Plant Wealth Directorate – plantproduktion, ornamental sek-
tion, dadelpalmproduktion, jord-  och vattenlaboratorium, ka-
rantän och skydd för plantor.

� Water Resources Directorate – undersöker vattenkällorna.

Ministeriets strävan är att erbjuda invånarna inte bara nödvändig bo-
stadsstandard, lån för att köpa, bygga eller restaurera, tomter för att
kunna bygga i överensstämmelse med egna avsikter och krav utan
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även ett antal andra tjänster som tillfälliga lägenheter för bostadssö-
kande i väntan på rätt bostad och annat som lantmäterimätning, pla-
nering och utveckling.

2.7.2 Ministry of Municipalities and Environments

Detta ministeriet handhar ansökningar av olika slag och jobbar med
miljöfrågor.

Ministeriet består av ett huvudkontor där man finner direktörerna för
olika distrikt, samt diverse avdelningar

� Directorate of Administration Affairs – administration, personal.

� Directorate of Finance – finansiell redovisning, beräkning av
statsinkomster, inköp och lager.

� Directorate of Transport & Maintenance – transport och under-
håll.

� Directorate of Central Markets – marknad, kommunala fastig-
heter.

� Directorate of Technic & Engineering – design av stadskärnan,
bygglov, kontroll.

� Parks Directorate – parkförvaltning.

� Environment Affairs – handhar miljöfrågor.

� En avdelning för vardera av de tolv kommunerna.

2.7.3 Ministry of Works

Detta ministeriet handhar allt som rör själva produktionen.

� Public Relations & Community Services – tar hand om allmän-
hetens reklamationer/klagomål.

� Central Planning Unit – utvecklar och uppdaterar den spatiala
databasen.

� Directorate of Projekt Planning – utför projektplaneringar.

� Department of Administration – handhar all generell service,
transport och inköp samt har en informationsteknologigrupp.

� Directorate of Quantity Surveying & Materials Testing
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o Department of Materials Testing & Research – utför geo-
tekniska, kemiska analyser och tar fram krav på bygg-
nadsmaterial och vägmaterial, Här finns både laboratori-
um och forskningskontor.

o Department of Quality Surveying – handhar konstruk-
tion, byggnadsöversyn, avtal samt kvantitetsberäkning
för vägprojekt.

� Directorate of Construction Projects

o Department of Building design – arkitekturdesign, bygg-
nadsteknisk design, mekanisk & elektrisk design.

o Building Construction Supervision Department – över-
vakning/kontroll av medborgarnas konstruktioner, meka-
nik och elektricitet.

o Department of Special projects.

� Directorate of Building Maintenance

o Department of Materials Control & Adm. support – mate-
rial kontroll, lageröversyn.

o Department of Technical Services – konstruktionskon-
troll, verkstadsöversyn.

o Department of Fields & Workshop Maintenance – sköter
översyn av byggnadsarbeten, arbetare, verkstäder, elekt-
ricitet. Denna avdelning fungerar även som kontor över
diverse statliga verkstäder som exempelvis A/C o kyl
verkstad, mekanisk verkstad, svetsverkstad, snickeri, el-
verkstad.

� Directorate of Roads – trafiköversyn, trafiksignalkontor, trafik-
skyltar.

o Department of Roads Design – huvudprojektering och
öppning av vägar.

o Department of Traffic Engineering & Planning – trafik-
planering, trafikkontroll och säkerhet, elektriska trafik-
signaler.

o Department of Roads & Bridges Maintenance – underhåll
av vägar och broar.

o Department of Roads Construction Supervision
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� Directorate of Sewerage and Drainage – handhar all utbyggnad
och underhåll av befintligt avloppssystem samt anslutning av
hushåll. Uppdelad på tre olika avdelningar

o Department of Sewerage & Drainage Operations & Main-
tenance – maskinunderhåll, nätverksdrift, reningsan-
läggningar och behand-lingsverksamhet som exempelvis
ozonmaskiner.

o Department of Sewerage Planning & Projects – strategi
för genomförande, huvudprojektering av nätverksverk-
samheten.

o Department of Engineering Services – registrering, tek-
nisk design, konstruktion.

2.7.4 Ministry of Electricity and Water

Med tanke på den livsviktiga betydelse och den stora rollen kraft- och
vattensektionerna spelar för att flytta fram positionerna för andra
ekonomiska och sociala sektorer i Bahrain, har Ministry of Electricity
and Water gjort ansträngande prestationer för att genomföra diverse
projekt i syfte att göra Bahrain till ett väl utvecklat land. Man har ar-
betat med projekt som exempelvis ska leda till tillgång till kraft och
vatten för alla bostäder och att öka kvalitén på servicen till konsumen-
ter samt att förbättra möjligheterna att möta det ökade behovet av
vatten och elektricitet.

Stor vikt har lagts vid utvecklande projekt som förhöjer konsument-
servicen, inklusive effektivisering av procedurer och arbetssätt samt
utbildning av personalen i alla positioner. Detta för att få ett effektivt
och lättförståeligt fakturasystem samt kunna ge snabba svar på abon-
nenternas frågor. Detta har krävt ett stort samarbete genom ett en-
hetligt nätverk av avdelningar som samlar uppdaterad information på
alla nivåer.

� Water Distribution Directorate – underhåll och teknik samt pla-
nering och konstruktion.

� Electricity Distribution Directorate – planering & utveckling,
konstruktion, drift & underhåll, gatubelysning.

o Elsystemkontrollavdelning

o Elreparationsavdelning
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o Gatubelysningsreparationsavdelning

o Kundservice

� Water Produktion Directorate

� Electricity & Water Transmission Directorate – drifts- och sy-
stemkontroll, elöverföring, vattenöverföring.

2.8 Rättssystem
Lagsystemet i Bahrain är baserat på ett flertal källor, och består av en
traditionell tribal (beduinsk) lag, tre separata skolor med islamsk sha-
ria lag och en civillag som är uppbyggd av koder, föreskrifter och reg-
ler. Civillagen är starkt influerad av British common law (brittisk all-
män lag) genom att den utvecklades av Brittiska juridiska rådgivare i
början av 1920-talet och fortsatte att utvecklas fram till självständig-
hetsdagen 1971.

Med hänvisning till konstitutionen från 1973 är domstolarna en obero-
ende och separat gren inom staten. Dock bör påpekas att den med den
högsta befogenheten inom rättssystemet, Minister of Justice and Isla-
mic affairs, är utsedd av och direkt underställd premiärministern.
Kungen, som då har vad som kallas ”makten att benåda”, är i slutän-
dan trots allt suverän.

Bahrain har ett dubbelt domstolssystem, genom civildomstolar och
shariadomstolar. Shariadomstolen behandlar primärt personliga an-
gelägenheter (skilsmässor, giftermål, testamenten osv.) och finns i
samtliga kommuner, men har då en överdomstol (sharia Court of Ap-
peal) belägen i huvudstaden. Civildomstolarna är uppdelade på all-
männa (summery) domstolar och en Högsta Domstol (supreme court).
Allmänna domstolar av första instansen finns i varje samhälle och be-
står av separata tribala, civila och kriminala sektioner. Överklagande
görs till Högsta domstolen (The Supreme Court).

Den absolut högsta instansen är The Supreme Court of Appeal.

3 Samhällsplanering
All övergripande planläggning sköts av Ministry of Housing and Agri-
culture. Sedan detta ministeriet kom till 1975 har det formulerat pla-
ner och projektbeskrivningar för att tillgodose bostadsbehovet för Bah-
rainiska familjer på alla nivåer och i olika sektorer av bostäder och
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konstruktioner i hela landet. Ministeriet har fullgjort ett antal bo-
stads- och byggnadsprojekt över hela Bahrain för att vidga bostadsser-
vicen och civilisera. Från början var det just bostadsbehovet som var
viktigast att tillgodose. Under senare år har man även arbetat hårt
med infrastrukturen.

Bild 3.1 Bebyggelse på ej planlagt område.

Intentionerna att på kort tid utveckla landet ledde till att man tog in
ingenjörer och liknande från ett flertal olika länder på grund av bris-
ten på utbildad arbetskraft. När man då startade med planläggning, så
införde man fasta regler från många olika källor vilket ledde till att
man inte följde en riktning. Detta har utvecklats mycket under de se-
naste åren och man börjar få en struktur som fungerar i just det här
landet.

Ett annat problem är att det inte funnits någon väl utvecklad över-
gripande planering, vilket har lett till samordningskollisioner. Ett rätt
klart exempel kan man se på ett flertal stora shoppingcentra som
byggts upp, där man har byggt ett enormt stort antal parkeringsplat-
ser, vilket ansågs nödvändigt på grund av antalet bilburna i landet och
bristen på fungerande kollektivtrafik. Vad man däremot inte har tänkt
på är att alla dessa bilar ska kunna ta sig därifrån, vilket leder till
kaos vid de tillfällen när shoppingcentrumen är välbesökta. En sam-
ordning mellan vägplanering och planering av shoppingcentrumet
hade gett bättre förutsättningar att förebygga dessa problem.

Det finns som sagt ingen övergripande plan över hela landet, men man
har börjat planlägga mindre områden och då relativt detaljerat. Planen
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offentliggörs successivt, först till den innersta kretsen och sedan inom
ministeriet. När planen är helt klar får vissa utomstående, som har
tillstånd, ta del av den. Detta sker genom att de får tillgång till kartan.
Plankartan är relativt detaljerad och anger bebyggelsens utformning,
som typ av bebyggelse och antal våningar inom respektive yta. När det
är nästan byggklart offentliggörs intentionerna med planen till all-
mänheten genom tidningen. Av denna anledning är det mycket viktigt
att man vid köp av mark anlitar ett företag som sysslar med fastig-
hetsbildning och som har tillgång till planen, för att undersöka om det
är tänkt att det till exempel ska byggas vägar över marken.

Planen behöver inte följas helt och hållet. Det är fullt möjligt att göra
avsteg från planen genom att bygga annat eller högre, vilket Ministry
of Housing och Agriculture, premiärministern eller kungen har befo-
genhet att besluta.

4 Äganderätt till mark
Det har skett en stor förändring av äganderättsförhållandena i Bah-
rain. Från början ägdes all mark av den kungliga familjen, efter hand
som fler och fler etablerade sig i landet skänkte emiren markbitar till
speciellt utvalda Bahrainier. Detta blev aldrig registrerat, så på vissa
ställen kan det fortfarande vara något oklara gränsdragningar.

När den stora byggboomen startade på 1980-talet upptäckte man att
de oklara gränsdragningarna ställde till problem. Man började då med
att försöka reda ut ägarförhållandena och registrera ägare och areal på
fastigheterna för att försöka få en viss ordning på fastighetsindelning-
en. För att då kunna få en möjlighet att få rätt till marken måste de
som gjorde anspråk på marken påvisa någon slags gränsmarkering.
Många byggde då upp murar runt marken som de ansåg hörde till sina
ägor. Detta medförde en mycket komplicerad och rörig indelning. På
vissa ställen är murarna uppbyggda med ett par meters mellanrum,
vilket medför att många små obyggbara markbitar lite här och där
tillhör kungen eller staten. På andra ställen byggdes murar mitt i ett
ökenområde utan riktiga tillfartsvägar. För att ta sig till dessa ställen
kör man på ökenvägar. Detta medför problem när ägarna till marken
runt omkring vill bygga nya fastigheter. Än i dag har man denna
egenhet att bygga upp murar för att markera sin fastighet.
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Bild 4.1 Fastighet belägen i öknen utan tillfartsväg.

Fortfarande ägs den mesta marken av den kungliga familjen, men ge-
nom att varje kunglig har fått ett flertal barn med ett antal fruar har
familjen utökats till att bestå av 500-600 shejker. Hur mycket mark
som var och en ärvt beror på vilket barn i rangordningen det är, äldsta
sonen med första frun ärver mest. Dessutom skänker kungen mark
varje år till vissa utvalda Bahrainier.

En annan stor markägare är staten. Den statligt ägda marken utgörs
oftast av allmänna områden som exempelvis vägar och parker samt
även mark där det finns offentliga byggnader. Den statliga marken är
inte kungens privata mark, trots detta har kungen full beslutanderätt
om vad statens mark ska användas till.

4.1 Gränser
En fastighets gräns definieras genom speciella gränsmarkeringar. Hur
dessa gränsmarkeringar ser ut kan variera mycket kraftigt, men ut-
görs för det mesta av en mur runt fastigheten, men kan även bestå av
stolpar, gjutna betongklumpar, dubb eller rör. De sistnämnda gräns-
markeringarna återfinns oftast i fastighetsgränsernas brytpunkter och
varje markering förses med ett nummer. Fastighetsgränserna finns
oftast angivna på en fastighetskarta med gränsmarkeringarnas num-
mer.

Fastighetsgränser, som tillskapas idag, ska vara klart definierade ge-
nom att det finns markerade på marken och redovisade med en koor-
dinatangivelse på den karta och beskrivning som upprättas när en ny
lott avstyckas.
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Någon standardiserad utmärkning av gränser, på så sätt att alla
gränsmarkeringar ser ut på ett bestämt sätt eller placeras på ett visst
avstånd från varandra längs en gräns, förekommer inte.

 

Bild 4.2 Olika gränsmarkeringar.

4.2 Äganderättshandling
Till varje fastighet finns en handling som fungerar som ett bevis på att
man är ägare till fastigheten. Denna äganderättshandling utgörs av
den, så kallade, ”Röda boken”. I äganderättshandlingen finns uppgifter
som belägenhet, areal, vad som är fastighetstillbehör mm.

Äganderättshandlingen följer alltid fastigheten vid alla former av
överlåtelse.

4.3 Äganderätt till del av fastighet
Sedan fem år tillbaka finns det möjlighet att äga del av fastighet. De-
len kan vara till exempel en lägenhet eller en lokal i en större byggnad.
Äganderätten till marken delas då vanligtvis upp procentuellt efter
storlek på lägenhet eller lokal. En kommitté, som väljs av delägarna,
beslutar om övergripande frågor rörande fastigheten. En summa peng-
ar, som beslutas av kommittén, läggs i en kassa och används för un-
derhåll av byggnaden.

4.4 Äganderätt till luftutrymme och mark under marknivån
Vad det gäller huruvida man även har äganderätt till luftutrymmet
över fastigheten och mark under själva markytan är lagstiftningen
inte helt klar, men underförstått så äger man även detta. Det har inte
funnits något intresse av att äga dessa delar så därför ses det automa-
tiskt som om det ingår.
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4.5 Äganderätt till vattenområde
Den som äger mark i anslutning till havet har inte någon som helst
äganderätt till något vattenområde. Samtliga vattenområden är sta-
tens, vilket ger staten möjlighet att utöka landarealen. Denna utök-
ning av landarealen sker frekvent genom att man fyller ut med avfall
och fyller på med sand från havsbotten.

Bild 4.3 Utbyggd mark.

4.6 Naturresurser
Markägaren har rätt att tillgodogöra sig de naturresurser som hör till
marken som sand, olja och grundvatten. Vissa begränsningar finns
dock, det krävs bl.a. tillstånd för uttag av grundvatten. Tilläggas bör
att staten har rätt att tvångsinlösa fastigheter utan begränsning. Det
finns inga kända fall där man råkat ut för den omständigheten att det
funnits, till exempel, olja på annans mark och staten har blivit tvung-
en att lösa in fastigheten.

4.7 Begränsningar i äganderätten
Vid anläggning som kräver direkt uttag av grundvatten krävs tillstånd
och att fortlöpande kontroller görs för att tillse att det inte tas ut mer
grundvatten än tillåtet.

Om man vill ta bort växtlighet från tomten för att exempelvis anlägga
ny trädgård krävs tillstånd. Ansökan lämnas till The Ministry of
Housing and Agriculture. De skickar ut en besiktningsman som gör en
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undersökning av vad man vill ta bort och måste då ge sitt godkännan-
de.

4.8 Tvångsförvärv
Tvångsförvärv är fullt möjligt och staten har rätt att tvångsinlösa fas-
tigheter utan begränsning. Det är inget som är ofta förekommande i
dagsläget, eftersom de största markägarna är den kungliga familjen
samt staten och det är på dessa ägor som allmänna vägar och andra
allmänna anläggningar i första hand byggts. Tvångsinlösen kommer
naturligtvis i framtiden att bli allt vanligare eftersom det blir fler och
fler fastighetsägare och trafiken blir allt intensivare vilket kräver en
utbyggnad av vägnätet. Dessutom diskuteras en mer strukturell upp-
byggnad av landet samt att markanvändningen ska bli mer funktionell
och styras upp mer med hjälp av planer.

I de fall en hel fastighet inlöses blir fastighetsägaren erbjuden annan
mark eller ersättning. Om del av fastighet tas i anspråk med tvångs-
inlösen har markägaren rätt till viss ersättning. För att kunna få er-
sättning vid inlösen av del av fastighet måste en ansökan inlämnas.
Man sätts då upp på en väntelista och det kan dröja otroligt många år
innan man får svar på om ersättning utgår. Är så fallet att det finns
möjlighet att bli ersatt med tilläggsmark är detta ett mer lätthanter-
ligt förfarande och kan lösas inom kortare tid.

Förfarandet vid tvångsinlösen är så att berörd myndighet meddelar
markägaren om att det kommer att ske en tvångsinlösen. Markägaren
får själv driva ersättningsfrågan. Det krävs inget domstolsbeslut för
att tvångsinlösa mark.

5 Fastigheten
Det finns inte någon klar definition av begreppet fastighet i lagen.
Man kan utläsa av vissa bestämmelser att inte bara marken kan till-
höra fastigheten utan även de byggnader eller andra anläggningar som
fastighetsägaren uppfört på sin mark. Marken och byggnader kan dock
inte generellt ses som en sammanhållen äganderättslig enhet, även om
så oftast är fallet. Vad som utgör tillbehör till marken framgår av
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äganderättshandlingen (”Röda boken”). Det är med andra ord fullt
möjligt att slå isär äganderätten till mark och byggnader.

I lantmäterisammanhang används oftast uttrycket ”plot”, som betyder
jordbit/tomt.

Vad som hör till en byggnad förutsätts vara all fast inredning som
skall användas stadigvarande i byggnaden.

5.1 Fastighetsbeteckning
Varje tomt har en beteckning som är uppbyggd av åtta siffror. De två
första anger området (area) där tomten är belägen, de två andra anger
kvarteret (division) och de fyra sista är unikt för just den tomten (plot).
Vid varje förändring av en tomts storlek eller form skapas en ny be-
teckning.

Varje tomt kan bara bestå av en sammanhängande yta.

5.2 Fastighetsregistret
Alla fastigheter ska redovisas i fastighetsregistret eller mer riktigt
översatt; tomtregistret (plotbook). De redovisas där med den unika fas-
tighetsbeteckningen. Ur fastighetsregistret kan man få uppgifter om
ägare, ägaridentitet, areal, koordinatangivelser, ursprungsfastighet,
status, pågående aktiviteter samt eventuella inteckningar. Fastighe-
terna är även angivna på en registerkarta och i ett fastighetsregister-
utdrag kan man utläsa på vilket kartblad man kan finna fastigheten.

I registret kan man även få fram information om fastigheter som inte
längre finns. De kan ha delats upp eller sammanlagts och bildat ny
fastighet.

Fastighetsregistret handläggs och ajourhålles av The Ministry of Hou-
sing & Agriculture.

5.3 Fastighetsskatt
Skatt på tomt eller byggnad betalas vid varje ägarbyte. Till grund för
beskattningen ligger värdet av fastigheten vid överlåtelsetillfället. Det
finns inte något taxeringsvärde på fastigheten utan man går helt efter
marknadsvärdet. För närvarande (2001) är skatten vid försäljning 3 %
av köpeskillingen.
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5.4 Finansiering
Den dominerande finansieringsformen för fastigheter är egna medel,
men i många fall räcker inte den egna förmögenheten. Det finns då
möjligheter att låna. I vissa fall kan man få statliga lån men lån till
fastighetsinvesteringar lämnas även av banker och andra som har ka-
pital att placera. För att få låna krävs oftast säkerhet. Vid fastighets-
köp tas då lämpligen en inteckning i fastigheten. Banken tar då origi-
nalet av ”Röda boken” och ägaren får en kopia av den. När lånet är
slutbetalt får ägaren tillbaka sitt ägarbevis.

Om en fastighet är pantsatt, kan detta vara antecknat i fastighetsre-
gistret.

6 Rättighetsupplåtelser
I äganderätten till en fastighet kan ingå olika former av rättigheter att
använda statlig mark och anläggningar. Vad som gäller när man har
behov av att använda annan mark eller anläggning utanför den egna
fastigheten skiljer sig en del beroende på vilket förhållande det gäller.

6.1 Servitut
Det finns en del gamla privata överenskommelser om att nyttja an-
nans mark för, exempelvis, väg, men det finns inget lagutrymme för
denna typ utav överenskommelser. Om det uppstår oenighet om avta-
lets giltighet kan man lösa tvisten som en vanlig privaträttslig tvist.
Chansen att vinna sådan tvist för den härskande fastigheten är myck-
et liten.

6.2 Arrende
Att arrendera en bit mark är fullt möjligt och i stort sett samma rätts-
regler gäller som vid hyresförhållande. Det som skiljer från att hyra
bostad är att arrendeavtalet omförhandlas efter viss tid. Hur lång gil-
tighet ett sådant avtal har beror på vad man förhandlat fram vid av-
talets upprättande. Någon klar besittningsrätt föreligger ej heller.
Dock är det så att om markägaren inte vill förlänga kontraktet och ar-
rendatorn är av annan åsikt får tvisten lösas i domstol. Om arrenda-
torn arrenderat marken under en längre tid och markägaren inte har
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tillräckligt goda avsikter med vräkningen, har arrendatorn stora chan-
ser att vinna tvisten.

6.2.1 Uppföra byggnad på arrenderad mark

Man kan uppföra en egen byggnad eller annan anläggning på marken,
men detta är ytterst ovanligt. Ett sådant förfarande är inte reglerat i
lagen utan bygger på frivilliga överenskommelser. Markägare och ar-
rendator förhandlar om vad som ska gälla vid exempelvis uppsägning,
flyttning mm.

6.3 Hyra
Att hyra sin bostad är vanligast förekommande, speciellt för icke-
bahrainier. I innerstaden är det vanligast att hyra lägenheter och i
utkanten av samt utanför staden hyr man oftast villor i s.k.
”compounds”, som är ett inhägnat villaområde med vissa gemensamma
anläggningar. Inom vissa ”compounds” finns dock mindre hyreshus
med lägenheter.

Hyreshusen kan vara både privata och statliga.

Det finns hyreshusområden som staten äger som kan ses som motsva-
righeten till den svenska allmännyttan. Dessa områden består ofta av
nedslitna hyreshus inrymmande små lägenheter med låg standard och
mycket låg hyra.  Staten äger även hyreshus som är mer lyxiga med en
hyra som är mycket hög.

Bild 6.1 Allmännyttan.
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6.3.1 Hyresregler

Förhållandet mellan en hyresgäst och en hyresvärd regleras i första
hand genom bestämmelserna i hyreslagen (”The Housing Law”). Hy-
reslagen fungerar som en social skyddslag som framför allt skyddar
hyresgästens intressen i ett hyresförhållande. De flesta bestämmelser-
na är tvingande till hyresgästens förmån. Det är viktigt att en hyres-
gäst själv försöker sätta sig in i de bestämmelser som gäller för att
kunna utnyttja de fördelar som hyreslagen ger.

Hyreslagen reglerar exempelvis hyresvärdens skyldighet att under-
hålla huset, vilket skiljer beroende på vilket hyresförhållande som har
kontrakterats. En regel som är mycket betydelsefull, är att hyresvär-
den endast har rätt att höja hyran en gång under hyresgästens hyres-
tid och då med högst 10 %.

Besittningsrätt föreligger som huvudregel och enda egentliga anled-
ningen till uppsägning är underlåtenhet att betala hyra. Är hyresgäs-
ten mer än 59 dagar sen med hyran kan hyresvärden gå till domstol
för att få igenom en vräkning. Detta är ett förfarande som kan ta upp
till tre år.

Överlåtelse av hyresrätt får ej ske utan fastighetsägares samtycke vil-
ket gäller även bröstarvingar, maka etc.

Utöver hyran betalas en s.k. ”hyresskatt”, som ska täcka sophämtning
samt fasta avgifter för vatten och el. Det finns möjlighet att förhandla
med hyresvärden så att denna ”skatt” bakas in i hyran. Detta kan i
många fall vara fördelaktigt för icke-bahrainier eftersom dessa oftast
betalar en högre hyresskatt än vad bahrainierna gör. Hyresskatten är
ungefär 10 % för omöblerat och halvmöblerat samt 6 % för fullmöble-
rat.

6.3.2 Hyresavtalet

Hyresavtal skall upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgäs-
ten begär det, vilket då ska undertecknas av båda parter. Ett statligt
hyresavtal finns som standardformulär och här anger hyresvärden
villkoren för hyresförhållandet. I avtalet anges ofta diverse olika orsa-
ker för uppsägning, som i många fall inte skulle gälla vid en tvist.

Hyresavtalet är inte helt bindande, vid tvist i domstol gäller i första
hand hyreslagen, men man bedömer även rimligheten i villkoret. Hy-
resavtalet skrivs om varje år, men fastighetsägaren har ingen rätt att
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neka förlängning. Uppsägningstid är normalt en månad men detta ska
överenskommas om och införas i hyresavtalet.

Då Bahrain är ett land med mycket gästarbetare finns det även möj-
lighet att skriva in i avtalet att huset hyrs för viss förutbestämd tid.
Man kan på detta vis förhandla ned hyran, som oftast betalas i en
klumpsumma. Observeras bör att man i detta förhållande inte har nå-
gon uppsägningsrätt under denna tid.

6.3.3 Hyresförhållande

Det finns tre olika sätt på vilken man kan hyra sin bostad, antingen
kan man hyra

� Omöblerat
Man hyr då huset med diskbänk, badrumsporslin, lamphållare
och eluttag. Garderober kan ibland finnas om de är inbyggda.
Golvet kan vara utan matta men väggarna är målade.

� Halvmöblerat
Kyl, spis och garderober ska finnas samt luftkonditionering i
samtliga rum. Golvmatta och gardiner ska också ingå. Valet av
mattor och gardiner får varje ny hyresgäst själv göra, oftast för
ett visst belopp. Beloppets storlek beror på hyresvärd och hyra.

� Fullmöblerat
I stort sett allt ingår möbler, köksredskap, porslin, linne mm.

7 Köp av fastighet
Vid köp rekommenderas att köpehandling upprättas och att det klart
och tydligt framgår vad som ingår i köpet. Det rekommenderas även
att man anlitar lantmätare för att undersöka säljarens uppgifters rik-
tighet om storlek och belägenhet. Köparen har, för sin egen skull, full
undersökningsplikt och har minimala rättigheter att låta köpet återgå
vid felaktiga uppgifter.

”Röda Boken” är en mycket viktig handling när man ska köpa fastig-
het. Den som har ”Röda boken” i sin hand kan hävda att han är ägare
till marken. Denna äganderättshandling kan samtidigt ses som en pre-
sentationshandling då det i den framgår vad som är tillbehör till fas-
tigheten, d.v.s. vad som ingår i det eventuella köpet. Det förekommer
att oärliga mäklare s.k. ”Dealers” ibland försöker sälja land med en
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kopia av ”Röda boken”, som köpare ska man aldrig gå med på detta.
”Dealers” är relativt vanligt förekommande eftersom det inte krävs
någon licens eller något annat tillstånd för att få agera som mäklare.

Det är fullt möjligt att slå isär äganderätt för mark och byggnader och
man har då en ”Röd bok” för varje del. Förändring av ägarskap ska
anmälas för att föras in i fastighetsregistret.

7.1 Markägartillstånd
Markägartillstånd krävs inte för Bahrainier, men för andra nationali-
teter krävs det tillstånd för att överhuvudtaget få köpa mark. Varje
markköp, delning, gåva osv. som sker till en icke-bahrainer måste be-
handlas i rätten och ansökan om markköp måste därför lämnas till
Ministry of Interior (inrikesministeriet).

De största markägarna är Bahrainier eftersom det finns restriktioner
på hur mycket land en utomstående får äga, detta skiljer sig beroende
på om man är av GCC-nationalitet eller ej.

GCC är en förkortning för Gulf Cooperation Council och är Gulfstater-
nas samarbetsråd som bildades 1981. Gulfstaterna är de sex oljeprodu-
cerande staterna vid Persiska viken; Saudiarabien, Kuwait, Bahrain,
Quatar, Förenade arabemiraten och Oman.

En bahrainier får äga hur mycket mark som helst. Övriga personer
med GCC-nationalitet får äga högst 5000 m2. Det har fram till nu varit
omöjligt för alla utom GCC-nationaliteter att äga mark.

Diskussioner förs för närvarande om att underlätta möjligheterna för
andra att äga fastigheter i Bahrain. Försök skall påbörjas i speciella
områden. En person med annan nationalitet än GCC-nationalitet ska
få äga högst 500 m2, men måste då även ha varit boende i Bahrain i
minst 15 år.

8 Byggprojektet
Att bygga, om så ett vanligt bostadshus, kan bli en mycket kostsam
historia om det inte görs på rätt sätt. Det är därför av största vikt att
försöka utföra byggnadsprojektet så effektivt och säkert som möjligt.
Som lekman är det inte alltid så lätt att veta vilka regler som gäller
och vilket förfarande man ska använda. Det finns olika möjligheter att
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få professionell hjälp, bl.a. kan staten hjälpa till med viss rådgivning,
men det finns även andra aktörer på byggmarknaden.

Det vanligaste förfarandet i Bahrain är att man tar kontakt med en
byggkonsultfirma och talar om vad man vill bygga. Konsulten sköter
sedan all kontakt, bl.a. med berörda myndigheter och entreprenörer.
Första steget är söka bygglov, när det är godkänt måste en lantmätare
anlitas för att göra en topografisk undersökning och inmätning av tom-
ten för att få höjd och exakta måtten på tomten. Ibland måste även
inmätning av närliggande byggnader ske då det är vanligt förekom-
mande att man sammanbygger. Lantmätaren kan även anlitas för att
göra undersökningar om bl.a. planförhållanden och rita kartor samt
sköta kontakter och ansökningar som rör själva marken. Konsulten ser
till att underlagshandlingar och ritningar tas fram och granskar sedan
dessa så att de följer de rekommendationer som staten har gett. Rit-
ningar ska sedan godkännas av staten. Under byggprocessen sker
fortlöpande samråd mellan konsult, byggherre och eventuella entre-
prenörer.

Om det rör sig om mer kvalificerade konstruktioner och i större bygg-
nadsprojekt är det vanligt att konsulten rekommenderar att man anli-
tar building contractors (byggnadsentreprenörer), som då har den to-
tala professionella kunskapen att kunna uppföra säkra byggnader.

Bild 8.1 Hus under uppbyggnad.
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Staten har tagit fram byggföreskrifter då man vill införa ett mer kon-
trollerat byggande, i och med att vissa hus rasat och elektriska instal-
lationer har blivit farliga.

8.1 Bygglov
För att få uppföra permanenta byggnader krävs bygglov. En del av
frågorna klaras av redan när man söker tillstånd om att få köpa mar-
ken. Det som man tittar på vid bygglovsprövningen är om du som per-
son är berättigad till att bygga och om man har finansiella möjligheter
att klara av att bygga. Man kontrollerar även att det planerade bygget
följer planen och att det inte finns något hinder för att bygga på det
området. Hinder kan vara att det till exempel är ett kulturhistoriskt
eller arkeologiskt intressant område. Det finns även områden där inte
vem som helst får bygga bl.a. rör det sig om områden där kungliga per-
soner bor eller har bott samt på strandnära tomter.

8.1.1 Strandnära tomter

När det gäller strandnära tomter så är det ett ganska komplicerat för-
hållande. Dessa typer av tomter har även här ett högre marknadsvär-
de, dock är det så att man kanske inte får tillåtelse att bygga på dom.
Staten vill inte ha för mycket byggnation runt kusterna eftersom dom
kanske avser att bygga broar eller liknande och inte vill ha problem
med klagande villaägare. Dessutom händer det att strandnära tomter
förlorar sitt strandnära läge, då landarealen utökas genom utfyllnad i
havet.

8.1.2 Kulturhistoriskt intressanta områden

Bahrain inser vikten av utforskning av försvunna kulturer för att
kunna fastställa den förhistoriska och den tidiga historiska kulturut-
vecklingen och människans levnadsförhållanden, näringsfång, kultu-
rella miljö och sociala förhållande. Kulturutvecklingen ger sig tillkän-
na i jordfasta och jordfunna lämningar av mänsklig verksamhet därför
är fornlämningar skyddade enligt lag i Bahrain och staten utför stän-
digt nya utgrävningar. I Bahrain finns bland annat ett antal områden
med gamla begravningsplatser. Man har uppgett att det finns runt 85
000 gravar, av vilka endast en del är färdigutforskade. Ön har varit
känd för att vara en viloplats med mycket grönska, vilket troligtvis
ledde till att man förr i tiden använde ön som ett begravningsställe.
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Bild 8.2 Område med fornlämning.

Områden med kända fornlämningar skyltas av staten. När en ansökan
om byggnadstillstånd på en tomt i ett sådant område kommer in är det
stor risk att det blir avslag. Staten måste oftast göra en utgrävning
innan någon byggnation får förekomma.

8.1.3 Utformning

Fram till idag har inte byggnadens utformning prövats, vilket har
medfört att det blivit stora problem på vissa ställen. Man kan se på ett
flertal områden att stora affärskomplex med höga hus eller höga hy-
reshus byggts upp bredvid små villor. Villornas marknadsvärde har då
gått ned avsevärt och ägarna har protesterat mot detta. Med anledning
av detta har man nu börjat med att försöka få en viss struktur på byg-
gandet genom bl.a. att även titta på byggnadens utformning vid bygg-
lovsprövningen, även då i områden som inte är planlagda.

8.1.4 Ansökan

Ansökan om byggnadslov lämnas av byggherren först till The Ministry
of Housing & Agriculture som sköter planläggningen. Här godkänns
placeringen samt om det är fullt möjligt med hänsyn till vatten, avlopp
och elektricitet. Efter detta godkännande lämnas ansökan vidare till
Ministry of Work som granskar ritningarna och lämnar sitt godkän-
nande. Det är Ministry of Work som även utför slutbesiktning och ut-
färdar bevis samt registrerar byggnaden i fastighetsregistret.
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Ansökan om bygglov ska innehålla uppgifter om byggnadens dimen-
sioner samt en byggnadsritning med angivelse om byggnadens placer-
ing på fastigheten.

8.1.5 Deposition

När byggnadslov söks läggs av byggherren en summa pengar i deposi-
tion, denna återfås efter byggnaden står färdig och slutbesiktning
skett. Depositionen har till syfte att kunna användas om staten åsam-
kas kostnader på grund av att byggherren inte har följt gällande reg-
ler.

8.2 Geologiska undersökningar
Det finns inga krav på att det ska genomföras geologiska undersök-
ningar, men efter flera husras är det att rekommendera att först be-
kosta en geologisk undersökning. Det viktigaste är att undersöka ler-
halten, då den på vissa lokala områden kan vara mycket hög och stor
rasrisk föreligger.

På ett flertal ställen har man byggt på landet genom att plana ut
byggavfall blandat med sand ifrån havet, vilket också kan vara risk-
fyllt att bygga på om inte en fullgod geologisk undersökning är gjord.

Att beställa och bekosta en geologisk undersökning ligger på byggher-
rens ansvar. Byggherren får efter avslutad undersökning ett intyg som
fritar honom från ansvar. Ansvaret ligger då på det företag som utfört
undersökningen. Geologiska undersökningar utförs oftast av privata
företag men staten gör även egna undersökningar vid vissa tillfällen.

8.3 Rivningslov
Det finns en vilja att försöka bevara gamla byggnader, men det finns
inget krav på rivningslov. Dock är det så att man måste informera mi-
nisteriet om att man river en byggnad. Det finns ett stort antal riv-
ningsfärdiga hus. Mycket beroende på att det under början av byggbo-
omen byggdes upp en massa hus med dåligt material. Dessutom har
husen kortare livslängd än i Sverige. Värme, fukt och den salthaltiga
luften går hårt åt cement och armeringsjärn.
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8.4 Byggnader
Byggnader registreras och man tar fortlöpande fram statistik på vad
som finns. År 2001 fanns det 105 000 byggnader och 4314 var under
uppbyggnad. En del av byggnaderna (2129 st.) var rivningsfärdiga.
Byggnader delas upp i kategorier och definieras enligt nedan.

Definition: En byggnad är en oberoende fristående konstruktion med
ett eller flera rum, täckt med tak och vanligtvis omgiven av hela väg-
gar eller delade väggar som har förlängts från grunden till taket. En
byggnad kan användas till boende, arbete eller kombinerat boende och
arbete.

8.5 Byggnader för bostadsändamål
Som bostäder (housing unit/dwelling) avses byggnader eller del av
byggnad som är förberedd som bostad och har en egen entré. Dessa
kan klassificeras enl. följande:

� Villa
En villa är en modern friliggande och oberoende byggnad med
entré direkt från gatan. Vanligtvis omringad av staket och ett
annex/rum tillhörande huvudbyggnaden beläget innanför detta
staket och/eller en privat parkeringsplats. Övervåningen (om
sådan finns) nås via en innertrappa.

� Garden villa

Det är en byggnad som är friliggande eller sammanbyggd med
andra, men designad som en egen villa beläget i ett område
gemensamt för flera byggnader, s.k. compound. Området är be-
läget vid en allmän väg och kan ha gemensam service samt fri-
luftsanläggning (pool, tennisbana osv.) och interna vägar.

� Conventional House / Housing villa

En modern separat konstruktion med entré direkt från gatan.
Oftast är byggnaden sammanbyggd, åtminstone på en sida, med
nästliggande hus. Den kan bestå av mer än en våning och varje
våning har då egen entré mot gatan och en egen adress.

� Traditional (Arab) house

Det är en separat och oberoende konstruktion med en äldre de-
sign, i vilken det finns en innergård omgärdad av rum. Entrén
går direkt ut på gatan. Ytterväggarna är antingen samman-
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byggda med andra byggnader eller direkt mot gatan. Med andra
ord, denna typ av konstruktion har inte något utrymme som av-
skiljer den från grannbyggnader eller gata.

� Flat
En vanlig lägenhet som är en del av en större byggnad och be-
står av ett eller flera rum med badrum, det behöver inte inrym-
ma kök. En lägenhet har egen dörr in till boytan men kan dela
en korridor eller trapphus med andra lägenheter.

� Annex
En separat byggnad byggd inom samma tomt som huvudbygg-
naden, vanligtvis innanför ett staket och används då som bostad
åt tjänstefolket eller till andra syften. Annexet ses som en obe-
roende bostad om de boende inte tillhör samma hushåll som hu-
vudbyggnaden.

� Collective group quarters

Ett oberoende ställe som är till för att hysa både stora grupper
av enskilda eller flera hushåll utan släktskap mellan sig. Såda-
na här inkvarteringar har ofta flera gemensamma faciliteter,
som kök och toaletter, vilka de boende delar på. Exempel på
denna typ av inkvartering kan vara arbetarbostäder, studentbo-
städer och lärarkollektiv.

8.6 Byggnader för både bostads- och arbetsändamål
De byggnader som används för bostad och arbete i kombination kan
indelas i:

� Apartment building

En oberoende byggnad med en eller fler våningar bestående av
två eller fler lägenheter. Adressen till varje lägenhet måste in-
kludera byggnadsnumret. Lägenheterna kan nås via byggna-
dens entré, trappa eller hiss som då nyttjas av samtliga lägenhe-
ter. Oftast finns det företag eller organisationer i bottenvåning-
en, dessa har inte samma nummer som byggnaden i adressen. I
sådana här fall ses dessa företags- eller organisationslokaler
som delar av byggnaden och inte som oberoende byggnader. Om
det är fyra våningar eller fler krävs hiss.

� Shops and dwellings
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Separat byggnad i vilken den första våningen används till affä-
rer och den andra som lägenheter som används som bostad eller
kontor. Det skiljer sig från apartment building genom att man
inte har någon huvudentré som leder till lägenheterna. Varje lä-
genhet har sin egen entré och adress.

8.7 Byggnader för arbetsändamål
De byggnader som används för arbete kan delas upp på följande:

� Shop/store
En yta med väggar och som är täckt med tak. Den har egen en-
tré från gatan och används vanligtvis för kontor, affärer, indu-
stri eller serviceangelägenheter. Den måste ha ett individuellt
kommunalt nummer och kan vara så stor att den är indelad i
mindre butiker vilka är insides kopplade till varandra.

� Attached shops

Butiker som är sammanbyggda med varandra, men med egna
adresser. För registrerings- och statistiksyften är dessa sedda
som en byggnad i vilket adressen till den första affären får tjäna
som byggnadens referensnummer.
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� Establishment building

Den här typen är byggd huvudsakligen för att användas av nå-
gon institution som antingen håller på med ekonomiska, sociala,
utbildande eller religiösa aktiviteter.

� Andra
Denna kategori består av byggnader som ej är nämnda ovan.
Exempelvis kiosker, tält, rum, husvagnar.

9 Vatten och avlopp

9.1 Vatten
Att få färskt dricksvatten är ett bestående problem i detta torra land.
Ministry of Water och Electricity planlägger framtida va- och elnät
samt har även ansvar för fortlöpande underhåll och avgifter. Det finns
intentioner att alla inom snar framtid ska ha tillgång till drickbart
vatten direkt ifrån kranen och det pågår fortlöpande försök med att
rena och avsalta vattnet.

Bild 9.1 Markering för anslutning till statliga vattennätet.

Tappvattnet är idag rent och fritt från föroreningar men vattnet kan
vara hårt och något salt. Till dricksvatten rekommenderas fortfarande
köpt vatten. Dock kan tappvattnet användas till matlagning. Under
tiden som dessa försök med vattenrening pågår jobbas det hårt med att
få samtliga hushåll anslutna till de statliga vattennäten eftersom man
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är angelägna om att hela befolkningen ska få tillgång till, ur hälsosyn-
punkt, rent vatten. Med anledning härav för ministeriet statistik på
hur många hushåll som ur hälsosynpunkt har tillfredställande dricks-
vattenförsörjning och delar då upp det i följande kategorier:

� Public network / allmänt vatten

Bostadsenheten använder dricksvattnet från det centrala all-
männa vattenledningssystemet vilket är kopplat till bostaden
genom en vattendestilleringsenhet.

� Private purification plant / privat reningsverk

Dricksvattnet fås till bostaden genom privata tankbilar som
åker runt och säljer vatten som de fyller på antingen i dunkar
eller i tankar som finns anslutna till bostaden. Detta vatten
köps oftast ursprungligen från industrier med egna vattenre-
ningsverk.

� Bottles / flaskor

Bostadsenheten är beroende av flaskor med konserverat vatten
eller mineralvatten.

� Own purification plant / eget reningsverk

Bostaden renar vattnet inne i huset genom egen primitiv eller
modern metod. Vattnet tas alltså ur egna brunnar men vattnet
är mycket salt och det kan vara svårt att få det tillräckligt re-
nat, dessutom håller dessa brunnar på att torka ut.

9.1.1 Grundvatten

Ministry of work har fortlöpande kontroll av grundvattennivån och
grundvattennivån är hittills tillfredsställande hög. Det krävs tillstånd
för att få ta grundvatten och tillståndsprövningen är mycket sträng.
Underlåtenhet att följa ministeriets direktiv leder till omedelbart från-
tagande av tillstånd.

9.1.2 Havsvatten

En stor avsaltningsanläggning har byggts upp och det pågår ständiga
försök att rena saltvattnet såpass mycket att det ska kunna bli an-
vändbart i första hand för vattning och jordbruk men även i förläng-
ningen som dricksvatten.
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9.2 Avlopp
Det ministerium som handhar avloppsfrågor är Ministry of Works; Di-
rectorate of Sewerage & Drainage. De arbetar främst med att försöka
utveckla avloppsvattenreningen och att få så många hushåll som möj-
ligt att ansluta sig till det statliga nätet.  Staten har avsatt en budget
om 300 milj. dinarer (8 400 000 000 SEK) i syfte att få till en snabb och
hållbar utveckling av avloppssystemet.

Den strategin de använder sig av är baserad på en plan från 1975, med
den befolkningsökning som fanns då. Då befolkningsökningstakten är
mycket högre än väntat har planeringen halkat efter, vilket medfört
att man inte hunnit med att ansluta så många hushåll som man pla-
nerat. Man har därför reviderat vissa mål, som exempelvis målet att
alla hushåll skulle vara anslutna till det statliga avloppsnätet år 2010.
På grund av den mycket höga befolkningsökningen är detta en omöj-
lighet, därför har man valt att sätta år 2040 som mer realistisk.

Det finns två olika möjligheter att göra sig av med avloppsvattnet, di-
rekt påkoppling på det statliga nätet eller att avloppsvattnet går från
bostaden till en septiktank som töms med jämna mellanrum. Varje se-
parat liggande villa har då en septiktank medan villor i compounds och
hyreshus vanligtvis har en gemensam. Tankbilarna går sedan till ett
avloppsreningsverk där de tömmer ut avloppsvattnet. Efter att vattnet
är renat går det vidare och används till jordbruket för vattning och
djurhållning.

Statens strävan är att samtliga hushåll i Bahrain ska vara direkt an-
slutna till det statliga nätet, ty det förekommer en del problem med
egna tömningar direkt ut i naturen. Avgift uttages för tömning av sep-
tiktank, vilket kan vara en bidragande orsak till att de boende tömmer
direkt i naturen.

9.2.1 Avloppsrening

Bahrain studerar användandet av en teknologi som omvandlar använt
vatten till återanvändbart vatten med hög kvalitet. Staten har ställt i
ordning en försöksfabrik. I samverkan med två brittiska företag görs
försök för att utvärdera den nya teknologin, som idag hjälper till att
producera återanvändbart vatten till konstbevattningssystem samt
även för bostads- och industriändamål. Fabriken har varit i bruk sen
april 2002 och har hittills visat lovande resultat som kan göra en
märkbar skillnad i tillgången på vatten. Den producerar försumbar
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lukt, högkvalitativt renat vatten och använder minimalt med kraft och
energi.

Ministry of Works och då speciellt Sewerage & Drainage Directorate
fortsätter att driva detta pilotprojekt framåt i hopp om att de snart ska
kunna tillgodose behovet av behandling av kommunalt och industriellt
avloppsvatten och utveckla hållbara lösningar för den regionala vat-
tenbristen. Kvalitén på det behandlade avloppsvattnet ska kunna bli
så hög att det kan möta de mest stränga krav. Tanken är att man inom
snar framtid ska kunna installera den nya teknologin i nya byggnader,
industrier och turistställen som nu håller på att utvecklas i landet.

10 Elektricitet

10.1  Energikällor
Då oljan är billig i dessa länder är oljekraft det ekonomiskt mest för-
delaktiga alternativet för att producera el. Solkraft är det mest miljö-
vänliga alternativet och har installerats på försök i vissa större statli-
ga byggnader. Solkraft innebär avsevärt högre installationskostnader,
vilket gör det till ett mindre attraktivt val.

Solens värmeförmåga utnyttjas dock på ett naturligt sätt genom att
man har varmvattenberedare utomhus och att man lägger vattenrör
ovan mark. På det sättet värms vattnet upp naturligt.

10.2  Elinstallationer
För att installera elektricitet i byggnaden måste man söka tillstånd
från the Ministry of Electricity & Water som tar ut avgift för själva
arbetet med framdragning av el samt en fast avgift för anslutning. Det
externa arbetet med el får endast utföras av Ministry of Electricity &
Water. Det interna arbetet får utföras av vem som helst, men the Mi-
nistry of Electricity & Water gör en slutbesiktning när installationen
är utförd.
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11 Slutsats
Bahrain är ett mycket litet land som har exploaterats hårt under kort
tid och där gamla muslimska traditioner fortfarande präglar tänkesät-
tet och vidare de regler som sätts upp för att hantera fastighetsfrågor.

Bahrains fastighetssystem är till stor del uppbyggt på samma sätt som
det svenska. Man har ett fastighetsregister som är väl uppdaterat och
där man kan få ungefär samma information som ur det svenska fastig-
hetsregistret. Dock har man inte samma sammankoppling av mark och
de byggnader som är uppförda på marken.

Största skillnaden mot Sverige vad det gäller fastigheter är de rättsli-
ga principerna, där man tydligt kan se att lagen inte gäller lika för
alla. I ett system där enstaka personer har övergripande makt och kan
stå över alla beslut, som tas i domstol, kan inte lagen gälla lika för
alla.

Lagsystemet är otillgängligt och inte så väluttalat, vilket medför att
många av reglerna man följer är direktiv från staten eller oskrivna
regler som bygger på gamla seder och bruk. Utgången vid en tvist i
domstol blir då mycket svår att förutspå då man har att ta hänsyn till
både den skrivna lagen och de oskrivna reglerna.

Man har mycket klara intentioner att komma vidare vad det gäller
förbättring av planläggningen för att få en lämpligare markanvänd-
ning samt att komma åt infrastrukturproblemen.

Bahrain har att kämpa hårt mot miljöproblem, som brist på färskvat-
ten, avfallshantering och nedskräpning, kustförstörelse samt ökenut-
bredningen. Att komma till rätta med dessa problem kommer troligtvis
att kräva stora kraftansträngningar från statens sida.

Grundlagsändringen som trädde i kraft 14 februari 2002 och som syf-
tar till att ombilda emiratet till ett demokratiskt kungadöme kommer
att innebära en hel del förändringar, även när det gäller fastighetsfrå-
gor, under en lång tid framöver.

Målet med mitt arbete är att öka kunskapen om vad som kan vara
svårt för ”nya svenskar” att förstå i det svenska fastighetsrättsliga och
fastighetstekniska systemet. Jag har kommit fram till att systemen är
liknande varanadra i både Bahrain och Sverige. Problemet kan vara
att förstå vilka tankesätt som ligger till grund för gällande lagar. I
svenska lagar kan man märka en tydlig linje - respektera omgivning-
en. Detta innebär att det man företar sig på sin fastighet inte får för-
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störa natur och miljö samt att man ska visa hänsyn till grannar och
andra medmänniskor.

Av den anledningen är det viktigt för oss lantmätare att förklara dessa
grundläggande synsätt som styr det svenska lagarna. Samtidigt är det
viktigt att upplysa om att i Sverige är det lätt att få information om
vilka lagar och regler som gäller när man ska köpa fastighet eller göra
något på sin fastighet och att man bör söka den informationen innan
man påbörjar något.
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Bilagor
1. Hyreskontrakt

2. Utdrag från plankarta

3. Försättsblad till förrättningsakt

4. Ansökan om fastighetsåtgärd

5. Tillståndsansökan

6. Utdrag ur tomtregistret

7. Utrdag ur fastighetsbildningsinformations system

8. Karta med gränsmarkeringsnummer

9. Mätkarta

10. Fastighetskarta

11. Koordinatlista

12. Utsättningsdata

13. Fältskiss

14. Fältrapport

15. Lantmätericertifikat



Bilaga 1



Bilaga 2



Bilaga 3



Bilaga 4



Bilaga 5



Bilaga 6



Bilaga 7



Bilaga 8



Bilaga 9



Bilaga 10



Bilaga 11



Bilaga 12



Bilaga 13



Bilaga 14



Bilaga 15


