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Sammanfattning 
Då en större väg byggs försvinner möjligheten för många enskilda vägar att naturligt 
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enskild förvaltning, gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning och 
gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning. I detta arbete har även ingått att 
sätta mig in i ett antal lagar och bestämmelser för att undersöka med vilken rätt en 
befintlig väg kan ändras eller en ny väg anläggas. Slutligen har jag ställt fördelarna mot 
nackdelarna med de olika förvaltningstyperna.    
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Förord 
Då jag stod inför uppgiften att göra ett examensarbete visste jag inte vilket område jag 
skulle välja. Genom en bekant fick jag tipset att fråga på Vägverket i Vänersborg och 
han tog en första kontakt för att göra en förfrågan. På Vägverket kom jag i kontakt med 
Ingemar Hansson, som kunde tänka sig att bli min handledare, och vi arbetade 
gemensamt fram inom vilket område mitt examensarbete skulle skrivas.  

Jag vill därför rikta ett extra stort tack till Ingemar Hansson som stöttat mig i mitt arbete 
och svarat på mina frågor. Även Göran Carlsson, förrättningslantmätare, vill jag tacka 
för hans bidrag till mitt arbete. Min bror Patrik Janerstål har hjälp mig då mina 
datakunskaper har varit bristfälliga och min far Tommy Janerstål har ryckt in då min 
engelska inte varit komplett och till dom vill jag också rikta ett stort tack. Förövrigt vill 
jag tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att mitt examensarbetes tillblivelse. 
Till sist vill jag tacka Peter Brynte, lärare vid HTU, som hjälp mig vid finslipningen av 
examensarbetet. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När en större väg, så som riksväg eller europaväg skall byggas måste anslutningsvägar 
ordnas för alla de fastigheter vars ägovägar försvinner, förändras eller inte kan anslutas 
direkt till huvudvägen.  

Då en väg skall byggas blir det förhandlingar om vem som skall bekosta byggandet och 
vem som skall bygga vägen. Om det är Vägverket som har fått i uppdrag att bygga den 
större vägen måste Vägverket ta kontakt med de fastighetsägare som berörs av 
vägbyggnationen, både de på vars mark den större vägen skall byggas och de som blir 
av med sina anslutningsvägar, för att komma överens om hur problemet skall lösas så 
att alla parter blir så nöjda som möjligt. Detta görs genom att Vägverket via brev direkt 
till markägarna och via annonsering i exempelvis dagspressen inbjuder till information 
om den nya allmänna vägens sträckning. 

Enligt väglagen 20a § står det att: Om byggandet av en allmän väg medför att en enskild 
väg behöver byggas eller att ändrade förhållanden uppstår som väsentligt inverkar på 
väghållningen för en sådan väg, skall väghållaren, om det behövs, påkalla förrättning 
enligt anläggningslagen (1973:1149) för att ordna den enskilda väghållningen.  

Vid detta möte måste man alltså ta beslut om att ansöka om förrättning hos 
Lantmäterimyndigheten. Då Vägverket har större kunskaper om hur denna ansökan 
skall skrivas beslutas ofta att Vägverket får i uppdrag av berörda fastighetsägare att 
ansöka om förrättning. En förrättning innebär att man får ett godkännande från 
Lantmäterimyndigheten att göra de förändringar i naturen som behövs för att kunna 
genomföra byggandet av den allmänna vägen samt anpassningarna som behövs för att 
ansluta de enskilda vägarna till den allmänna vägen. 

Då det behövs någon som är byggherre vid byggandet av vägen utses en syssloman. 
Syssloman kan vara vem som helst, t.ex. en av fastighetsägarna, vanligast är dock att det 
är byggföretaget, i mina fall Vägverket. Detta för att de har kunskaperna att leda ett så 
stort bygge som ett vägbygge är. 

Varför engagerar sig då Vägverket så mycket i det enskilda vägnätet?                         
Det finns många förklaringar till det men den största och viktigaste orsaken är den att 
Vägverket är skyldig att betala intrångsersättning till de fastighetsägare som får den 
allmänna vägen på sin mark och ersättning till de fastighetsägare som får sina 
anslutningsvägar förstörda. Vägverket erbjuder sig då att bygga de enskilda 
anslutningsvägarna mot att mindre eller ingen ersättning betalas ut. Det tjänar ofta alla 
parter på då Vägverket slipper betala ersättning till markägarna och markägarna får sina 
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anslutningsvägar ordnade utan att de själva måste bygga dem. En annan viktig faktor är 
att Vägverket kan ta goodwillpoäng hos fastighetsägarna genom att erbjuda sig att 
bygga anslutningsvägarna då de ändå har alla sina resurser på plats.  

 

1.2 Syfte och mål 
De vanligaste förvaltningstyperna som ofta används vid byggande av anslutningsvägar 
är enskild förvaltning, gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning och 
gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning. Rapporten syftar till att undersöka 
hur man går tillväga i de olika fallen av förvaltningstyper och då bland annat se på med 
vilken rätt man kan starta en förrättning, vilken standard vägarna skall ha, vem som har 
ansvaret för vägen då den är färdigbyggd, miljöaspekten samt för- och nackdelar med de 
olika förvaltningstyperna. 

 

1.3 Avgränsningar 
Tillvägagångssättet är förmodligen det samma över hela landet då det gäller 
markåtkomst för vägbyggnation. Då det just nu byggs en fyrfältsväg genom Bohuslän 
(E6) kommer jag att se hur man har löst problemet då anslutningsvägar måste förändras 
eller ersättas där och då speciellt på sträckan Gläborg – Rabbalshede.  

 

2 Vägverkets formella process för byggande av 
allmänna vägar  

 

2.1 Vägplanering 
Vid vägplanering undersöks förutsättningarna för att bygga en väg. Hur påverkas 
miljön, samhället och trafiksäkerheten. Finns det tekniska och ekonomiska 
förutsättningar att bygga vägen. Detta är exempel på frågor som måste undersökas. 
Detta stadium av vägbygget regleras i miljöbalken och väglagen. 

2.1.1 Förstudie 

Förstudien är första stegen mot en ny väg och den används i den fortsatta planeringen av 
vägen. Den behövs även om mindre förbättringar skall göras på en väg, för att skapa en 
öppen och bra dialog mellan vägplanerare och medaktörer, så som länsstyrelser, 
kommuner och allmänhet. I förstudien tas allt upp som kan påverka det fortsatta arbetet. 
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Vilka problem och brister som finns på den befintliga vägen, varför det behövs en ny 
väg, till vad vägen skall användas och vilka konsekvenser vägen kan få för miljön, 
människor och trafiken. När ett underlagsmaterial tagits fram inbjuds samtliga berörda 
parter till ett samråd. Ett samråd kan ske vid ett möte eller bara via en muntlig eller 
skriftlig dialog mellan parterna. Allt dokumenteras i en samrådsredogörelse. Vägverkets 
regionala kontor tar efter slutförd förstudie beslut och detta beslut kan inte överklagas.  

2.1.2 Vägutredning 

Vägverket utreder olika vägalternativ s.k. vägkorridorer. En vägkorridor är ett brett 
markområde som vägen skall hamna inom utan att i detalj säga var i vägkorridoren 
vägen skall placeras. Även ett nollalternativ tas fram, vilket innebär att vägen i princip 
blir kvar där den är. Här skall också den trafiktekniska standarden bestämmas samt 
konsekvenserna för miljön, trafiksäkerheten och tillgängligheten analyseras mer i detalj. 
Även kollektivtrafiken skall studeras och de tekniska förutsättningarna för bygget grovt 
klaras ut. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas för att sedan 
godkännas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunen får vägutredningen på 
remiss för att kunna yttra sig om utredningen men också ta ställning till om 
miljöfrågorna är riktigt hanterade.  

 

2.2 Vägprojektering 
Vid vägprojekteringen beslutar Vägverket vilket vägalternativ som skall användas och 
hur vägen i detalj skall se ut. Vilken sträckning, bredd, profil, vägutrustning o.s.v. vägen 
skall ha.   

2.2.1 Arbetsplan 

I arbetsplanen visas mer i detalj vägens exakta sträckning och utseende. Den 
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts vid utredningen skall finnas med i planen. 
Arbetsplanen är främst ett underlag för den formella prövningen och innehåller en 
beskrivning av vägområdet som behövs för själva vägen, men också för upplag o.s.v. 
som behövs under vägbyggnationen. Ett viktigt dokument som finns i arbetsplanen är 
sakägarförteckningen som säger vilka markägare som berörs av vägbyggnationen.  En 
arbetsplan krävs för att få vägrätt både vid byggande av ny väg och då en befintlig 
allmän väg skall byggas om. 

2.2.2 Arbetsplan fastställd 

Alla berörda sakägare skall få rätt att yttra sig innan arbetsplanen fastställs och normalt 
har man tre veckor på sig att lämna in sitt yttrande efter det att man fått 
utredningsmaterialet. Denna process kallas kommunikation. Då markägarsammanträde 
hållits, planen har varit offentligt utställd så att alla berörda parter har kunnat lämna in 
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sina synpunkter och dessa synpunkter har beaktats tar Vägverkets huvudkontor beslut 
om fastställande av arbetsplan. Fastställelsebeslutet skall bland annat innehålla 
beskrivning av vägobjektet, anmärkningar och kommunikation, beslutade 
skyddsåtgärder och motivering av beslutet. Detta beslut kan överklagas. Det krävs en 
fastställd arbetsplan för att marken skall kunna tas i anspråk för byggande av väg.   

2.2.3 Bygghandling 

Denna tekniska handling krävs för att man skall kunna bygga vägen. I bygghandlingen 
beskrivs de exakta utförandena av alla detaljer i anläggningen och vilka vägmärken, 
skyltar, trafiksignaler och annan trafikutrustning som skall finnas och var det skall 
finnas någonstans. Bygghandlingen säger också hur trafiken skall ledas under byggtiden 
och även hur anslutningsvägar, eventuella ledningsomläggningar och överskott av jord- 
och bergmassor skall hanteras. Med bygghandlingen som grund kommer en entreprenör 
att antas. Nu är det klart att börja bygga. 

 

2.3  Byggande av väg 
Innan byggandet börjar informeras alltid berörda parter om hur byggandet skall gå till. 
Nu tar Vägverket marken i anspråk för att kunna börja bygga vägen. Det är också nu 
som Vägverket tar kontakt med markägarna för att slutgiltigt diskutera frågor om 
markinlösen och ersättningskrav. Här beslutar och skickar Vägverket ut det exakta 
datum som skall gälla som värdetidpunkt. Under hela byggtiden informeras intresserade 
om hur bygget fortskrider. Både innan och under byggnationen besiktigas 
omkringliggande fastigheter för att se så att inga skador uppkommer.  

 

2.4 Överklaganden  
Ett fastställandebeslut överklagas hos regeringen genom att man skickar överklagan till 
Vägverkets huvudkontor i Borlänge innan överklagandetiden gått ut. Har överklagan 
inkommit i tid får man ett svarsbrev annars tas ingen hänsyn till överklagan. Då 
regeringen tagit emot överklagan får man som överklaganden i regel tillfälle att yttra sig 
i frågan innan regeringen tar beslut. Avslår regeringen överklagan vinner 
fastställandebeslutet laga kraft i och med att regeringens beslut. Skulle regeringen godta 
överklagan måste arbetsplanen arbetas om helt eller delvis. 
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3 Markåtkomst för enskilda vägar 
 

3.1 Tillstånd 
Innan vägverket får börja bygga en enskild väg krävs det ett lagakraftvunnet 
lantmäteribeslut om inte det har träffats en överenskommelse mellan parterna och avtal 
har upprättats. Lantmäterimyndigheten måste först ha haft erforderligt samråd med 
berörda fastighetsägare och myndigheter innan beslut kan tas. De berörda 
myndigheterna måste ha givit sitt samtycke och kommer att ge tillstånd också enligt 
annan lagstiftning så som exempelvis strandskydd och dispens för biotopskydd när 
vägverket så som syssloman ansöker om tillstånd å sakägarnas vägnar. Tillstånd att 
bygga vägen ges slutligen av förrättningslantmätaren som också, i samråd med berörda 
fastighetsägare, bestämmer var vägen skall byggas. 

3.2 Ersättning 
Ersättningsreglerna i anläggningslagen hänvisar till expropriationslagens 
ersättningsregler i 4 kap. när det är fråga om exproriationliknande förhållanden. I mitt 
fall då det inte är möjligt att lösa in marken via annan lagstiftning än anläggningslagen 
skall ersättning ske enligt vinstfördelningsprincipen. Vinstfördelningsprincipen innebär 
att den eventuella vinst som kan uppstå i samband med markupplåtelsen, genom att 
ägaren av den upplåtande fastigheten och ägarna till de fastigheter som ansluts till den 
enskilda vägen, skall delas mellan den förra markägaren och den nya markägaren. 

 

4 De tre förvaltningsformerna 
 

4.1 Servitut 
Servitut är då en fastighet får rätt att bygga eller använda en befintlig väg på en annan 
fastighet. Ett servitut är mellan två fastigheter, en härskande fastighet och en tjänande 
fastighet. Servitut får bara skrivas mellan fastigheter vilket normalt gör att servitutet 
fortsätter att gälla även om den tjänande fastigheten byter ägare. Förutsatt att den gamla 
ägaren informerar den nya ägaren om att servitutet finns eller denne ändå borde inse 
detta. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.  

Avtalsservitut är en frivillig överenskommelse mellan ägarna till två fastigheter. Det 
behöver inte skrivas in i fastighetsregistret, men det är en klar fördel om det görs. Då 
finns det dokumenterat att avtalet är gjort och risken att det skulle sluta att gälla mot 
nästa ägare är eliminerad.  
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Officialservitut beslutas alltid av någon myndighet och vanligen av 
Lantmäterimyndigheten. När det vunnit laga kraft förs det in i fastighetsregistret och 
redovisas på fastighetskartan. Ett officialsevitut registreras alltid i fastighetsregistret.   

 

4.2 Gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning  
Vid delägarförvaltning inrättas det en gemensamhetsanläggning som förvaltas genom så 
kallad delägarförvaltning. Det innebär att alla delägare gemensamt tar alla beslut. Skulle 
någon delägare inte godta ett beslut på vägen faller frågan då det inte finns någon laglig 
rätta att tvinga delägaren att följa beslutet. Man kan dock hålla ett så kallat 
delägarsammanträde som innebär att lantmäterimyndigheten håller ett sammanträde 
med samtliga delägare. Vid detta möte har lantmäterimyndigheten utslagsröst vid de 
beslut som behövs för vägens drift och underhåll. Man kan även bilda en 
samfällighetsförening för förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. En 
delägarförvaltning lämpar sig bäst då man är få delägare och mycket goda vänner som 
har samma syn på hur vägen skall skötas annars kan lätt konflikter uppstå mellan 
delägarna. 

 

4.3 Gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning 
Då man är många som skall utnyttja en väg och en gemensamhetsanläggning skall 
inrättas bör förvaltningen ske genom en samfällighetsförening. Då 
gemensamhetsanläggningen inrättas beslutas om till exempel vägens standard, 
sträckning, vad vägområdet omfattar och röjningsrätt. Det bildas en 
samfällighetsförening och så kallade normalstadgar antas samt att det väljs en styrelse 
som sköter alla uppkomna frågor. Vid årsmötet får alla delägare göra sin röst hörd och 
kan vara med och påverka hur samfälligheten skall skötas. Skulle någon delägare inte 
följa föreningens stadgar och/eller beslut kan man på laglig väg tvinga denna delägare 
att följa det som har beslutats.  
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5 Fastighetsbildning 
Varje gång en fastighet är föremål för en förrättning av något slag handlar det om en 
fastighetsbildning. Typer av fastighetsbildningar som kan förekomma är att en fastighet 
byter mark med grannfastigheten, styckar av en bit mark till en ny fastighet, köper mark 
av grannfastigheten, säljer mark till grannfastigheten eller lämnar mark som skall ingå i 
samfällighet.  

I det fall med servitut som jag undersökt återgick mark från en samfälld väg och en 
samfälld källa till de fastighetsägare på vars mark väg och källa var placerade. Samtidigt 
fick fastighetsägarna servitut på en delvis nyanlagd väg för skogstransporter. 

Då det gällde fallet med delägarförvaltning fick två delägare upplåta mark för en 
gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning. 

I det sista fallet med gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning har 
samfälligheter upphört, servitut har ändrats, det har beslutats om nya servitut, mark har 
återgått till markägarna och mark upplåtits till gemensamhetsanläggningen. 

 

6 Servitut - enskild förvaltning  
Som tidigare förklarats är ett servitut mellan två fastigheter, en härskande och en 
tjänande. I detta fall är det en fastighet som vill kunna använda en annan fastighets 
skogsvägar för att vid behov kunna ta ut sin avverkade skog på dessa vägar.  

 

6.1 Situationsbeskrivning (bilaga A) 
Samfällighet s:2 upphör att existera och marken för de tidigare samfällda vägarna 
ingående i s:2, figur 1 och 2, tillfaller respektive fastighet. Den på kartan markerade 
samfällda källan, figur 3 och 4, tas också bort och marken tillfaller respektive fastighet. 
I stället får Fåglekärr 3:3 servitut på vägavsnitt a och b, figur 2, för sina 
skogstransporter. Fåglekärr 3:2 får servitut på vägavsnitt c, figur 1, för sina 
skogstransporter.  

 

6.2 Förrättningen 
Lösningen med servitut brukar användas då en fastighet behöver utnyttja en annan 
fastighets mark för något ändamål, i detta fall en väg. Förrättningen går till på så sett att 
ägarna till de tjänande och härskande fastigheterna kommer överens om det skall vara 
servitut på en befintlig väg eller om det måste byggas en ny väg. Skall en ny väg byggas 
måste det beslutas om var vägen skall placeras, vilken standard den skall ha, vem som 
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skall bekosta vägen, vem som skall bygga vägen och vilken ev. ersättning som skall 
utgå till den tjänande fastigheten. Om det handlar om ett officialservitut hjälper 
Lantmäterimyndigheten till att få parterna att komma överens om villkoren i servitutet. 
Om parterna inte kan komma överens kan Lantmäterimyndigheten helt enkelt själv 
besluta om vilka villkor som skall vara i servitutet. Slutligen skrivs servitutet in hos 
Lantmäterimyndigheten.  

I det aktuella fallet har de berörda fastigheterna rätt enligt servitut att nyttja tjänande 
fastighets vägar för skogstransporter.  

 

6.3 Byggandet 
Får den härskande fastigheten servitut på en befintlig väg behöver man inte göra något 
alls eller bara rusta upp den till överenskommen standard. Finns det ingen väg måste 
den byggas.  

I detta fall skall en anslutningsväg som försvinner vid byggandet av den allmänna vägen 
ersättas varför det är naturligt att Vägverket både bygger och bekostar vägen då 
Vägverket har alla erforderliga maskiner på plats och det är Vägverket som orsakar att 
vägen försvinner.  

 

6.4 Slutförande 
Då det är fråga om ett servitut lämnas vägen över till den härskande fastigheten då 
vägen är klar eller som i mitt fall då härskande fastighet endast får lov att utnyttja 
befintliga vägar till sina skogstransporter. Vägverket står för byggandet av vägarna. 

 

6.5 För- och nackdelar 
Fördelen med servitut är att då ingen mark byter ägare behöver ingen fastighetsreglering 
av marken ske utan fastighetsägarna äger sin mark även efter det att vägen är byggd. 
Detta är samtidigt en nackdel då det medför att en härskande fastighet har intressen i en 
tjänande fastighet. Den tjänande fastigheten tvingas upplåta mark till den härskande 
fastigheten. Kommer grannarna i konflikt med varandra för att de ena parten t.ex. anser 
att motparten har tagit sig friheter som överträder servitutets överenskommelse kan lätt 
osämja mellan parterna uppstå.  
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7 Delägarförvaltning -                    
gemensamhetsanläggning  med 
delägarförvaltning  

En gemensamhetsanläggning som förvaltas genom delägarförvaltning lämpar sig bäst 
då man är få delägare och goda grannar eftersom alla beslut skall tas med total 
majoritet, d.v.s. alla delägare måste vara eniga i beslutet. I mitt fall är det fyra delägare i 
gemensamhetsanläggning.   

 

7.1 Situationsbeskrivning (bilaga B) 
Sträckan från den allmänna vägen till gränsen mot Fåglekärr 3:2, från A till B, blir med 
delägarförvaltning och de fastigheter som ingår är Fåglekärr 2:10, 3:2, 3:3 och 5:1. 
Fåglekärr 2:10 och 5:1 upplåter mark för anläggningen, ga:2. Bron över nya E6, figur C, 
kommer vägverket att äga och underhålla även efter överlämnandet av den övriga 
vägen. 

 

7.2 Förrättningen 
Den startar med att vägverket lämnar in en ansökan till lantmäterimyndigheten om att 
förändra en vägs sträckning. Därefter utses en förrättningslantmätare som skall sätta sig 
in i fallet och bedöma vilket förvaltningssätt som anses var det mest lämpliga i fallet. Då 
detta är gjort kallar förrättninglantmätaren till förhandling med de berörda sakägarna. 
Ofta behövs det kompletterande upplysningar, undersökningar och besiktningar av det 
aktuella området. Under tiden hålls ett antal sammanträden med sakägarna för att hålla 
dom uppdaterade om läget och inhämta deras åsikter. Först då alla sakägare har 
accepterat förslaget tas beslut om avslutande av förrättningen och det är först då som det 
definitivt beslutas om vilken förvaltningstyp som skall användas.  

I det fall som jag granskat närmare var det fyra berörda fastigheter varför det slutligen 
togs beslut om att delägarförvaltning skulle tillämpas. Det kan tyckas att det är för 
många delägare och det kan vara svårt att komma överens men det handlar endast om 
väg för skogtransporter och för att underlätta vid eventuella konflikter har det som en 
påminnelse införts i beslutet att den som kör sönder vägen skall reparera den till det 
skick som överenskommits mellan delägarna. Då kan de delägare som inte fördärvat 
vägen visa på vad som står i beslutet. Skulle detta inte hjälpa får tvisten avgöras i 
domstol och då säger lagen att den delägare som fördärvat vägen är skyldig att återställa 
den i ursprungligt skick. 

Sträckan över Fåglekärr 2:10 och Fåglekärr 5:1 bildades gemensamhetsanläggning med 
delägarförvaltning av. Väg sträckan är ca 350 meter. Inget statsbidrag har utgått.   
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7.3 Byggandet 
Enligt beslut taget vid ett av förrättningssammanträdena står Vägverket för byggandet 
av den nya vägen i dess nya sträckning inklusive bron över nya E6. 

 

7.4  Överlämnandet 
Då vägen är byggd överlämnas den till delägarförvaltningen. Dock behåller Vägverket 
ägandet, förvaltningen och underhållet för brokonstruktionen över E6 av 
trafiksäkerhetsmässiga skäl. Bron ingår inte i gemensamhetsanläggningen. 

 

7.5 För- och nackdelar 
En fördel är att man inte behöver ha någon styrelse som skall sammanträda och ta alla 
beslut som rör vägen utan delägarna tar gemensamt alla beslut. 

Den stora nackdelen är att alla delägare måste vara överens för att man skall kunna 
genomföra ett beslut utan att ansöka om delägarsammanträde. 

 

8 Gemensamhetsanläggning-
gemensamhetsanläggning med 
föreningsförvaltning  

Stora gemensamhetsanläggningar med många delägare kan det bli svårt att ta totala 
majoritetsbeslut varför dom lämpar sig bäst att ha föreningsförvaltade. Styrelsen tar då 
alla löpande beslut och alla delägare får göra din stämma hörd på årsmötet. I mitt fall 
omfattar gemensamhetsanläggningen 23 st delägare. 

8.1 Berörda sakägare 
Ägarna till: 

Bräcke 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:9 

Fibendal 1:4 

Håby-Önne 1:9, 1:11 

Leråker1:4, 1:5, 1:11, 1:12, 1:14, 2:6, 3:2 

Svarteborg-Troneröd 1:3 

Östeby 1:21, 1:22, 1:24, 1:25, 1:26, 1:30, 1:36 
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8.2 Situationsbeskrivning (bilaga C och D) 
Denna gemensamhetsanläggning med väg finns redan och det blir en omprövning av 
gemensamhetsanläggningen då den anpassas till de nya förhållanden som den nya E6:an 
kräver.  

Överfarten över E6 skall ändras enligt vägavsnitt x, bilaga C. Vägverket bygger bron, 
fig Q, bilaga D, och behåller ägandet och förvaltningen av den av trafiksäkerhetsskäl. 
Leråker 1:4, 1:11 och 3:2 samt Östeby 1:26 och 1:30 upplåter mark till detta. 

Östeby 1:21 får servitut på vägavsnitt y, bilaga C, tjänande fastigheter är Östeby 1:26 
och 1:30. Östeby 1:26 får servitut på vägavsnitt z, bilaga C, tjänande fastighet är 
Leråker 3:2. Leråker 1:12 får servitut på vägavsnitt a, bilaga C och D, tjänande 
fastigheter är Leråker 1:4, 1:11, 3:2 och s:2. Vägverket bekostar anläggandet av 
vägavsnitten. 

Leråker s:2 upphör på den del som ligger på Leråker 3:2 och Leråker 3:2 erhåller mark 
enligt figur 1, bilaga D. Östeby s:2 upphör och Leråker erhåller mark enligt figur 2, 
Östeby 1:26 erhåller mark enligt figur 3, Östeby 1:30 erhåller mark enligt figur 4, 
Östeby 1:22 erhåller mark enligt figur 5, Östeby 1:21 erhåller mark enligt figur 6, bilaga 
D.   

Samfällighet a tas bort och markägarna får tillbaka den mark som vägen är placerad på, 
bilaga D. 

Leråker 1:12 får servitut på vägavsnitt A och Östeby 1:21 får servitut på vägavsnitt B. 

Delägarna i Bräcke-Roms samfällighetsförening, ga:1 bilaga D, får rätt att utnyttja 
vägen mot en årlig ersättning.  

Gemensamhetsanläggningen ga:2 omfattar den på bilaga D markerade vägsträckan. 

 

8.3  Förrättningen 
En ansökan måste ha inkommit till Lantmäterimyndigheten innan en förrättning kan 
startas. (17 §, AL) De som har rätt att ansöka om förrättning är ägaren av en fastighet 
som skall delta i anläggningen, ägaren av en fastighet som berörs av trafikanläggning 
som är gemensam för flera fastigheter, kommunen, hyresgästorganisation, Vägverket 
vid fastställd arbetsplan och länsstyrelsen om den finner den vara av större betydelse 
från allmän synpunkt. (18 §, AL) 

Vägverket har i mitt fall fått arbetsplanen godkänd och lämnat in en ansökan om 
anläggningsförrättning för att bilda gemensamhetanläggning med berörda fastigheter 
som delägare. Därefter sker ett samråd, som kan ske med eller utan sammanträde, och 
där förrättninglantmätaren tar kontakt med berörda fastighetsägare, undersöker om det 
finns någon plan över området, om det finns några fornminnen att ta hänsyn till och så 
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vidare. Samråd med sammanträde hålls om det föreligger oklarheter i någon fråga. I 
detta fall var samrådet med sammanträde. När först kontakten är tagen mellan 
förrättninglantmätare och fastighetsägare sker ett antal sammanträden, samtal, träffar 
och besiktningar av mark innan alla fastighetsägare har accepterat förslaget. Under 
dessa möten och träffar beslutas även om vilken ersättning som skall utbetalas till 
fastighetsägarna. Jag har räknat till att det blev tre protokollförda sammanträden och tre 
protokollförda träffar ute på markerna innan fastighetsägarna och Vägverket var överens 
och förrättninglantmätaren kunde avsluta förhandlingarna och ta ett förrättningsbeslut. 
Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för anläggningarna. (21 §, AL) 
Och därefter meddela anläggningsbeslut. Då förrättningsbeslutet är taget har berörda 
parter fyra veckor på sig att överklaga beslutet till fastighetsdomstolen. Skulle det 
överklagas i fastighetsdomstolen går det vidare till hovrätten och sedan till högsta 
domstolen. Har ingen överklagan kommit in eller fastighetsdomstolen, hovrätten eller 
HD avslår överklagan vinner beslutet laga kraft. Då det i detta fall handlar om 
permanentbostäder som ligger mer än en kilometer från allmän väg och det är enda 
vägen ut utgår statsbidrag enligt kategori A. Kategori A, väg för fast boende inom 
landsbygdsområde, innebär att man kan få bidrag med upp till 70 % av kostnaderna.  

När beslutet vunnit laga kraft blir det en ny besiktning av markerna för att kontrollera så 
att inget behöver förändras i beslutet därefter kan byggnationen av vägen kan börja.  

 

8.4  Byggandet 
Då Vägverket både skall bygga och bekosta den nya väg som skall byggas som 
ersättningsväg för den som försvinner när E6:ans ny sträckning byggs är det enklast om 
Vägverket också är syssloman vid bygget. 

 

8.5  Överlämnandet 
När vägen är byggd kallas till ett nytt sammanträde där det beslutas om andelstal eller 
omprövning av gemensamhetsanläggning om så behövs. Omprövning av 
gemensamhetsanläggning kan behövas om vägens sträckning förändras under 
byggandet. Då detta sammanträde är över kan ett nytt sammanträde för bildande av en 
samfällighetsförening hållas där stadgar antas och den nya styrelsen väljs. Detta 
sammanträde kan ske direkt det första sammanträdet eller vid ett senare tillfälle. Det är 
också här som förvaltningen av vägen överlämnas från Vägverket till den nybildade 
gemensamhetsanläggningens styrelse. Här fanns redan en gemensamhetsanläggning 
med fungerande styrelse som hade stadgar och dom kunde direkt överta förvaltningen 
av gemensamhetsanläggningen. 



Det enskilda vägnätets formella handläggning och 
utformning vid framdragning av fyrfältsväg. 

 

13 

8.6 För- och nackdelar 
Fördelar:  

Det är en styrelse som förvaltar gemensamhetsanläggningen vilket medför att den inte 
behöver vara enig utan majoritetsbeslut gäller. 

Då det är en styrelse som förvaltar gemensamhetsanläggningen kan man vara många 
som är delägare i gemensamhetsanläggningen.  

Det finns stöd i lagen om hur en styrelse kan agera t.ex. driva in medlemsavgifter m.m. 

Eftersom det är en styrelse som bestämmer kan man ta några snabba beslut då endast 
styrelsen skall kontaktas och det kan ske vid ett telefonmöte.  

Nackdelar: 

Att få folk till styrelsen kan vara svårt då det kan vara mycket krävande och tidsödande. 

Den som sitter i styrelsen kan tvingas att ta ett beslut som inte uppskattas av alla 
delägare vilket kan resultera hård kritik och en försämrad relation med grannarna. 

 

9 Anläggningslagen (1973:1149) 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter 
och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse. Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning och handläggs av 
Lantmäterimyndighet. (1,4 §§) 

Villkor som skall vara uppfyllda: 

• Väsentlighetsvillkoret 5 § (dispositiv) 

Gemensamhetsanläggning får inte inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är 
av väsentlig betydelse att ta del i anläggningen. 

(Att en lag är dispositiv innebär att den inte är lagligt bindande utan om parterna 
kommer överens om något annat så gäller det före lagen.) 

• Båtnadsvillkoret 6 § 

Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan 
art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför. 

• Opinionsvillkoret 7 § 

Gemensamhetsanläggning får inte inrättas, om ägarna av de fastigheter som skall delta i 
anläggningen och hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden 
och har beaktansvärda skäl för det.  
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I de fall jag arbetat med fanns redan vägar som på grund av en större allmän vägs nya 
sträckning delvis måste få en ny sträckning. Väsentlighetsvillkoret anser jag därför vara 
uppfyllt. När det gäller båtnadsvillkoret och opinionsvillkoret har jag svårt att hitta 
något i besluten. Man har gemensamt kommit fram till vägarnas nya sträckning och 
ansett att kostnader för dessa är acceptabla, jag anser därför att också dessa villkor är 
uppfyllda. 

En gemensamhetsanläggning får inte strida mot plan eller bestämmelse. Detta gäller i de 
områden där det finns detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser. (9 §)  

Mark eller annat utrymme får tas i anspråk på fastighet som skall delta i anläggningen 
eller på annan fastighet, om det icke orsakar synnerligt men för fastigheten. Även om 
synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå utrymme, om anläggningen 
behövs för ett större antal fastigheter eller av annan orsak är av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt. Om ägaren begär det skall fastigheten eller berörd del av fastigheten 
inlösas. Inlöst mark är samfälld för de fastigheter för vilka inlösen skett. (12,14 §§)  

För varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen utgår ett andelstal. (15 §) 
För att i någon mån få rättvisa så att en fastighet som utnyttjar ex. en väg litet eller kort 
sträcka en lägre avgift än en fastighet som utnyttjar vägen mycket eller en lång sträcka 
räknas ett andelstal fram för varje fastighet. Det gör att den fastighet som använder 
vägen mycket får ett större andelstal och därför en högre vägkostnad än den som 
använder vägen litet. 

Till väg hör vägbana och övriga väganläggningar. (46 §) 

Ersättning utbetalas enligt 5 kap 10-12 §§ FBL.  (13 §) I 5 kap 10-12 §§ FBL står att 
vinstfördelning skall tillämnas då värdet av marken är större för den fastighet som 
tvingas avstå marken än för den fastighet som övertar  marken vid fastighetsreglering. 
Värderingen av fastigheten görs enligt 4 kap. expropriationslagen. Vidare står det att 
annan skada som ej täcks på annat sätt skall ersättas. 

 

10 Väglagen (1971:948) 
Gäller i princip endast allmän väg och är bara tillämplig i vissa delar då jag tittar på 
enskilda vägar. Det finns dock några delar som gäller enskilda vägar. 

Om byggandet av en allmän väg gör så att en enskild väg måste byggas eller att 
förhållandena på annat sätt ändras så att väsentlig inverkan för väghållningen uppstår 
skall väghållaren påkalla förrättning enligt anläggningslagen för att lösa den enskilda 
väghållningen. (20a §)  

Vägrätten upphör när vägen slutar att vara allmän väg. Väghållaren är skyldig att i den 
omfattning som krävs återställa vägområdet så att inga störningar eller olägenheter 
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uppstår i framtiden. Om inte länsstyrelsen beslutar att vägen skall bli enskild får 
väghållaren under ett år efter vägrätten upphört föra bort sådant som tagits dit för 
vägens ändamål. Det som efter ett år är kvar tillfaller fastighetsägaren. (32 §) 

Väghållningsmyndigheten, men också Vägverket, har rätt att om det är nödvändigt för 
trafiksäkerheten eller framkomligheten på en allmän väg stänga av eller ändra 
anslutningen av en enskild väg mot den allmänna vägen. Detta gäller också anslutning 
från fastighet eller brygga. (40 §) 

Fastighetsägaren, nyttjanderättsinnehavaren eller innehavare av annan särskild rätt, har 
rätt att få intrångsersättning och annan ersättning av väghållaren om vägrätt finns. Detta 
förutsatt att det inte finns avtalat eller är uppenbart att ingen ersättning skall utgå. 
Ersättning utgår enligt 4 kap. expropriationslagen. (55 §) 

 

11  Miljökonsekvensbeskrivning (MB 6 kap.) 
En miljökonsekvensbeskrivning krävs då man skall bedriva verksamhet som kan 
påverka djur och natur på ett negativt sett. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att 
identifiera och beskriva både dom direkta och indirekta effekterna som den planerade 
verksamheten kan ge på miljön. Den skall belysa hur människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, landskap och kulturmiljön påverkas. Även hur man hushållar med markens 
resurser så som material, råvaror och energi. Slutligen skall 
miljökonsekvensbeskrivningen ge en samlad bild av hur verksamheten påverkar 
människors hälsa och miljön. 

 

12 Expropriationslagen (1972:719) 
I mina förrättningsfall kom parterna överens varför 4 kap. i expropriationslagen om 
ersättningen var endast vägledande i hur stor ersättningen skulle bli. Jag tycker dock att 
det är av vikt att belysa vad som sker då inte parterna är överens varför jag har tagit med 
detta avsnitt i sin helhet.   

Fastighet, som tillhör annan än staten, får tas i anspråk genom expropriation med 
äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Exproprieras fastighet med äganderätt, 
upphör sådan särskild rätt till fastigheten som tillkommit genom frivillig upplåtelse, om 
ej rätten skall lämnas orubbad på grund av förordande i expropriationstillståndet eller 
överenskommelse som fastställts av domstolen. Tillkommer den särskilda rätten staten 
rubbas den inte vid expropriation. Detta gäller också vägrätt oavsett vem den 
tillkommer. (1 kap. 1,3 §§) 
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Expropriation får ske för anläggning som tillgodoser allmänna behov av samfärdsel, 
transport eller annan kommunikation. Expropriation får inte ske om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna ur allmän eller enskild synpunkt 
överväger fördelarna med anläggningen. (2 kap. 3,12 §§) 

Frågan om tillstånd till expropriation prövas av regeringen och ansökan skall vara 
skriftlig. (3 kap. 1,2 §§) 

Exproprieras en fastighet i sin helhet, skall löseskilling betalas motsvarar fastighetens 
marknadsvärde. Exproprieras del av fastighet, skall intrångsersättning betalas med 
belopp som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde. Uppkommer i 
övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. (4 kap. 
1 §) 

Enligt influensregeln, (4 kap. 2 §), skall marknadsvärdeminskning som uppstår på grund 
av expropriation ersättas med motsvarande belopp som värdeminskningen. Detta 
innebär att fastighetsägaren skall få en ersättning som motsvarar det belopp som 
fastigheten minskar i värde då hela eller delar av fastigheten exproprieras. Ersättningen 
sätts efter hur likartade objekt i samma område och under likartade förhållande ersatts. 

Presumtionsregeln, (4 kap. 3 §), säger att fastighetsägaren inte kan tillgodoräkna sig den 
värdeökning som varit tio år före expropriationsansökan. Detta för att fastighetsägaren 
inte skall kunna göra förbättringar på sin mark som väsentligt ökar värdet på marken 
efter diskussion om expropriation inletts. Är fastigheten i huvudsak bostad för 
fastighetsägaren och honom närstående skall fastighetsägaren dock ersättas med minst 
det belopp som fordras för anskaffning av annan likvärdig bostad.   

Har en fastighet helt eller delvis tillträtts med förhandstillträde skall man vid 
bestämmande av expropriationsersättningen inte ta hänsyn till sådan värdeändring som 
uppkommit efter tillträdet. (4 kap. 4 §) 

Första domstol i expropriationsmål är fastighetsdomstolen och talan får väckas av den 
som har sökt eller erhållit tillstånd till expropriation. (5 kap. 1,4 §§) .  

När fastighet exproprieras, skall domstolen uppskatta såväl fastighetens värde som 
värdet av särskild rätt som ej lämnas orubbad. Ersättning får inte bestämmas till högre 
belopp än den ersättningsberättigade har begärt inte heller till lägre belopp än den 
exproprierande erbjudit. Ersättning skall bestämmas i pengar att betalas på en gång.     
(5 kap 24-27 §§)   

Löseskilling och intrångsersättning betalas genom nedsättning hos länsstyrelsen i det län 
där fastigheten är belägen dock behöver inte nedsättning ske om domstolen beslutar att 
nedsättning inte skall ske. Medel som har nedsatts en skall av länsstyrelsen utan 
dröjsmål placeras på ett räntebärande konto enligt Lag (1994:511) och nedsatta medel 
skall jämte upplupen ränta utbetalas av länsstyrelsen till den som är berättigad till 
medlen. Sker ingen nedsättning skall expropriationsersättningen utbetalas direkt till den 
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ersättningsberättigade. Det åligger i sådant fall den exproprierande att hos länsstyrelsen 
i det län där fastigheten är belägen anmäla och därvid styrka att ersättningen har 
betalats. (6 kap.1, 3, 4, 17, 18 §§)   

Expropriationen är fullbordad, när samtliga frågor i saken slutligt avgjorts och den 
exproprierande inom föreskriven tid har fullgjort vad som åligger honom enligt kap 6 
1§, 1st och 4§. Ändring av fastighetsindelningen på grund av expropriation sker, när 
expropriationen är fullbordad. (6 kap. 9 §) 

 

13 Beräkning av andelstal 
 

13.1 Tonkm-metoden 
Det finns olika sätt att beräkna andelstal och ett sätt är enligt tonkm-metoden. Detta är 
en schablonmetod som Lantmäteriet tagit fram för beräkning av andelstal efter 
användning. Den anses var en enkel och rättvis metod och är därför vanlig. Vid 
byggandet av vägen beräknas andelstalet efter den nytta fastigheten har av vägen. Då 
vägen är byggd får varje fastighet ett andelstal efter vilken användning man har av 
vägen ett så kallat driftsandelstal En jordbruksfastighet använder ofta vägen mycket och 
får därför ett högt andelstal. En fastighet med permanentboende får högre andelstal än 
fritidsfastigheten och är det en industrifastighet kan andelstalet variera efter om det är 
mycket tung trafik eller inte till fastigheten. Hur lång sträcka man använder av vägen 
har också betydelse. 

Några vanliga värden när man beräknar avgifter är att en permanentbostad kör 1800 ton 
x km väg/år, en fritidsfastighet 600-1200 ton x km väg/år och en industri 1800-5600 ton 
x km väg/år. Jordbrukfastigheten betalar för 30 ton x ha skog/år, 110 ton x ha åker/år 
och 40 ton x ha bete/år. 

 

13.2 Annan beräkning av andelstal 
Om inte tonkm-metoden skall användas måste ett annat beräkningssätt tillämpas.  
Vanligt är då att beräkna andelstal efter att alla har lika stor nytta av hela vägen och 
därför betalar samma avgift. Finns det både permanentboende och fritidsboende kan 
man tänka sig att de permanentboende betalar en vinterväghållningsavgift som de 
fritidboende inte behöver betala då dom inte anses nyttja vägen på vintern. Ett annat 
alternativ är att fritidboende betalar en procentsats av permanentboendes avgift efter hur 
mycket fritidshusen används. Andelstalen kan delas upp i tre delar, en administrativ del, 
en underhållsdel och en driftsdel. Här kan man tänka sig att vinterväghållningen också 
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ingår som en del. Vanligast är dock att man gör en överenskommelse som bygger på 
tonkm-metoden men som är justerad efter delägarnas önskemål. Denna typ av andelstal 
är normalt inget som förrättningslantmätaren lägger sig utan det är en helt frivillig 
uppgörelse mellan delägarna som sedan ligger till grund för Lantmäterimyndighetens 
beslut. 

 

14 Broar och underfarter 
 

14.1 Bro över väg 
Vägverket vill ha kontroll över underhållet på broar som går över allmän väg därför 
behåller vägverket i dessa fallen ägandet, och ofta förvaltningen, av själva bron. Skulle 
underhållet bli eftersatt på bron kan det bli både trafikfarligt och dyrt att reparera. 

 

14.2  Underfart  
Även i fallet underfarter under allmän väg behåller vägverket ägandet och underhållet 
av underfarten av trafiksäkerhetsskäl. Här kan det eftersatta underhållet medföra att 
överfarten på den allmänna vägen kan bli trafikfarlig. 
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15 Slutsatser 
 

Efter att ha studerat enskild förvaltning, gemensamhetsanläggning med 
delägarförvaltning och gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning har jag 
kommit fram till följande slutsats. 

Den enklaste förvaltningsformen är enskild förvaltning. Den kan användas då en 
fastighet har behov av att nyttja en annan fastighets mark för något ändamål. Det skrivs 
då ett servitut mellan den behövande fastigheten, härskande, och markfastigheten, 
tjänande. Servitut kan bara skrivas mellan två fastigheter och inte mellan enskilda 
personer. 

Gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning är en mer omfattande 
förvaltningsform då minst två fastigheter har behov av samma mark för sitt ändamål. 
Det bildas ingen styrelse utan alla delägare har samma rätt att yttra sig och lägga in sitt 
veto mot ett beslut. För att ett beslut skall gå igenom måste alla delägare vara överens. 
Skulle delägarna inte vara överens kan besluten ändå genomföras om ett 
delägarsammanträde beslutar det. Gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning 
lämpar sig bäst då man är få delägare (2-5 st) som har samma åsikter och kan komma 
överens. 

Även då det gäller gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning måste man vara 
minst två fastigheter som har ett gemensamt behov. Oftast är det dock så att 
gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning används då det är många som 
berörs av gemensamhetsanläggningen. Också då grannsämjan inte är total lämpar sig  
gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning bäst. En förening med styrelse 
bildas som tar alla löpande beslut med hjälp av majoritetsbeslut. Alla som är delägare i 
gemensamhetsanläggningen får göra sin stämma hörd vid årsmötet och då väljs den 
styrelse som skall leda gemensamhetsanläggningen under kommande år.  



Det enskilda vägnätets formella handläggning och 
utformning vid framdragning av fyrfältsväg. 

 

20 

Referensförteckning 
Sjödin, Eije, m.fl. (2002) Markåtkomst och ersättning: För bebyggelse och 
infrastruktur. Stockholm: Norstedts Juridik AB 

Österberg, Tommy (1996) Samfälligheter: Handbok för samfälligheter, 5 uppl. 
Stockholm: Fritzes förlag AB 

Julstad, Barbro (2000) Fastighetsindelning och markanvändning, 2 uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik AB 

En väg blir till: information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka. 
Borlänge: Vägverket 

Vägen och markägaren: information till markägaren, skyldigheter och möjligheter att 
påverka. Borlänge: Vägverket 

Norell, Leif (1995) Underlag för beräkning av andelstal enligt tonkilometermetoden. 
Gävle: Lantmäteriet (LMV-rapport 1995:11) 

Statsbidrag till enskild väghållning, handbok. Borlänge: Vägverket 

Lantmäterihandlingar, ärendenummer O981110 

Lantmäterihandlingar, ärendenummer O981130 

 



Det enskilda vägnätets formella handläggning och 
utformning vid framdragning av fyrfältsväg. 

 

Bilaga A:1 

A Karta servitut 
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Bilaga B:1 

B Karta delägarförvaltning 
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Bilaga C:1 

 

C Karta gemensamhetsanläggning 
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Bilaga C:2 

D Karta gemensamhetsanläggning 
 

 


