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Sammanfattning 
Det finns många situationer där anläggningar inte kan inrymmas på den egna fastigheten 
och där flera fastigheter har behov av att använda anläggningen. En gemensamhets-
anläggning kan vara ett sätt att lösa situationen på. Det förekommer ofta att flera ändamål 
ingår i en och samma gemensamhetsanläggning, inte minst inom detaljplanerade områden. 
Det ska föreligga båtnad för att kunna inrätta en gemensamhetsanläggning, vilket betyder 
att fördelarna av ekonomisk eller ”annan art” överväger de kostnader och olägenheter som 
åtgärden innebär. Båtnad kan anses vara uppenbar för vissa anläggningar, t ex tillfartsväg 
för fastigheter från allmän väg. Det kan anses vara mindre klart att båtnad uppnås för t ex 
lekplatser, vilket är anledningen till varför just detta ändamål är en förutsättning för 
studiens genomförande. 

Syftet med studien är att undersöka hur båtnaden prövas vid bildande av gemensamhets-
anläggning. De centrala frågeställningarna är: Kan det i förrättningsprotokollet utläsas att 
förrättningslantmätaren prövat båtnaden? Om förrättningslantmätaren prövat båtnaden 
med en vidare motivering, nämns fördelar av ”annan art” eller sociala fördelar i denna? 
Innehåller förrättningsakten någon båtnadskalkyl? Kan det utläsas att förrättningen berörs 
av en gällande detaljplan? 

Studien baseras på kvantitativ undersökning av förrättningsakter. För att få en fördjupad 
förståelse av det insamlade materialet används hermeneutisk (texttolkande) metod och 
intervjuer. 

Studien har kommit fram till att förrättningslantmätaren inte prövar båtnaden med en 
vidare motivering. ”Annan art” nämns inte alls i de studerade akterna och endast en av 
akterna har en partiell båtnadskalkyl redovisad. 

Det är tydligt att båtnadsbedömningen genomförs schablonmässigt, oavsett om uppenbar 
båtnad föreligger eller inte. Det tillsynes enkla syftet att undersöka hur 
förrättningslantmätare formulerar båtnad i anläggningsbeslut kan besvaras på olika vis. 
Hinder föreligger ej enligt 6 § anläggningslagen, är det korta svaret. Det långa svaret 
handlar om att det korta svaret innefattar många påverkande faktorer. En av dem är att 
förrättningslantmätaren ska arbeta snabbt, kostnadseffektivt och ge en god service åt 
medborgarna, i egenskap av myndighetsperson. 
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Abstract 
There are many situations where facilities cannot be accommodated within the confines of 
the property itself and where several properties have the need to use the facility. A joint 
facility can be a solution to the situation. There are often several facility purposes within 
the same joint facility, in zoning planed areas not the least. There has to be advantage when 
forming a joint facility, which means that the economic advantage or advantage of 
“alternate nature” must weigh more than the costs and inconveniences. Advantage can be 
considered as apparent for some facilities, for example road-access for properties from a 
public road. It can be considered to be less clear that advantage can be attained for 
children's playgrounds for example, which is the reason why this particular purpose is a 
prerequisite for the implementation of this study. 

The aim of this study is to examine the trial of the advantage when forming a joint facility. 
The core questions are: Can the cadastral surveyors trial of the advantage be deduced in the 
document records? If the cadastral surveyors trial of the advantage is further justified, is 
advantage of "alternate nature" or social advantages then mentioned? Do the document 
contain a calculation regarding the advantage? Can it be deduced that the cadastral 
procedure is affected by an operative zoning plan. 

The study is based upon a quantitative examination of cadastral procedure documents. 
Hermeneutical method and interviews have been used to acquire a deeper understanding of 
the collected materials. 

The study concludes that the cadastral surveyors trial of the advantage is not further 
justified. “Alternate nature” is not mentioned at all in the studied documents and only one 
document has declared a partial calculation. 

It is clear that the judgement of the advantage has been implemented with some kind of 
“copy-paste” template, regardless of whether advantage is apparent or not. The seemingly 
simple aim to examine how cadastral surveyors, in their decision regarding the facility, 
formulate their judgement of the advantage can be answered in different ways. The short 
answer is: No obstacles exist, according to the 6 § of the Swedish equivalence to the joint 
facilities act (1973:1149). The story of the long answer is that the short answer includes 
many influencing factors. One of them is that the cadastral surveyor should work quickly, 
cost effectively and provide good service to citizens, as a government official. 
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1 Inledning 
Elinor Ostrom, Nobelpristagare i ekonomi, beskriver i sitt verk ”Allmänningen som 
samhällsinstitution” hur gemensam förvaltning av så kallade allmänningar har fungerat 
under århundraden, över hela världen: ”… grupper av individer har använt sig av 
institutioner som inte liknar vare sig staten eller marknaden för att styra vissa resurssystem 
med rimlig grad av framgång under långa tidsperioder.”1 Ostrom beskriver komplexa 
sociala strukturer som fördelar och kontrollerar begränsade tillgångar inom de olika 
allmänningarna samt hur de skiljer sig respektive påminner om yttre myndighetsutövning. 

Martin Hofvenstam säger, i en artikel i Gränssnittet Nr 1 2010, att en av förutsättningarna 
för en hållbar gemensam förvaltning är, enligt Ostrom, att det ska finnas ett starkt behov av 
det som förvaltas.2 En av Ostroms slutsatser är att när det finns gemensamt ansvar 
fungerar samarbetet bättre. Ingrid Öhlund beskriver i samma artikel hur hon drar paralleller 
mellan Sveriges unika föreningsförvaltade gemensamhetsanläggningar och Elinor Ostroms 
forskning på hållbart mellanmänskligt samarbete i allmänningar: ”Den här typen av 
lösningar innehåller ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och kommer att 
behövas alltmer i framtiden.”3 

Gemensamhetsanläggningar kan innebära välfungerande sociala strukturer som kan ge 
förutsättningar för hållbara system och ett demokratiskt samhälle. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Kommuner reglerar genom detaljplan hur mark, vatten och bebyggelse ska indelas och 
förvaltas enligt plan- och bygglagen (PBL). Allmän plats i en detaljplan kan antingen 
förvaltas av kommunen, kommunalt huvudmannaskap, eller av fastighetsägarna inom 
detaljplanen, enskilt huvudmannaskap. Delat huvudmannaskap är numera också en 
möjlighet. I en detaljplan med enskilt huvudmannaskap behöver allmänna platser och 
anläggningar, såsom vägar, lekplatser och parker, förvaltas av de fastighetsägare som finns 
inom detaljplaneområdet. Förvaltningen regleras vanligen genom att Lantmäteriet (LM) 
bildar en gemensamhetsanläggning med andelstal för utförande och drift för de deltagande 
fastigheterna. Hur gemensamhetsanläggningar ska regleras styrs huvudsakligen av 
anläggningslagen (AL). Om fastighetsägarna inom området är överens runt inrättande av 
gemensamhetsanläggning är de flesta regler dispositiva i AL. Båtnadsvillkoret i 6 § AL är 
inte dispositiv. Det måste föreligga båtnad för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Det 
är förrättningslantmätaren (FLM) som i samband med anläggningsbeslutet bedömer 
båtnaden för gemensamhetsanläggningen. 

 

                                                
1 Ostrom, s 29. 
2 Hofvenstam, s4. Om Elinor Ostroms bok ”Allmänningen som samhällsinstitution”. 2 Hofvenstam, s4. Om Elinor Ostroms bok ”Allmänningen som samhällsinstitution”. 
3 Hofvenstam, s4. Ingrid Öhlund citeras. 
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Enligt tidigare studier4 går det att utläsa att det ofta skapas gemensamhetsanläggningar med 
flera ändamål inom samma gemensamhetsanläggning. Det är som ovan nämnts ett 
indispositivt krav på båtnad vid genomförande av ett beslut enligt AL. Båtnad kan anses 
vara uppenbar för vissa anläggningar, t ex tillfartsväg för fastigheter från allmän väg. Det 
kan anses vara mindre klart att båtnad uppnås för t ex lekplatser. Det är inte lika självklart 
att värdet på en fastighet ökar lika mycket, som den anläggningskostnad plus driftskostnad 
som en lekplats innebär i jämförelse med hur en tillfartsväg höjer värdet på en fastighet. 
Som ovan nämns läggs ofta flera ändamål samman till en gemensamhetsanläggning. Det 
kan innebära att både de anläggningar som innebär självklar båtnad och de anläggningar 
som kanske inte lika självklart innebär båtnad innefattas i samma gemensamhetsanläggning. 

FLM ska göra en ekonomisk kalkyl för båtnaden vid alla beslut om gemensamhets-
anläggning.5 Det är möjligt att ta med sociala aspekter i bedömningen. En gemensamhets-
anläggning ska vara genomförbar och det är en bedömningsfråga från fall till fall hur många 
ändamål en sådan kan innehålla. Det är också en bedömningsfråga hur stor den bör vara, 
sett utifrån antal delägare och rent geografiskt. Dessa bedömningsgrunder innebär att det är 
komplicerat att göra en helhetsbedömning av hur en båtnadsbedömning ska genomföras. 
Det beror på förutsättningarna i varje specifikt fall. I vissa fall är båtnad självklar och 
behöver inte närmare motiveras i anläggningsbeslutet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur FLM prövar båtnaden vid bildande av 
gemensamhetsanläggningar. 

Frågeställningar som studien baseras på är: 

• Kan det i förrättningsprotokollet utläsas att FLM prövat båtnaden? Om FLM prövat 
båtnaden med en vidare motivering, fördelar av ”annan art” eller sociala fördelar i 
denna? Innehåller förrättningsakten någon båtnadskalkyl? 

• Berörs förrättningen av en gällande detaljplan? Är förrättningens anläggningsåtgärd 
kopplad till eventuella fastighetsindelningsbestämmelser eller motsvarande i en 
gällande detaljplan? 

• Är två eller fler gemensamhetsanläggningar bildade i samma förrättning? Består de 
gemensamhetsanläggningar där lekplats ingår enbart av det ändamålet? 

  

                                                
4 Ivarsson, Sandahl och Ternevall samt Berglund och Thörnqvist. 
5 Lantmäteriet. Handbok AL, s 54. 
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1.3 Avgränsningar 
För att göra studien genomförbar har avgränsningar gjorts. 

Geografisk avgränsning till de tre mest tätbefolkade regionerna i Sverige, Skåne, 
Stockholms och Västra Götalands län, ger en generaliserbarhet i material gällande 
anläggningsförrättningar. I dessa tre tillväxtregioner har det under tidsperioden 2013-01-
01–2015-04-28 genomförts flest anläggningsförrättningar vid sökning i LMs ArkivSök.6 
Tidsramen ger de mest aktuella anläggningsbesluten i riket och tillräcklig mängd sökträffar 
för att ge ett statistiskt säkerställbart resultat. 

Förrättningsakterna ska innefatta ändamålet lekplats. Anledningen till detta är att det är ett 
ändamål som inte nödvändigtvis innebär uppenbar båtnad. Det är också ett ändamål som 
är relativt vanligt förekommande inom detaljplan. Kostnaden för lekplatser varierar 
beroende på lekplatsens beskaffenhet, storlek, vilken utrustning som ska finnas där, och 
hur förutsättningarna på platsen ser ut. Ändamålet lekplats innebär därmed inte uppenbar 
båtnad. Ett mer utförligt ställningstagande till båtnadskriteriet skulle kunna vara motiverat i 
och med det, och inte endast en schablonmässig båtnadsbedömning som ofta är fallet för 
t ex väg och VA-anläggningar där båtnad kan anses vara uppenbar. 

Studien kommer inte att särskilt undersöka, utreda eller grundligt behandla: 

• Vad eventuella båtnadskalkyler i de studerade förrättningsakterna innehåller i detalj. 

• Om det i förrättningsakterna kan urskiljas att anläggningar redan är utförda eller inte. 

• Huruvida de förrättningssituationer som studeras innebär att stridigheter 
förekommer mellan sakägare eller om det föreligger överenskommelser dem emellan. 

• Begreppsområdena fastighetsvärdering och detaljplanering. 

  

                                                
6 Se bilaga A. 
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2 Metod 
Studien baserar sig på kvantitativ metod. Kvantitativ metod innebär, generellt sett, att 
studera kvantifierbar data och att basera studiens analys på den insamlade datan.7 Studien är 
induktiv såtillvida att när studien påbörjades saknades kunskap runt hur skäl till båtnad i 
anläggningsbeslut formulerades. För att kunna undersöka hur sådana beslut fattats har först 
1739 av 3573 förrättningsakter snabbgranskats och gallrats.8 Det innebär drygt hälften av 
alla anläggningsbeslut som fattats under den studerade perioden. Sedan har 39 akter 
studerats ingående. Antalet studerade fall ger ett statistiskt säkerställbart resultat enligt 
centrala gränsvärdessatsen.9 Det är naturligtvis inte möjligt att påvisa ett absolut mönster 
med en induktiv studie utan att studera 100 % av fallen, men studien påvisar en signifikant 
tendens i skäl till båtnadsbedömningarna. 

För att få en fördjupad förståelse och möjlighet att göra en välmotiverad analys av det 
insamlade materialet har hermeneutisk (texttolkande) metod och intervjuer använts. 
Hermeneutik och intervju i denna studie kan kategoriseras som kvalitativa metoder. Ib 
Andersen ger exempel på forskning där kvantitativa data i samspel med kvalitativa ger en 
fördjupad kunskapsbild.10 Hermeneutisk metod har tillämpats för att fördjupa förståelsen 
för båtnadsbegreppet i AL och hur beslut fattas. Lagtext, proposition och rättsfall har 
studerats. Litteratur som tolkar detta har använts som stöd i förståelsen av proposition och 
lagtext. Hermeneutiken har sitt ursprung i hur bibeln ska tolkas för att få fram Guds ord 
sedan medeltiden.11 Detta utvecklades vidare under senare hälften av 1800-talet till att 
omfatta sociologiska, historiska och politiska forskningsfält. 

Inom juridisk forskning finns en strikt hierarkisk struktur i textförståelsen: Lagtext, 
förarbeten, rättspraxis. Lagen ska tolkas utifrån förarbeten såsom statens offentliga 
utredningar och propositioner. Högsta domstolens domslut anger hur lagen ska praktiseras. 
Hovrätten och i viss mån tingsrätterna kan ge en fingervisning i vilken riktning lagen ska 
tolkas i brist på Högsta domstolsutlåtanden. Till stöd för tolkningar kan doktrin användas. 

Ordet valid kan tolkas som allmängiltig. En definition av validitet skulle kunna vara: Har vi 
verkligen mätt det vi vill mäta? 

”Validitet är värdet av de uppgifter vi får in. Hur användbara är de för att lösa det problem vi arbetar 
med? Validiteten är beroende av både att vi får relevanta data, de vi behöver, och att vi inte får 
onödiga data som ’skymmer sikten’.” ”Validiteten benämns efter om vi får data som leder till slutsatser 
som i sin tur leder till bra beslut och effekter.”12 

”Reliabiliteten anger tillförlitlighet, hur pass sanna uppgifterna är. I reliabilitet ligger också hur stabila 
data är.”13 

                                                
7 Hartman, s 151. 
8 Se bilaga A. 
9 Körner och Wahlgren, s 131. 
10 Andersen, s 31 f. 
11 Hartman, s 106. 
12 Kylén, s 12. 
13 Kylén, s 13. 
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Till stöd för analysen av resultatet och som ett teoristärkande underlag har fyra intervjuer 
genomförts med mycket erfarna tjänstemän inom området. Intervjuns form har 
informantkaraktär. ”I en informantundersökning används det som intervjupersonerna säger 
som källor.”14 Intervjun har respondentkaraktär med avseende på att de intervjuades åsikter 
och egna tankar efterfrågas. ”I en intervju med respondentkaraktär ställs i stort sett samma 
frågor till samtliga svarspersoner.”14 Målsättningen är att i urvalet av respondenter söka 
efter tjänstemän, som i olika yrkesroller haft olika infallsvinklar och erfarenhet, relaterat till 
AL. 

Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för vad båtnad är och hur båtnad kan 
bedömas. Intervjun syftar till att vara ett stöd i analysen av båtnadsbedömningarna i 
anläggningsförrättningar. Intervjufrågorna är uppdelade på inledningsfrågor som först 
berör om de medger att bli citerade och om det går bra att spela in intervjun, för att sedan 
övergå till deras olika yrkesroller och erfarenhet kring AL. 

Därefter utgör intervjun frågor kring AL. Den första frågan berör hur de tolkar 
1 § 1 stycket AL. Tanken med frågan är att försöka förstå hur lagen tolkas och hanteras, 
utifrån olika utgångspunkter och yrkesroller. Frågorna övergår till att fokusera på 
6 § 1 stycket AL och hur båtnadsvillkoret och begreppet ”annan art” kan tolkas ur olika 
perspektiv. Frågorna går in på att förstå hur en båtnadsprövning kan gå till i ett 
förrättningsbeslut enligt AL och vad som kan hålla vid en domstolsprövning. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Material- och informationssökning 

Sökning av rättsfall har gjorts. De rättsfall som vi funnit relevanta för studien behandlas i 
avsnitt 3.3. De flesta av dem berör båtnadsvillkoret i AL. Det har inte påträffats några fall 
från Högsta domstolen, men några avgöranden finns från hovrätten. De flesta rättsfallen 
har i princip avgjorts i fastighetsdomstolen (FD). 

Flertalet av de rättsfall som det relateras till i denna studie, är de som finns refererade i LMs 
handbok för AL 2015 under kapitlet för 6 § 1 stycket AL. Rättsfallen, i sin helhet, är 
hämtade från LMs rättsfallsarkiv. Ett rättsfall från Järfälla kommun, mark- och 
miljödomstolen, har begärts ut. Rättsfallet berör begreppet ”annan art”. Fallet föll dock på 
väsentlighetsvillkoret enligt 5 § AL och ”annan art” prövades aldrig. Sökningar i de 
juridiska databaserna Zeteo och Karnov har gjorts. Sökträffarna ligger senare i datum för 
domslut, men har inte samma tydliga relevans som de i lantmäteriets rättsfallsregister, 
specifikt avseende båtnad och med koppling till studiens syfte. Rättsfallet RH 2007:36 
behandlas kortfattat och är hämtat ur Karnovs databas. I fallet prövas inte båtnadsvillkoret 
av domstolen. Intressant för studien är dock att ändamålet lekplats berörs. 

                                                
14 Esaiasson m fl, s 228. 
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Sökmotorerna Primo och Google Scholar har använts för att leta efter relevant information 
inom området. Ord som inkluderats i sökningen är: båtnad, båtnadskalkyl, gemensamhets-
anläggning, detaljplan och enskilt huvudmannaskap. Det som har hittats av relevans är två 
examensarbeten, båda från 2012, skrivna av studenter på Högskolan Väst. 

Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer. Intervjuerna har spelats in för att sedan 
renskrivas. De renskrivna intervjuerna har skickats till respektive intervjuad person för 
kontroll att tolkning av svaren är korrekta. 

Det är av stor vikt att intervjuer ger svar på de frågor man anser sig behöva få veta mer om. 
Att genomföra en intervju är samtidigt ett samspel mellan den intervjuade och intervjuaren. 
Det är viktigt att ha det i åtanke när frågor formuleras, som ett första steg i tanken och på 
”papperet”, i ordbehandlingsprogrammet, för att sedan formuleras som ord till den 
intervjuade som bör förstå frågorna på ett likartat vis som de från början var formulerade. 
Intervjuboken Att få svar beskriver det på detta vis: ”Intervjuguider och frågelistor måste 
prövas på ett tidigt stadium. Genomför 2–3 intervjuer och se efter hur uppläggningen har 
fungerat, hur de intervjuade har reagerat och hur pass användbara anteckningarna är.”15 

Intervjufrågorna ”testades” inledningsvis på: 

• Johan Tibell: Civ. Ing. LTH, förrättningslantmätare och lärare på HV 
Lantmäteriprogrammet. 

• Ulf Ernstson: fil. Doktor i kulturgeografi och lärare på HV Lantmäteriprogrammet. 

• Marianne Carlbring: Civ. Ing. KTH och lärare på HV Lantmäteriprogrammet. 

Frågorna justerades något efter testet. Frågorna förtydligades och värderingar i frågorna 
såsom ”är det lämpligt” togs bort.16 

Sökning av förrättningsakter i ArkivSök 

Förrättningsakter innehållande anläggningsåtgärd är det material som ligger till grund för 
studiens resultat. För att få fram dessa gjordes sökningar i LMs ArkivSök. Sökningen gick 
till på följande sätt: 

• Avancerad sökning valdes. 

• Arkiv: Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

• Län: Skåne, Stockholm och Västra Götaland. 

• Årtal från och till: 2013–2015. 

• Åtgärd: Anläggningsåtgärd. 

                                                
15 Kylén, s 21 n. 
16 Esaiasson m fl, s 225. 
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De akter som innehöll ändamålet lekplats (51 st) sparades, i filformatet pdf, för att sedan 
kunna studeras vidare. 

Sökning gjordes även på inställda förrättningar.17 Detta för att undersöka om FLM ställt in 
förrättningen på grund av att båtnadsvillkoret inte var uppfyllt. 47 akter hittades inom 
angiven tid och geografisk avgränsning. Ingen av de inställda förrättningarna berörde 
båtnadskriteriet och därmed var det inte intressant att studera dem vidare. 

Studiens praktiska genomförande 

Ingången i studien har på det stora hela varit tydlig och en tanke om vilka frågor vi ville ha 
svar på fanns tidigt. Innan de förrättningsakter som studien bygger på sökts fram och 
samlats in, hade en grundstomme till de kvantitativa studiefrågorna lagts. Parallellt med 
aktinsamlingen finjusterades formuleringen av frågorna. Hänsyn togs särskilt till att försöka 
formulera frågorna och svarsalternativen så att utrymmet för tolkning skulle bli minimalt. 
Detta för att stärka studiens pålitlighet. De flesta av frågorna har direkt koppling till 
studiens syfte, men det finns några frågor som delvis har tagits med för att skapa ett 
diskussionsunderlag och för att belysa vissa situationers komplexitet. 

De förrättningsakter som återstod efter det slutliga urvalet18 studerades och studiefrågorna 
besvarades under denna process. Svaren noterades i ett excel-dokument.19 

2.2 Urval 
När arbetet i ArkivSök var klart hade 1739 förrättningsakter snabbgranskats och 51 akter, 
innehållande ändamålet lekplats, sparats för att vidare kunna studeras. Förrättningarna hade 
genomförts i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län under tidsperioden 2013-01-01–
2015-04-28. Efter en genomgång av akterna gjordes ytterligare urval. Anläggningsåtgärder 
som enbart berörde ombildningar sorterades bort. T ex ändring av en liten del av en 
vägsträckning gallrades bort, då det innebär helt annorlunda förutsättningar för 
båtnadsrekvisitet jämfört med nyanläggning av t ex väg, lekplats, parkeringar och 
grönområde inom en och samma gemensamhetsanläggning. Det fanns förrättningsakter 
inom den undersökta tidsramen som på något sätt hanterades av LM och som ännu inte till 
fullo lagts in i ArkivSök. Vid sökning av akter under 2015 var det flera akter som var 
synliga, men som inte gick att komma åt. Det var mycket få akter inom tidsramen 2013–
2014 som var sådana. Därav grunden till att inte låta akter från 2015 vara en del i studien. 
Efter dessa urval återstod slutligen 39 akter. Det är dessa 39 som studien grundar sig på.20 

 

 

                                                
17 Se bilaga A n. 
18 Se avsnitt 2.2. 
19 Se bilaga C. 
20 Se bilaga B. 
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2.3 Metodproblem 
Denna studie har genomförts inom ramen för en examensarbeteskurs. Om kursens tidplan 
skulle följas, kan studien sägas ha varit tidsbegränsad till åtta veckor. Utan tillgång till LMs 
ArkivSök hade inte studien gått att genomföra. Denna nödvändighet möjliggjordes något 
sent i processen, vilket fått till följd att tidsbegränsningen blivit än större. Vår (Daniels och 
Henriks) möjlighet att påverka detta har varit mycket liten och begränsningen har lett till 
behovet att avgränsa studien, mer än önskvärt, för att göra den genomförbar. 

2.4 Förtydligande av studiens fokus 
Ändamålet lekplats har avgränsat studien, vilket inneburit att studien tidigt fått ett visst 
fokus. Resultatet visar att varken lekplats eller ”annan art” nämns i någon av de undersökta 
förrättningsakterna. Det har fått till följd att en djupare analys av ändamålet lekplats, 
kopplat till båtnadsbedömning, har fallit bort och att studien har fått ett mer generellt fokus 
på hur båtnaden prövas. 
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3 Teori 
Detta kapitel börjar med en kort inledning för att sedan övergå till avsnitt om lagstiftning, 
rättsfall och till sist tidigare studier. 

3.1 Gemensam samverkan 
Det finns många situationer där anläggningar inte kan inrymmas på den egna fastigheten 
och där flera fastigheter har behov av att använda anläggningen. Inom detaljplan med 
enskilt huvudmannaskap kan det t ex vara tillfartsvägar från allmän väg fram till 
bostadsfastigheten, parkeringar, lekplats, m m. Det finns flera olika sätt att samverka och 
gemensamt förvalta sådana anläggningar. ”Syftet med AL är att reglera samverkan mellan 
olika fastigheter. AL innehåller bestämmelser om samverkan genom gemensamhets-
anläggningar.”21 ”Detta får – allmänt sett – sägas vara den dominerande formen för att lösa 
frågor om fastighetssamverkan.”22 Beslut vid förrättning tas av FLM, men även domstolar 
kan fatta beslut om förrättning. Det är fastigheterna som har andelar i en 
gemensamhetsanläggning enligt AL, inte ägarna till fastigheterna. 

3.2 Lagstiftning 

3.2.1 Anläggningslagen 
Vid bildande av gemensamhetsanläggning enligt AL finns, förutom lagens första inledande 
bestämmelse, tre grundläggande rekvisit som ska vara uppfyllda: Väsentlighet, båtnad och 
opinion. Dessa, och för studien övriga relevanta paragrafer i AL, behandlas nedan. 

ALs inledande bestämmelse 

1 § 1 stycket AL: ”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem 
(gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 

En gemensamhetsanläggning kan inte bildas för enbart en deltagande fastighet. Det måste 
vara minst två. Stadigvarande betydelse innebär att gemensamhetsanläggning kan bildas för 
tidsmässigt långsiktiga ändamål. Om en anläggnings funktion kan tänkas bli överflödig 
inom överskådlig tid, är det dock möjligt att tidsbegränsa gemensamhetsanläggningens 
bestånd.23 Vidare innebär stadigvarande betydelse ett nyttobehov som ska hänföras till 
själva fastigheten och inte till fastighetens ägare eller andra som använder fastigheten. 

Angående huruvida ett eller flera ändamål ska kunna ingå i en gemensamhetsanläggning 
görs följande uttalande i proposition 1973:160 (Prop): ”… vad som funktionellt sett 
framstår som en enhet.”24 För att exemplifiera, kan detta enligt LMs handbok innebära: 
                                                
21 Julstad, s 132. 
22 Ekbäck, s 25. 
23 Lantmäteriet. Handbok AL, s 22. 
24 Prop, s 144. 
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”En parkeringsplats med en anslutande tillfartsväg …”25 Prop nämner att det inte är 
lämpligt att reglera i detalj vad som kan ingå i en och samma gemensamhetsanläggning, 
utan att rättspraxis ska avgöra det. I avsnitt 3.2 och 3.3 behandlas rättsfall som berör 
bildande av gemensamhetsanläggning där flera ändamål ska ingå. 

Väsentlighet 

5 § AL beskriver att gemensamhetsanläggning inte får inrättas för annan fastighet än sådan, 
för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i gemensamhetsanläggningen. Exempel på 
ändamål av väsentlig betydelse kan vara tillfartsväg från allmän väg fram till 
bostadsfastighet.26 Väsentlighetskravet är både en rättighet och en skyldighet. En fastighet 
kan ha rätt att bli del i en gemensamhetsanläggning, förutsatt att det är av väsentlig 
betydelse för fastigheten. En fastighet kan också tvångsvis behöva delta i en 
gemensamhetsanläggning med samma kriterier. Väsentlighetsvillkoret går att avtala bort om 
sakägare är överens i enlighet med 16 § 1 stycket AL. Villkoret ska prövas fastighetsvis, för 
gemensamhetsanläggningen. 

Båtnad  

6 § 1 stycket AL: ”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av 
ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som 
anläggningen medför.” Prop uttrycker följande gällande båtnadsbedömningen: 

”Om de uppskattningar som läggs till grund för bedömningen är särskilt osäkra, bör man givetvis 
räkna med större säkerhetsmarginal än i normalfallen. Utredningen i frågan bör också anpassas efter 
omständigheterna. Inte sällan torde det framstå som mer eller mindre uppenbart att kravet på 
lönsamhet är uppfyllt. Utredningen bör då kunna begränsas i hög grad.”27 
 

Fördelarna ska överväga nackdelarna av gemensamhetsanläggningen. Det ska uppstå en 
nettonytta som kan påvisas som en värdeökning. Hänsyn ska även tas till ”annan art” av 
nytta, d v s inte bara ekonomisk art av nytta. Exempel på ”annan art” av nytta kan vara 
social nytta och miljöförbättrande nytta. 

”Med anledning av vad som anförts i vissa remissyttranden vill jag understryka att man vid 
tillämpningen av båtnadsvillkoret skall ta hänsyn även till sådana fördelar för deltagande fastighet som 
inte direkt påverkar dess värde. Frågan vilka faktorer som sålunda skall tas med i beräkningen och 
vilken betydelse som skall tillmätas dem får bedömas mot bakgrunden av de värderingar som råder vid 
varje särskild tidpunkt och med beaktande av lokala förhållanden. Anläggningar som har samband med 
sanering av äldre bostadsområden torde i dagens läge ofta innebära sådana fördelar av social natur att 
stor vikt bör fästas vid dem även om de i nämnvärd grad inte återverkar på fastighetsvärdena. Tydligt 
är att man härvid har att ta hänsyn till inte bara anläggningens betydelse för fastighetsägarna utan också 
för hyresgäster och andra som använder sig av den. Detta gäller givetvis endast under förutsättning att 
intresset av anläggningen är knutet till fastighet. Rent personliga önskemål kan som framhållits i 
promemorian inte beaktas i förevarande sammanhang.”28 

                                                
25 Lantmäteriet. Handbok AL, s 24. 
26 Jfr 3 kap 1 § FBL, angående krav på lämplighet för en fastighet. 
27 Prop, s 190. 
28 Prop, s 150. 
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Prop definierar inte exakt vad ”annan art” innebär, men beskriver att lokala situationer och 
värderingar vid respektive tidpunkt ska beaktas. T ex upprustning av äldre bostadsområden. 
Många associerar gårdssanering med miljonprogramområden, i början av 1970-talet. När 
Prop formulerades var det troligen äldre bostadsfastigheter som avsågs. 

”För att en gemensamhetsanläggning ska få bildas krävs att det uppstår en vinst av ekonomisk eller i 
vissa fall även av annan art. Fördelarna med inrättandet av anläggningen måste därmed överstiga de 
kostnader och olägenheter den medför. Vinsten ska gälla för hela anläggningen och beräknas inte på 
varje enskild fastighet. Detta kallas för båtnadsvillkoret och ska alltid vara uppfyllt, det går alltså inte 
att frångå även om alla sakägare är överens. En anledning till att båtnadsvillkoret är indispositivt är att 
fastigheternas panträttshavare ska skyddas.”29 
 

6 § 1 stycket AL är indispositivt till skydd för fastighetsägare och borgenärer. 
”Fastighetsägarna bör sålunda inte kunna träffa överenskommelse om avsteg från 
båtnadskravet i 6 § första stycket första punkten”30 D v s, båtnadskravet är tvingande och 
går inte ett avtala bort, både till skydd för fastighetsägarna och för fordringshavarna.  

Båtnadsvillkoret ska i första hand prövas för hela anläggningen, jämfört med 5 kap 4 § 
fastighetsbildningslagen (FBL) där båtnaden prövas fastighetsvis. I FBL är båtnadsvillkoret 
dispositivt. Där är skydd för panthavare reglerat via krav på oskadlighetsprövning eller 
panthavares medgivande i 5 kap 16 § FBL, och i viss mån via fastighetsskyddet i 5 kap 8 § 
FBL. Fastighetens värde får inte öka eller minska väsentligt. 

”Som fördel skall vid båtnadsberäkning anses varje förbättring av möjligheterna att utnyttja de 
fastigheter som skall delta i anläggningen. Däremot skall inte hänsyn tas till fastighetsägarens rent 
personliga intressen. För att en gräns skall kunna dras mellan det som är till nytta för fastigheterna som 
sådana och det som är till nytta för fastighetsägarna synes man få tänka bort de aktuella 
fastighetsägarna.”31 
 

6 § 2 stycket AL: ”Gemensamhetsanläggning får icke inrättas för byggnad eller annan 
anläggning som ej hör till fastighet, om ökad kostnad eller annan olägenhet av betydelse 
därigenom kan komma att uppstå för annan deltagare i gemensamhetsanläggningen.” 

”Enligt lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter har en samfällighetsförenings fordran på uttaxerade belopp förmånsrätt i fastighet som 
ingår i samfälligheten, däremot inte i byggnad eller annan anläggning, jfr 2 § andra meningen 
förevarande lag.”32 
 

Samfällighetsföreningen har förmånsrätt i fastigheter, men inte i lös egendom, t ex hus på 
ofri grund. Det innebär att det kan uppstå problem om det måste krävas in avgifter. De 
avgifterna kan komma att utkrävas av de andra delägarna i samfällighetsföreningen. På 
grund av det är det till nackdel för en gemensamhetsanläggning om det t ex är många hus 
på ofri grund, som har del i anläggningen. 

                                                
29 Ekbäck, s 45. 
30 Prop, s 222. 
31 Hemström, s 50. 
32 Karnov. Lagkommentar till 6 § AL, Anders Dahlsjö. 



Båtnadsbedömningar – En studie av bildade gemensamhetsanläggningar 

 12 

6 a § AL – Fastighetsindelningsbestämmelser 

4 kap 18 § PBL beskriver hur kommunen kan bestämma indelning av fastigheter i en 
detaljplan. Om en plan innehåller fastighetsindelningsbestämmelser ska väsentlighet och 
båtnad prövas inom ramen för detaljplaneprocessen. Enligt 6 a § AL ska FLM i dessa fall 
inte pröva de två villkoren igen. Detta gäller under en detaljplans genomförandetid.33 

Opinion 

7 § AL beskriver att gemensamhetsanläggning inte kan bildas om majoriteten av 
fastighetsägare, eller hyresgäster till fastigheter, som ska ingå i en gemensamhetsanläggning 
motsätter sig det. De måste dock ha beaktansvärda skäl för det. Även om opinionsvillkoret 
inte är uppfyllt, och beaktansvärda skäl föreligger, kan gemensamhetsanläggning ändå 
bildas om det är viktigt ur allmänt hänseende. Det är en bedömningsfråga i varje specifik 
situation hur opinionen ska beaktas. 

För studien övriga relevanta paragrafer i AL 

8 § AL beskriver att en anläggning ska utföras på bästa möjliga sätt och placering utifrån 
förutsättningarna på platsen och övriga omständigheter. Kalkyler för anläggningskostnad 
kan vara ett viktigt instrument för att kunna komma fram till en optimal lösning. 

16 § AL handlar om överenskommelser mellan sakägare. Om fastighetsägare till de 
fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggning medger det, kan avsteg göras från vissa 
paragrafer i AL. Det betyder att FLM inte behöver pröva dessa om överenskommelse 
finns. 5 § och 8 § AL är exempel på sådana paragrafer. Båtnadsvillkoret i 6 § AL är däremot 
en paragraf som inte är möjlig att göra avsteg ifrån. 6 § AL är alltså indispositiv, vilket 
betyder att FLM ska pröva båtnaden även om överenskommelse finns gällande de 
dispositiva paragraferna. 

17 § 2 stycket AL: ”Anläggningsfråga får prövas gemensamt med annan anläggningsfråga 
eller med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter 
delas upp på skilda förrättningar.” Detta innebär att flera gemensamhetsanläggningar kan 
bildas i en och samma förrättning. Det innebär även att en ansökan om förrättning där det 
yrkas på att bilda flera gemensamhetsanläggningar eller gemensamhetsanläggning med flera 
ändamål, kan delas upp på skilda förrättningar. 

19 § AL: ”I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap 1–24 och 27–40 §§ samt 6 
kap 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).” Innebörden av denna paragraf är att 
det finns en koppling mellan AL och FBL när det gäller handläggningsförfarande vid 
förrättning. En hänvisning görs t ex till 4 kap 17 § 2 stycket FBL som behandlas i avsnitt 
3.2.2. 

 

                                                
33 Boverket, s 257. 
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24 § AL: ”Om det inte finns något hinder mot att inrätta gemensamhetsanläggningen, skall 
lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut. I ett anläggningsbeslut anges 
1. Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i 
övrigt.”  

I anslutning till precisering av gemensamhetsanläggning står det i LMs handbok för AL: 

”Syftet med en precisering av beslutet är att undvika oklarheter. Hur långt denna precisering ska föras 
måste därför vara beroende av förhållandena i det särskilda fallet. Ett visst utrymme bör lämnas för 
delägarna att själva besluta om detaljutformningen av anläggningen. I de fall då varken allmänna eller 
enskilda intressen av någon betydelse berörs, kan det därför vara tillräckligt med ungefärliga angivelser. 
Inte sällan torde det emellertid vara nödvändigt att hänvisa till en skiss, karta, ritning eller 
beskrivning.”34 
 

Det går inte att utläsa ur LMs handbok för AL att det finns något absolut krav på 
preciseringen rent allmänt och i synnerhet inte gällande beskaffenheten i övrigt. 

3.2.2 Fastighetsbildningslagen 
3 kap 1 § FBL säger att en fastighet kan ny- eller ombildas om den är lämplig och 
ändamålsenlig. Det gäller belägenhet och omfång samt att den kan användas inom 
överskådlig tid. Något som poängteras är utformning och behov av tillgång till väg. Om en 
fastighets ändamål är bebyggelse ska den även kunna få godtagbara vatten- och 
avloppsanordningar. 

4 kap 17 § 2 stycket FBL: ”Ett beslut skall innehålla skälen för beslutet. Skälen får dock 
utelämnas om en motivering kan anses överflödig.” Det som framställs här är mycket likt 
det som 20 § förvaltningslagen nedan säger. Koppling mellan FBL och AL finns och har 
tidigare nämnts ovan (19 § AL). 

5 kap 4 § 1 stycket FBL: ”Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare 
fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att 
fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen medför.” 
Båtnadsvillkoret i FBL prövas fastighetsvis och skiljer sig ifrån 6 § AL i det att ”annan art” 
inte här nämns. Exempelvis får inte sociala fördelar något utrymme i FBLs villkor. En 
fastighetsregleringsåtgärd ska med andra ord resultera i en ekonomisk nettovinst. ”Den 
förbättring av fastighetsförhållandena som avses med båtnadsvillkoret torde i regel yttra sig 
i en höjning av fastighetsvärdena.”35 Enligt 5 kap 18 § FBL, överenskommelse mellan 
sakägare, kan dock båtnadsprövningen avtalas bort om berörda fastighetsägare medger det. 
FBLs båtnadsvillkor är alltså dispositivt, till skillnad från ALs. 

 

 

                                                
34 Lantmäteriet. Handbok AL, s 151. 
35 Lantmäteriet. Handbok FBL, s 438 n. 
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3.2.3 Handläggning och motivering av beslut 
7 § förvaltningslagen:  

”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan 
att säkerheten eftersätts. Vid handläggning skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta 
upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter 
att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha 
med den att göra.” 
 

7 § förvaltningslagen stadgar att t ex FLM inte ska lägga ner mer tid än nödvändigt på 
exempelvis båtnadskalkyler. Den beskriver även att myndighetspersonen inte ska krångla 
till det mer än nödvändigt för ”den enskilde”. 

9 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet stämmer mycket väl överens 
med 7 § förvaltningslagen. Den säger att LM ska se till att de regelverk och rutiner som 
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.  

20 § förvaltningslagen styr hur myndigheter ska hantera och motivera beslut. T ex hur 
förrättningslantmätare ska fatta beslut enligt AL: 

”Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, 
om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis 
1. Om beslutet inte går någon part emot, eller om det av någon annan anledning är uppenbart 

obehövligt att upplysa om skälen.” 
 

Det går att koppla 20 § förvaltningslagen direkt till båtnadsbedömningar enligt 6 § AL och 
hur beslut ska motiveras. Särskilt intressant är hur 20 § 1 punkten förvaltningslagen 
motiverar ”uppenbart obehövligt”, vilket går att knyta till de rättsfall som beskriver att det 
uppenbarligen föreligger båtnad och att det inte behövs någon vidare utredning av 
båtnaden.36 

3.3 Rättsfall 
Rättsfall har sökts i Karnov, Zeteo och LMs rättsfallregister. 12 träffar har påträffats som 
rör examensarbetets syfte. De bästa träffarna utgörs av LMs rättsfallregister som berör fall 
där båtnad har utgjort avgörande skäl vid domstolsprövning, undantaget rättsfallet nedan 
från Nacka tingsrätt. Rättsfallen berör inte specifikt gemensamhetsanläggningar med flera 
ändamål och lek, förutom ett välkänt fall i Malmö i början av 1980-talet där ett antal 
innergårdar i hyreshusmiljö skulle rustas upp (gårdssanering). Där utgjordes 
gemensamhetsanläggningen av flera ändamål, bl a av ändamålet lek. Särskilt intressant är att 
begreppet ”annan art” vägdes in i båtnadsprövningen. Det var inte självklart att 
gemensamhetsanläggningen skulle medföra en marknadsvärdesökning för fastigheterna, 
men det stod helt klart att det skulle uppstå ett mervärde för hyresgästerna, ett ökat 
bruksvärde. 

                                                
36 Se avsnitt 3.3.6, rättsfall runt ytavvattning och 3.3.7, rättsfall runt förbättrad väg. 
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Det optimala scenariot, där alla fastighetsägare är överens och FLM menar att båtnad inte 
föreligger, lyser dessvärre med sin frånvaro. Däremot finns motsatsen. FLM tycker att det 
är båtnad och syftar på socialt värde för en biljardhall i Bolinder Strand37, men 
fastighetsägarna motsätter sig det. Mark- och miljödomstolen (MMD) anser inte att det är 
båtnad, eller kommer inte ens dit. Det hela faller på väsentlighetsvillkoret då det inte är av 
väsentlig betydelse att ha en samlingslokal. 

Det finns två rättsfall där det anses att det uppenbarligen föreligger båtnad och att det 
följaktligen inte behövs några kalkyler. Det ena fallet berör dagvattenhantering och det 
andra berör bildande av gemensamhetsanläggning för befintlig väg. 

I ett rättsfall runt hamnanläggning i Norrland bedömer LM att båtnad föreligger. FD menar 
att det saknas båtnad då det redan finns rättigheter som säkrar tillgång till hamn-
anläggningen för alla berörda fastigheter utom en fastighet. Hovrätten fastställer FDs 
utslag. 

I rättsfallet RH 2007:36 prövas aldrig båtnadsvillkoret av domstolen. Fallet är av intresse 
för studien, eftersom det visar att det kan vara av väsentlig betydelse för en fastighet att ha 
andel i gemensamhetsanläggning för lekplats. 

De rättsfall som är relevanta för studien behandlas vidare nedan. 

3.3.1 LMs rättsfallsregister nr 81:59 
Bildande av gemensamhetsanläggning för skogsbilväg i Kainulasjärvi. 

FBM 
Fastighetsbildningsmyndigheten (FBM) har beslutat att inrätta en skogsbilväg som 
gemensamhetsanläggning. Vägen är delvis färdigställd och det finns överenskommelse med 
fastighetens tidigare ägare, då fastigheten Kainulasjärvi 2:1, att anlägga vägen under 
pågående klyvning. Efter klyvning vill inte nuvarande ägare till Kainulasjärvi 2:3 vara med, 
utan bygga en alternativ skogstransportväg i en annan sträckning. FBMs skäl: FBM 
hänvisade till skogsstyrelsens kalkyl som utgör grunden till statsbidrag som visar att båtnad 
föreligger. FBM anser att den alternativa vägsträckningen blir dyrare, då en bro måste 
anläggas över Narkån. Vidare finns en kostnadsberäkning av vägföretaget på ca 195 000 kr 
varav ca 60 % redan är betalda. Statsbidrag på 65 % och kommunalt bidrag på 10 % av 
anläggningskostnaden finns att tillgå. 

FD 
Nuvarande ägare till Kainulasjärvi 2:3 motsätter sig del i anläggningen. FD anser att det är 
av väsentlig betydelse för fastigheterna att ingå i gemensamhetsanläggningarna. De 
sammantagna omständigheterna innebär vinst, också för Kainulasjärvi 2:3, att ingå i 
gemensamhetsanläggningen. 

 

                                                
37 Se avsnitt 3.3.8. 
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Hovrätten 
Ägare till Kainulasjärvi 2:3 yrkar på att befrias från deltagande i gemensamhets-
anläggningen. Hovrätten anser att det krävs en båtnadsberäkning för skogsbilvägen för att 
kunna bestämma andelstal och tvångsansluta en av de berörda fastigheterna. Hovrätten 
uttrycker att det krävs en båtnadskalkyl, lämpligen med en transportkostnadsjämförelse i 
detta fall. Hovrätten antyder också, att om alla är överens och det är uppenbart att båtnad 
föreligger, är det inte alltid nödvändigt att redovisa båtnaden. Men i detta fall är det 
nödvändigt med en båtnadsberäkning och ärendet återförvisas till FBM för ny 
handläggning. 

3.3.2 LMs rättsfallsregister nr 81:61 
Gemensamhetsanläggningen i fråga utgör en innergård i Malmö. Ändamålen som 
gemensamhetsanläggningen ska innefatta, enligt yrkandet till FBM, är följande: Gemensam 
gård med grönytor, lekplatser, cykelparkering samt byggnad för sopförvaring. 

FBM 
En av fastighetsägarna ansöker om anläggningsförrättning för gemensamhetsanläggning 
enligt ovan nämnda ändamål. Fyra hyresfastigheter med bostadslägenheter ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning som innebär en upprustning av innergård i Malmö. En av de fyra 
fastighetsägarna motsätter sig gemensamhetsanläggningen. Hyresgästföreningen och 
byggnadsnämnden är positiva till upprustningen av gårdarna. 

FLM har presenterat en anläggningskostnad enligt anbud på 248 100 kr. Statsbidrag har 
beviljats med 88 600 kr och statligt lån beviljas till resterande belopp. Det leder till en 
kostnad på ca 2 kr och 30 öre per kvadratmeter lägenhetsyta och år. FBM nämner att en 
förutsättning för beviljade av statligt bidrag och bostadslån till anläggningen, är att 
gemensamhetsanläggning bildas. Följande skäl redovisas av FBM i anläggningsbeslutet: 

”Anläggningen är av väsentlig betydelse för de fastigheter, som är avsedda att delta i anläggningen. 
Fördelen av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter, som anläggningen medför. 
Hyresgästföreningen har tillstyrkt inrättande av gemensamhetsanläggning för hela kvarteret. Villkoren i 
5 §, 6 §, och 7 § anläggningslagen (AL) är uppfyllda. Byggnadsnämndens medgivande föreligger.”38 
 

FD 
Sellgren yrkar på att inte behöva delta i anläggningen. I domskälen anger Malmö tingsrätt: 

”Fördelarna är främst förbättring av miljön och möjlighet till mer rationell fastighetsskötsel särskilt vad 
gäller sophantering.”39 Tingsrätten kan inte avgöra om dessa fördelar kommer att medföra ökning av 
saluvärdet för berörda fastigheter. Det står däremot klart, att bruksvärdena kommer att höjas. 
”Olägenheterna blir små och upprustningen kommer innebära att portlås installeras, så att obehöriga ej 
får tillträde till innergården.”40 
 

Det framgår av dokumentet att sakägarna är överens förutom kärande i målet. 

                                                
38 Lantmäteriets rättsfallsregister. 81:61, FDs utslag s 2. 
39 Lantmäteriets rättsfallsregister. 81:61, hovrättens utslag s 12. 
40 Lantmäteriets rättsfallsregister. 81:61, hovrättens utslag s 11 f. 
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Hovrätten 
Sellgren yrkar i hovrätten att Almbacken 12 ska slippa ha del i gemensamhetsanläggningen. 
Hovrätten lämnar besväret utan bifall. 

3.3.3 LMs rättsfallsregister nr 01:25 
Bildande av gemensamhetsanläggning för bl a småbåtshamn i Mjöfjärden, Luleå. 

LM 
Fem fastighetsägare yrkar på gemensamhetsanläggning för utfartsväg, småbåtshamn och 
eventuellt grönområde. Tio fastigheter berörs och har servitut eller nyttjanderättsavtal med 
markägaren till småbåtshamnen. LM anser att det endast är sex fastigheter som det innebär 
väsentlig betydelse för, att vara delaktiga i gemensamhetsanläggning för hamnanläggning. 
Hamnområdet är för litet för att rymma fler än sex båtar på ett lämpligt sätt. LM menar att 
de sammantagna marknadsvärdeshöjningarna för de deltagande fastigheterna i 
gemensamhetsanläggningen är högre än de kostnader för ersättning till de fastigheter som 
får avstå nyttjanderätt, servitut, samt förrättningskostnader, vilket innebär att båtnad 
föreligger. Ersättning till dem som förlorar rätten till hamnen ska utgå med 3000 kr för 
officialservitut och 2500 kr för nyttjanderätt. 

FD 
De som blir av med sina servitut och nyttjanderätter överklagar till FD. De yrkar på att 
anläggningsbesluten ska upphävas i första hand. I andra hand vill de att beslutet ändras så 
de får del i gemensamhetsanläggningen. Om de inte får vara med i anläggningen vill de ha 
högre ersättning för upphävda rättigheter, än de ersättningar LM beslutat om. 

FDs domskäl: Det behövs en mer detaljerad båtnadsberäkning där utförande och drift tas 
upp och även en mer definierad beskrivning av anläggningens omfattning. Fem av 
fastigheterna har redan tillgång till hamnanläggningen. För dem innebär det inte en 
marknadsvärdeshöjning att ingå i en gemensamhetsanläggning. Ersättningsnivåerna som 
LM beslutat för upphävd nyttjanderätt och servitut är väsentligt lägre än vad som är skäligt 
med hänsyn till deras värde. Sammanräknat föreligger uppenbarligen inte båtnad och 
anläggningsbeslutet upphävs. 

Hovrätten 
De sex berörda som vill ha gemensamhetsanläggning yrkar på att hovrätten upphäver FDs 
beslut och fastställer LMs anläggningsbeslut om gemensamhetsanläggning för hamn och 
gemensamhetsanläggning för väg.  Hovrätten fastställer FDs utslag. 

3.3.4 LMs rättsfallsregister nr 02:28 
Ombildning av vägförening enl. lagen om enskilda vägar i Boda, Falun. 

LM 
Boda Såg yrkar på att ombildning till gemensamhetsanläggning ska innefatta ny utfartsväg, 
som är mer lämpad för sågverkets logistik. LM beslutar att det ska bildas en ny väg som ska 
ingå i gemensamhetsanläggningen. Mark ianspråktas från två fastigheter. Den nya vägen ska 
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bekostas av Boda Såg och ska betjäna gemensamhetsanläggningens tunga trafik. Den 
ursprungliga delen av gemensamhetsanläggningen ska huvudsakligen betjäna personbils-
trafik. 

FD 
Yrkande: I första hand ska alla beslut rörande anläggningsförrättningen undanröjas. I andra 
hand ska beslutet om andelstal upphävas och återförvisas till LM. Vid prövning av 
väsentlighetsvillkoret framgår det att alla deltagande fastigheter förutom Boda Såg klarar sig 
bra med befintlig väg. Vid prövning av båtnadsvillkoret framgår det att det behövs en mer 
grundlig kostnadsutredning, eftersom yrkandet på ombildning av vägföreningen och 
anläggande av ny väg medför betydande kostnader. LM menar att det kostar mycket med 
en sådan utredning, som möjliggör en grundlig båtnadskalkyl för berörda fastigheter. FD 
menar att det saknas material till grund för att kunna konstatera om vinsterna överskrider 
kostnader och olägenheter. Det är inte av väsentlig betydelse för de övriga fastigheterna att 
ha del i ny vägsträckning. FD drar slutsatsen att en väg enligt 49 § AL enbart för Boda Såg 
är mer ändamålsenlig. LMs beslut återförvisas till LM. 

Hovrätten 
”Klagandena yrkade på att hovrätten med undanröjande av fastighetsdomstolens beslut om 
återförvisning till lantmäterimyndigheten slutligt upphäver de förrättningsbeslut som anges 
i punkterna 1–3 under fastighetsdomstolens avgörande.”41 Punkt 1–3 berör ersättningar 
och att upphäva LMs anläggningsbeslut.  Hovrätten ser sig genom yrkandet förhindrad att 
bilda väg enligt 49 § AL och återförvisar ärendet till LM, för prövning enligt 49 § AL. 

3.3.5 LMs rättsfallsregister nr 04:17 
Gemensamhetsanläggning för ångbåtsbrygga i Blidö. 

LM  
Det som nu betecknas som gemensamhetsanläggning kom till 1953 i enlighet med lag 
(1939:608) om enskilda vägar (EVL) med ca 150 delägare. Genom åren har delägarantalet 
förändrats genom klyvningar och försäljningar. Gemensamhetsanläggningen har inte varit 
aktiv på ca 30 år. År 1998 ansöker kommanditbolaget och ägaren till fastigheten 1:39, 
vilken ångbåtsbryggan är belägen på, om andelstalsutredning för ga:24, samt upphävande 
av ga:24. År 1999 ansöker företrädare för gemensamhetsanläggningen till LM om 
uppgradering av andelstal för deltagande fastigheter, samt yrkar under förrättnings-
sammanträde på att de fastighetsägare som gör anspråk på att ha del i ga:24 ska ha det. År 
2000 utreder LM och omfördelar andelstal för ga:24. 

FD 
Kommanditbolaget yrkar på att upphäva LMs beslut. Samfällighetsföreningen bestrider 
ändring. Utredningar visar att bryggan utgör lös egendom som tillhör föreningen. Som skäl 
till dom anger FD att det fortsatt är av stadigvarande betydelse att ha tillgång till bryggan på 
grund av färjetrafiken. Ägarna till de 87 fastigheter som är delägare i bryggföreningen är 
                                                
41 Lantmäteriets rättsfallsregister. 02:28, hovrättens utslag s 1. 
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överens om att delta. De dispositiva delarna av AL är uppfyllda. FD beräknar kostnaderna 
till 7500 kr/fastighet i kostnad för att rusta upp bryggan, inräknat ideellt samlade pengar på 
150 000 kr. FD anser att 7500 kronor är ett lågt belopp med hänsyn till fastighetspriserna 
på orten. ”Den värdehöjande inverkan, som tillgången inom gångavstånd till en brygga, 
som under sommarhalvåret används för reguljär båttrafik mellan Blidö och Stockholm, har 
bedömts vara påtagligt högre än den värdesänkande inverkan som kostnadsansvaret för 
bryggan kan ha. Båtnadsvillkoret är således uppfyllt.”42 

Hovrätten 
Kommanditbolaget yrkar på att ga:24 ska upplösas, i första hand av hovrätten eller i andra 
hand av LM efter återförvisning dit. 

Hovrätten menar att det inte skett några väsentliga förändringar för gemensamhets-
anläggningen sedan 1953, då det redan var känt att det snart skulle byggas en väg ut till ön 
från fastlandet. Det finns därför inte anledning att upphäva gemensamhetsanläggningen. 

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd. Hovrättens utslag gäller. 

3.3.6 LMs rättsfallsregister nr 04:27 
Ytavvattningsanläggning i form av täckdike, Gällivare. 

LM 
En fastighetsägare yrkar på gemensamhetsanläggning för ytavvattning på tomter inom 
detaljplan, fram till kommunens anslutningspunkt vid vägen. Ändrade marknivå-
förhållanden inom detaljplan och utbyggnad av planerad tomtmark har lett till 
dagvattenproblematik och fukt i en källare på ett bostadshus. 

Grunden till båtnadsbedömningen är att det är uppenbart att båtnad föreligger då alla 
fastigheter är i behov av ytavvattning. Kommunen ska bidra med 140 000 kr till 
ytvattenanläggningens kostnader. 

Ur LMs protokoll: ”Inrättandet av gemensamhetsanläggning uppfyller villkoren i 5–11 §§ 
anläggningslagen. Fördelarna med gemensamhets-anläggningen överväger de kostnader och 
olägenheter anläggningen medför (AL 6 §).”43 

FD 
Flera fastighetsägare överklagar LMs beslut och menar att AL inte är tillämplig för det 
avsedda ändamålet. FD menar att fastighetsägarna är eniga om att det finns ett behov av att 
ta hand om dagvattnet, därför är de dispositiva delarna i AL följaktligen genomförbara. 
Med hänsyn till var kommunen anordnar anslutningspunkt för dagvatten, är det den bästa 
lokaliseringen för ytvattenavvattningsanläggningen. Täckdikning anses bäst då det utgör 
lägsta möjliga intrång för de berörda tomtytorna. ”Då det är uppenbart att det finns ett 
behov av ytvattenavvattning inom området föreligger båtnad.”44 

                                                
42 Lantmäteriets rättsfallsregister. 04:17, Stockholms tingsrätts utslag s 9. 
43 Lantmäteriets rättsfallsregister. 04:27, LMs beslut i aktbilaga PR3 s 2. 
44 Lantmäteriets rättsfallsregister. 04:27, FDs utslag s 1. 
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Hovrätten 
De klagande yrkar på samma yrkande som i FD. Hovrätten utvecklar ett förslag om att, 
förutom täckdikning, det också ska finnas kupolformade ytavvattningsbrunnar. Hovrätten 
utvecklar resonemanget runt fastigheternas dagvatten och varje fastighets ansvar för att 
dagvattnet inte utgör olägenhet för andra fastigheter när det lämnar den egna fastigheten. 
Hovrätten kommer slutligen fram till att den mest lämpade lösningen är den som LM och 
FD kommit fram till. 

3.3.7 LMs rättsfallsregister nr 06:2 
Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg i Vissvass, Tyresö. 

LM 
Kommunen yrkar på gemensamhetsanläggning eller annat lämpligt sätt att säkra tillfartsväg 
för bil samt gång- och cykeltrafik till en fastighet som kommunen äger, där det bedrivs 
scoutföreningsverksamhet. Andra fastighetsägare motsätter sig det. Citerade skäl för båtnad 
i LMs anläggningsbeslut: ”En förutsättning för att inrätta gemensamhetsanläggning är att 
båtnadsvillkoret är uppfyllt, d v s att fördelarna med gemensamhetsanläggningen överväger 
de kostnader och olägenheter som den medför (6 § AL).” ”Lantmäterimyndigheten 
bedömer det som uppenbart att den sammantagna värdehöjningen för de deltagande 
fastigheterna, genom att utfartsfrågan ordnas med bred marginal överstiger de kostnader 
och olägenheter som anläggningen medför”45 

FD 
Voss m fl yrkar på att LMs beslut, i sin helhet, ska undanröjas.  

”Det är uppenbart att fördelarna överväger nackdelarna när det handlar om att juridiskt tillförsäkra sig 
tillgång till väg till fastighet. Vägens standardhöjning innebär inte betydande kostnader.  Det är bra att 
det är utrett var vägen skall rustats upp och hur kostnaderna för driften fördelas. FD bedömer att 
kostnaderna för drift inte kommer öka. FD bedömer att båtnad föreligger.”46 
 

Hovrätten 
Voss m fl yrkar på bifall till talan i FD, och utvecklar talan till att: ”Motparterna kan 
garanteras en rätt till utfart genom servitut.”47 Hovrätten menar att enligt 7 kap 2 § 
3 stycket, är fristående servitut inte lämplig om rättigheter till väg kan ordnas på annat sätt. 
Hovrätten delar FDs bedömning att AL är mest lämpad att reglera tillgång till och 
förvaltning av vägen. Hovrätten avslår överklagandet. 

3.3.8 Nacka tingsrätt 2014-11-03 – MMD 
Biljardhallen i Bolinderstrand. En q-märkt byggnad i en detaljplan planeras att vara 
samlingslokal för flera bostadsrättsföreningar.  

                                                
45 Lantmäteriets rättsfallsregister. 06:2, LMs beslut i aktbilaga PR3 s 2. 
46 Lantmäteriets rättsfallsregister. 06:2, sammanfattning s 1. 
47 Lantmäteriets rättsfallsregister. 06:2, hovrättens utslag s 2. 
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LM 
LM anser att det är av stadigvarande och väsentlig betydelse för delägarna att ha del i en 
samlingslokal för förenings- och styrelsemöten. Det har tagits fram en värdering som visar 
att båtnaden är svagt positiv ur ett ekonomiskt perspektiv för anläggningen. Under 
sammanträde ifrågasätts den beräknade underhållskostnaden i värderingen på 100 000 kr 
som anses låg för det q-märkta huset. Utöver den ekonomiska båtnaden finns aspekter av 
”annan art”. Det är aspekter som sociala fördelar: ”Det är en fördel för en 
bostadsrättsförening att ha tillgång till en samlingslokal.”48 

Vidare beskrivs att huset är q-märkt och innebär ett viktigt kulturhistoriskt värde. Det kan 
därför vara betydelsefullt för de boende på orten att förvalta byggnaden. Enligt protokoll är 
de flesta negativt inställda till att delta i anläggningen. 

MMD 
De klagande yrkar på att anläggningsbeslutet upphävs. MMD menar att LM inte tillfrågat 
samtliga delägare i anläggningen. Det framkommer att alla inte är överens. När 
överenskommelse inte föreligger är inte 5 § AL, väsentlighetsvillkoret, dispositivt så som 
16 § AL beskriver. MMD anser att det inte är av väsentlig betydelse att ha tillgång till 
samlingslokalen. MMD anser även att det föreligger opinion då merparten av 
bostadsrättsföreningarna anser att det är mer kostsamt att ha tillgång till anläggningen, än 
den nytta de kan få ut av den. Det föreligger beaktansvärda skäl för dem som opponerar sig 
mot gemensamhetsanläggningen, de som opponerar sig ska stå för drift och underhåll av 
anläggningen. MMD menar: ”att det kan vara praktiskt eller bekvämt med en anläggning är 
inte detsamma som att den uppfyller ett påtagligt behov.”49 

MMD upphäver LMs beslut om gemensamhetsanläggning. 

3.3.9 RH 2007:36 
Bildande av gemensamhetsanläggning för lekplats, Stockholms kommun. 

LM 
LM bildar gemensamhetsanläggning med ändamålet lekplats för flera deltagande 
flerbostadsfastigheter. 

FD 
Bostadsrättsföreningen R13 vill inte ha del i gemensamhetsanläggning för lekplats och 
överklagar LMs beslut. R13 yrkar på att beslutet skall upphävas på grund av att det inte är 
av väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i anläggningen, enligt 5 § AL. FD kommer 
fram till att det kan inrymmas ett ”inte oansenligt antal barn”50 inom fastigheten även om 
det inte gör det just nu. Det är av väsentlig betydelse för R13 att ingå i gemensamhets-
anläggningen. Den ska anslutas tvångsvis. 

                                                
48 Lantmäteriet. Förrättningsakt 0123-13/23, LMs beslut i aktbilaga PR3 s 1. 
49 Nacka tingsrätt. F 467-14, s 5. 
50 Karnov. Sammanfattning av rättsfallet RH 2007:36, s 1. 
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Hovrätten 
Bostadsrättsföreningen R13 överklagar till hovrätten, som lämnar yrkandet utan bifall. 

Kommentar 
Rättsfallet visar att det kan vara av väsentlig betydelse för flerbostadshus att ha andel i 
gemensamhetsanläggning för lekplats. Fastigheten R13s yrkande innebär att domstolen 
prövat väsentlighet enligt 5 § AL, men inte båtnad enligt 6 § AL. 

3.4 Tidigare studier 
Vid sökning av tidigare studier inom det aktuella området var det få relevanta arbeten som 
påträffades. Det som påträffades var två examensarbeten skrivna av studenter från 
Högskolan Väst. De behandlas kortfattat nedan. 

Examensarbete av Ivarsson, Sandahl och Ternevall från år 2012 

Studien berör genomförandeprocessen i detaljplaner med enskilt huvudmannaskap, hur 
och i vilken omfattning planerna är genomförda. En del av studien berör AL och 
gemensamhetsanläggningar och hur de genomförs. Nedan ett citat ur slutsats från studien. 

”Hur skall Anläggningslagen (AL) tillämpas i detaljplaneprocessen då tanken är att 
gemensamhetsanläggningar skall inrättas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap? Hur 
hanterar kommunerna AL i planprocessen? Kraven i AL skall prövas då kommunen förutsätter att 
gemensamhetsanläggning skall bildas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. Dock 
finns det ingen lagstiftning som ställer krav på att AL:s krav skall prövas i detaljplaneprocessen med 
undantag för när fastighetsindelningsbestämmelser används. Vår studie visar att AL:s krav i praktiken 
sällan prövas i detaljplaneprocessen.”51 
 

Denna slutsats berör inte endast fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 kap 18 § PBL. 
Nu finns ett förtydligande i PBL att LM ska ha en mer rådgivande roll gällande 
huvudmannaskapsfrågor, fastighetsindelningsbestämmelser och exploatörsregler, i 
detaljplaneprocessen. 

Examensarbete av Berglund och Thörnqvist från år 2012 

Studien utreder hur kommuner och LM genomför detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. Besök på plats har gjorts för att undersöka hur det blev i verkligheten. 
Studien berör i viss mån AL, förrättningsbeslut och hur de är formulerade. 

”Anläggningsbesluten bör utformas tydligare eftersom att de har betydelse för fastighetsägarna då de 
skall driva anläggningen i framtiden. Skälen till besluten bör också utformas tydligare med utförligare 
redogörelser för t.ex. väsentlighet- och båtnadsvillkoret.”52 

  

                                                
51 Ivarsson, Sandahl och Ternevall, s 72. 
52 Berglund och Thörnqvist, s 67. 
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4 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med fyra erfarna tjänstemän inom området: 

Jan Gustafsson Fastighetstekniskt råd på mark och miljööverdomstolen. Utbildnings-
bakgrund: KTH civilingenjör. Mångårig, gedigen erfarenhet av 

fastighetsrättsliga frågor. 

Peter Ekbäck Lärare på KTH. Utbildningsbakgrund: Civilingenjör i lantmäteri. 
Teknologie doktor. Doktorerat inom ämnet fastighetsbildningsteknik. 

Peter Ekbäck har jobbat ca 15 år aktivt med AL. 

Olov Kronberg Förrättningslantmätare. Utbildningsbakgrund: Civilingenjör i lantmäteri 
vid tekniska högskolan i Stockholm. Olov har arbetat som 

förrättningslantmätare från 1976, men ”lite mera kraftfullt med 

anläggningsförrättningar sedan 1980”, ca 35 år. 

Ingegerd Hedmark Konsult sedan 2001, lantmätare i 7 år dessförinnan. Utbildningsbakgrund: 

Lantmätare från KTH på 80-talet, företagsekonomi på Göteborgs 

Universitet 2 terminer, 1 termin juridik vid Stockholms Universitet. 
Ingegerd har 25 års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. 

Intervjuerna används i studien som teoristärkande underlag. Nedan introduceras de 
intervjufrågor som berörs i analysen av resultatet: 

• Det talas om att ”anläggning” (singular) kan bildas, kan man se en väg och en lekplats 
som en enda anläggning? 

• Hur tolkar du ”annan art” i 6 § AL? 

• Vilken vikt får ”annan art” väga, gentemot ekonomiska värden, enligt din bedömning 
och på en femgradig skala om det är möjligt? 

• Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där båtnadsformuleringen är 
”Hinder föreligger ej enligt 5–12 §§ AL”. Skulle en sådan formulering av båtnaden 
hålla i domstol, med tanke på att båtnadsvillkoret är indispositivt?” 

• Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen ekonomisk bedömning som inte 
behöver redovisas i beslutet? 

• Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta en uppställning av 
kostnader och intäkter? 

• Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs? 

• Har du sett någon skillnad i tillämpningen för båtnadsbedömningen för 
gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan? 

Dessa frågor återkommer som sagt i resultatanalysen, avsnitt 5.2, där även citerade svar på 
frågorna kommer att finnas. För att göra rapporten mer tydlig och lättläst redovisas inte 
intervjuerna här. Istället återges de i sin helhet i bilaga D.  
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A 

B 

A 

Diagram 4.1 

Diagram 4.2 

5 Resultat 
I avsnitt 5.1 redovisas resultatet av de förrättningsakter som studerats, i avsnitt 5.2 görs en 
analys av det som framkommit och i avsnitt 5.3 diskuteras studiens tillförlitlighet. 

5.1 Förrättningsakter 
Nedan ställs nio numrerade frågor med tillhörande svar. Svarsalternativen, A, B, o s v, 
varierar i antal för olika frågor. Efter varje svarsalternativ redovisas resultatet för just det 
svarsalternativet inom parantes. Både antal och procenttal, avrundat till hela procent, 
redovisas. Resultatet av varje enskild fråga visualiseras också i form av ett diagram. 

Studien omfattar 39 förrättningsakter och motsvarar 100 %. 

 

1. Kan det utläsas att förrättningen 
berörs av en gällande detaljplan? 

A. Nej. (2 = 5 %) 

B. Ja. (37 = 95 %) 

 

 

 

 

  

2. Kan det utläsas att förrättningens anläggningsåtgärd är 
kopplad till eventuella fastighetsindelningsbestämmelser 
eller motsvarande i en gällande detaljplan? 

A. Nej. (39 = 100 %) 

B. Ja. (0 = 0 %) 
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A 

B 

A 

A 

B 

C 

Diagram 4.3 

Diagram 4.5 

Diagram 4.4 

Diagram 4.6 

3. Kan det i förrättningsprotokollet utläsas att FLM prövat 
båtnaden? 

A. Nej. (2 = 5 %) 

B. Ja, men enbart med formuleringar som ”hinder föreligger 
ej enligt 5–12 §§ AL”, ”fördelarna med gemensamhets-
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som 
anläggningen medför” eller motsvarande. (36 = 92 %)  

C.  Ja, med en vidare motivering av båtnaden. (1 = 3 %) 

 

4. Om FLM prövat båtnaden med en vidare motivering, 
nämns lekplatsen i denna?  

A. Nej. (39 = 100 %) 

B. Ja. (0 = 0 %) 

 

 

 

  

5. Om FLM prövat båtnaden med en vidare motivering, 
nämns fördelar av ”annan art” eller sociala fördelar i 
denna? 

A. Nej. (39 = 100 %) 

B. Ja. (0 = 0 %) 

 

 

 

6. Innehåller förrättningsakten någon båtnadskalkyl? 

A. Nej. (38 = 97 %) 

B. Ja. (1 = 3 %) 
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A B 

C 

A 

B 

Diagram 4.7 

Diagram 4.8 

Diagram 4.9 

A 

B 

C 

7. Är två eller fler gemensamhetsanläggningar 
bildade i samma förrättning? 

A. Nej. (26 = 67 %) 

B. Ja. (13 = 33 %) 

 

 

 

 

 

8. Består gemensamhetsanläggning där lekplats ingår 
enbart av det ändamålet? 

A. Nej. Den består av två till fyra ändamål. (11 = 28 %) 

B. Nej. Den består av fem ändamål eller fler. (26 = 67 %) 

C. Ja. (2 = 5 %) 

 

 

 

 

9. Beskrivs lekplatsens huvudsakliga beskaffenhet i övrigt, 
d v s utöver ändamål, läge och storlek (24 § AL)? 

A. Nej. (23 = 59 %) 

B. Ja, men enbart att lekanordningar eller lekredskap kommer 
att ingå i lekplatsen. (10 = 26 %) 

C. Ja, med preciseringar som t ex lekanordningars typ, antal 
och standard. (6 = 15 %) 
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5.2 Analys 
Något som bör beaktas i den analys som följer är att studien förutsätter att ändamålet 
lekplats ingår i gemensamhetsanläggning som bildas. 

5.2.1 Flera ändamål i en gemensamhetsanläggning 
17 § 2 stycket AL uttrycker tydligt att flera gemensamhetsanläggningar kan bildas i samma 
förrättning. Frågan är om det är lagstiftarens intention att flera ändamål, d v s olika typer av 
anläggningar, ska kunna bildas i samma gemensamhetsanläggning. 

Både Prop och LMs handbok för AL uttrycker att anläggningar som kan anses utgöra en 
enhet och som är viktiga för enhetens funktion kan ingå i samma gemensamhetsanläggning. 
Det finns även rättsfall som pekar på att flera olika typer av ändamål kan ingå i en och 
samma gemensamhetsanläggning. 

Med koppling till 1 § 1 stycket AL ställdes vid intervju följande fråga: ”Det talas om att 
’anläggning’ (singular) kan bildas. Kan man se en väg och en lekplats som en enda 
anläggning?” Peter Ekbäck svarade: ”I praktiken så gör man det. Jag vet att i rättspraxis så 
accepterar man anläggningar som innehåller flera olika nyttigheter.” Olov Kronberg sade: 
”Det är inte ovanligt inom planområden att det kan bli en gemensamhetsanläggning för alla 
möjliga typer av anläggningar. I vissa fall måste man dock bilda separata 
gemensamhetsanläggningar för att kunna ha olika krets deltagande fastigheter och variation 
av andelstal.” ”Det kanske inte är så lämpligt att lekplats och väg utgör en enda 
anläggning.” Ingegerd Hedmark uttryckte: ”Det kan man såklart göra, men jag skulle bilda en 
gemensamhetsanläggning för väg och en gemensamhetsanläggning för lekplats.” 

Studiens resultat pekar i samma riktning som det ovan sagda. Det visar att det är mycket 
vanligt förekommande med flera ändamål i samma gemensamhetsanläggning. I ca två 
tredjedelar av de studerade förrättningsakterna bildas gemensamhetsanläggning som består 
av fem ändamål eller fler. Det framkommer även att det i ca en tredjedel av akterna bildas 
två eller fler gemensamhetsanläggningar i samma förrättning. 

Hur påverkar detta bedömningen av båtnaden? Det kan vara stor skillnad gällande 
komplexiteten i båtnadsbedömningar beroende på om en anläggningsåtgärd innefattar flera 
gemensamhetsanläggningar och flera ändamål eller om den endast innefattar en (1) 
gemensamhetsanläggning med ett (1) ändamål. Detta innebär att det inte enbart 
förekommer en standardsituation. Det kan inte alltid tänkas vara helt uppenbart att båtnad 
föreligger och därmed finns det en koppling mellan kvalifikationen på bedömningen och 
den situation som råder. 

5.2.2 Behov av att pröva båtnaden 
Båtnadsvillkoret i AL är indispositivt, vilket betyder att FLM ska pröva villkoret även om 
ägarna till de fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen är överens om frågor 
rörande dess bildande. Detta gäller dock inte om det i en gällande detaljplan finns 
fastighetsindelningsbestämmelser som berör gemensamhetsanläggning. Resultatfråga två, 
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som handlade om detta, visade att det inte i någon förrättningsakt gick att utläsa att 
anläggningsåtgärden hade koppling till fastighetsindelningsbestämmelser eller motsvarande 
i en gällande detaljplan. Behov av att pröva båtnaden har därmed funnits i samtliga av de 
studerade förrättningsakterna. 

5.2.3 Båtnadsbedömning – uppenbar båtnad eller inte 
I två rättsfall har FD kommit fram till att båtnadsvillkoret uppenbarligen var uppfyllt. De 
fallen berör behov av ytvattenavvattning inom ett område (04:27) och väg till fastighet 
(06:2). 

I ett annat rättsfall (02:28) yrkas det på ombildning av väg för flera olika typer av fastigheter 
som lantbruk, helårsbostad, fritidsbostad och industri. En komplex värderingssituation där 
FD kommer fram till att det saknas material för att kunna konstatera om vinsterna skulle 
kunna överskrida kostnader och olägenheter. Hovrätten delar FDs mening och ärendet 
återförvisas till LM. 

Ett rättsfall (81:59) berör båtnadsvillkoret gällande bildande av gemensamhetsanläggning 
för skogsbilväg. FD kommer fram till att det visserligen finns kostnadsberäkningar för 
vägen, som delvis är utförd, men att det saknas en transportkostnadskalkyl. Ärendet 
återförvisas till FBM. 

I ett rättsfall (01:25) har LM kommit fram till att båtnad föreligger för att bilda 
gemensamhetsanläggning för utfartsväg, småbåtshamn och grönområde. FD menar att alla 
fastighetsägare, utom en, redan har tillgång till hamnanläggning genom officialservitut och 
att de ersättningar som måste utgå till de fastigheter som förlorar sina rättigheter väsentligt 
överstiger det som LM har beslutat. FD kommer fram till att båtnad därmed inte föreligger 
och upphäver anläggningsbeslutet. Hovrätten gör samma bedömning. 

Rättsfallen ovan pekar på att det finns situationer där det är uppenbar båtnad vid bildande 
av gemensamhetsanläggning, men även på situationer som är mer komplexa och där det 
saknas material för att kunna göra en båtnadsbedömning samt på situationer där de 
ekonomiska värden som används som underlag för bedömningen varit felaktiga. 

Vid intervju ställdes frågan: ”Har du sett någon skillnad i tillämpningen för 
båtnadsbedömningen för gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan?” Jan 
Gustafsson svarade: ”Det är nog vanligare att det förekommer en tydligare 
båtnadsbedömning utanför detaljplan.” Peter Ekbäck svarade: ”En gissning är att man inom 
detaljplan är mer benägen att acceptera att båtnad föreligger utan närmare värderingar.” 
Olov Kronberg uttryckte: ”Man kan säga att det inom plan generellt så är det väl lägre 
ambitionsnivå på båtnadsbedömningen. Utom plan kanske normalt lite högre 
ambitionsnivå där.” Ingegerd Hedmark sade: ”Jag kan tänka mig att om det är inom detaljplan 
så utgår lantmätaren kanske mer från att båtnaden är prövad.” 

Trots att uttalandena i stycket ovan är gjorda med viss försiktighet, pekar alla svaren mot 
att det tas lättare på båtnadsbedömningen när gemensamhetsanläggning ska bildas inom 
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detaljplan. Detta skulle till viss del kunna vara en anledning till varför resultatet ser ut som 
det gör. Det visar nämligen att det i 95 % av akterna kan utläsas att förrättningen berörs av 
en gällande detaljplan och att schablonmässigt formulerade båtnadsprövningar är mycket 
vanligt förekommande. Nedanstående intervjusvar ger även en indikation på att resultatet 
angående detta är tillförlitligt. 

Vid intervju ställdes frågan: ”Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där 
båtnadsformuleringen är ’Hinder föreligger ej enligt 5–12 §§ AL’. Skulle en sådan 
formulering av båtnaden hålla i domstol, med tanke på att båtnadsvillkoret är 
indispositivt?” Jan Gustafsson svarade: ”Det är en lite mager motivering som är relativt 
vanlig. Det är önskvärt med en tydligare motivering av båtnaden.” Peter Ekbäck uttryckte: ”I 
de flesta fall kan båtnadsbedömning göras schablonmässigt. Man konstaterar att båtnad 
föreligger. I de fallen skulle domstolarna inte ha så mycket synpunkter egentligen på den 
formuleringen. Det förutsätter att överenskommelser föreligger avseende de dispositiva 
villkoren och att det är uppenbart båtnad. Det är möjligt att domstolen skulle kunna peka 
på att man borde formulera beslutsskälet tydligare, men jag tror inte att beslutet skulle rivas 
upp.” Olov Kronberg svarade: ”I vissa fall tycker man det är självklart. Vägar, vatten och 
avlopp, det måste ju till. Då använder man sig vanligtvis av den enklare formuleringen.” 

Hur välmotiverad båtnaden bör vara i ett anläggningsbeslut verkar vara kopplat till om 
uppenbar båtnad föreligger eller inte. Frågan är då vilka ändamål och situationer som kan 
vara uppenbara. Enligt rättsfallen ovan kan väg till fastighet och ytvattenavvattning 
(dagvattenhantering) vara sådana ändamål. Även vatten och avlopp får anses kunna ingå i 
kategorin. Frågan är om bildande av gemensamhetsanläggning som innefattar flera ändamål 
skulle kunna vara en situation som innebär uppenbar båtnad, samt om ändamål som 
lekplats och grönområden även skulle kunna ingå där. 

5.2.4 Vidare motivering av båtnaden och båtnadskalkyl 
Resultatet visar att det endast är i en akt som en vidare motivering av båtnaden kan 
utläsas.53 I den akten bildas fler än två gemensamhetsanläggningar varav en av 
gemensamhetsanläggningarna består av nio olika ändamål. Den vidare båtnadsmotiveringen 
berör dock bara en gång- och cykelväg och inte gemensamhetsanläggningarna som helhet. 
Samma akt är också den enda akten som innehåller någon form av båtnadskalkyl, men även 
när det gäller kalkylen är det bara gång- och cykelvägen som beaktas. En fråga som 
uppkommer är varför en vidare motivering gjorts i just denna akt och varför kalkylen bara 
innefattar gång- och cykelvägen. Det kan i akten utläsas att förrättningen stöder sig på en 
gällande detaljplan, men att gång- och cykelvägen inte kommer att ligga inom planområdet 
utan endast ska ansluta till det. Detta skulle kunna vara en anledning till den vidare 
motiveringen och kalkylen. Att det inte är så vanligt, annat än i speciella fall, med 
upprättande av båtnadskalkyl stärks av det som sägs nedan. 

                                                
53 Akt 1485K-12/154, se bilaga E. 
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Prop: ”Inte sällan torde det framstå som mer eller mindre uppenbart att kravet på 
lönsamhet är uppfyllt. Utredningen bör då kunna begränsas i hög grad.” 

Vid intervju ställdes frågan: ”Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen 
ekonomisk bedömning som inte behöver redovisas i beslutet?” Jan Gustafsson svarade: ”Du 
måste ta ställning till båtnadsvillkoret i beslutet.” Ingegerd Hedmark sade: ”Det är väldigt 
sällan man har en kalkyl.” ”Om det är så att det är självklart med båtnad, så behöver man 
inte ta fram någon kalkyl.” 

Vid intervju ställdes frågan: ”Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta 
en uppställning av kostnader och intäkter?” Jan Gustafsson svarade: ”Det måste den inte 
vara. Ibland kan, som tidigare nämnts, annan art vägas in i bedömningen och det är inte 
alltid möjligt att väga in enbart ekonomiska termer. Därav att begreppet annan art finns 
med i lagtexten”. Peter Ekbäck svarade: ”Nej. Så som jag tolkar förarbeten och rättspraxis, 
accepterar man i majoriteten av fall att båtnadsprövningen sker utan att lantmätaren 
upprättar en ekonomisk kalkyl”. 

Det som sagts ovan tyder klart på att det är ovanligt med kalkyler. Trots det belyser ett 
tidigare nämnt rättsfall (81:59) en situation där det kan krävas att grundliga kalkyler tas 
fram. Rättsfallet berör ändamålet skogsbilväg, vilket även nedanstående intervjusvar gör. 

Vid intervju ställdes frågan: ”Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs?” 
Olov Kronberg svarade: ”Vid bildande av gemensamhetsanläggning för skogsbilvägar är det 
vanligt med kalkyler, där man beräknar ekonomiska vinster på grund av kortare 
terrängtransportavstånd genom vägutbyggnad.” ”Det läget ger förutsättningar för 
ekonomiska kalkyler som är tämligen säkra.” 

Resultatet visar även att det i 2 av 39 akter inte kan utläsas att båtnaden över huvud taget är 
prövad. Även om det varit uppenbar båtnad i dessa förrättningar ska ställning tas till 
båtnadsvillkoret i anläggningsbeslutet. 

5.2.5 ”Annan art” 
I 6 § 1 stycket AL nämns begreppet ”annan art”. 

Vad som kan utläsas ur Prop är att ”annan art” har koppling till sociala fördelar och till 
sanering av äldre bostadsområden. Att tänka på i sammanhanget är att Prop skrevs år 1973. 
Det går inte direkt att urskilja vikten av ”annan art” i Prop: ”Frågan vilka faktorer som 
sålunda skall tas med i beräkningen och vilken betydelse som skall tillmätas dem får 
bedömas mot bakgrunden av de värderingar som råder vid varje särskild tidpunkt och med 
beaktande av lokala förhållanden.” 

Ett rättsfall (81:61) behandlar båtnadsvillkoret kopplat till en gårdssanering, där 
gemensamhetsanläggning med flera ändamål som exempelvis lekplats, grönområde och 
sophantering ska bildas. Även om det inte står klart att de ekonomiska värdena kommer att 
öka för berörda fastigheter, kommer domstolen fram till att bruksvärdet kommer att höjas. 
Fördelarna består till största delen av miljöförbättring. 
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Vid intervju ställdes frågan: ”Hur tolkar du ’annan art’ i 6 § AL?” Jan Gustafsson svarade: 
”Det är att man har en liten frihet att göra en båtnadsbedömning på friare grund än 
ekonomiska värden. T ex för lekplats kan en friare tolkning behövas.” Peter Ekbäck svarade: 
”När hyresnivån bestäms av bruksvärdesprincipen blir det inga ekonomiska fördelar för 
fastighetsägaren av att man rustar upp en gårdsmiljö, men det blir det däremot för de 
boende.” Olov Kronberg, som arbetat aktivt med AL sedan 1980, sade: ”I praktiken har jag 
väl knappast aldrig kommit in på prövning av begreppet annan art.” Ingegerd Hedmark 
uttryckte följande angående ett rättsfall om ett hus med skyddsbestämmelse som skulle bli 
kvartersgård: ”Det är faktiskt första gången på de här 25 åren som jag har behövt ens 
fundera över det här med annan art.” 

Olovs och Ingegerds uttalande ovan styrker resultatet som visar att det inte är en enda 
förrättningsakt som nämner ”annan art” eller sociala fördelar i relation till 
båtnadsprövningen. Även det som framkommer nedan är en indikation på att ”annan art” i 
praktiken inte har så stort spelrum. 

Vid intervju ställdes frågan: ”Vilken vikt får ’annan art’ väga, gentemot ekonomiska värden, 
enligt din bedömning och på en femgradig skala om det är möjligt?” Jan Gustafsson svarade: 
”Det måste vara en bedömning från fall till fall. Man kan inte sätta upp det på en skala.” 
Peter Ekbäck uttryckte: ”Man får inte ge annan art för stor vikt. Är det en anläggning som 
innebär stora kostnader i förhållande till de ekonomiska fördelarna, då blir det liksom lite 
problematiskt med avseende på det syftet som det här båtnadsvillkoret har. Nämligen att 
inte skapa anläggningar som kanske är socialt väldigt värdefulla, men ekonomiskt blir en 
belastning för de fastigheter som skall delta. Det leder mig till ställningstagandet att man får 
lägga ganska liten vikt vid de sociala fördelarna. Man måste ha koll på de ekonomiska 
effekterna.” Ingegerd Hedmark sade: ”Den lägsta på skalan.” 

Resultatet visar att det i två förrättningar bildas gemensamhetsanläggning där enbart 
lekplats ingår. I en av dessa bildas även bara en enda gemensamhetsanläggning. I båda 
förrättningsakterna kan ingen vidare motivering av båtnaden utläsas och därmed nämns 
inte heller varken lekplatsen eller ”annan art” i någon av dessa. 

Det som framkommer av rättsfallet, Prop och intervju med Jan Gustafsson, gällande 
”annan art”, tyder på att det trots allt finns en öppning för att begreppet kan användas vid 
båtnadsbedömningar. T ex för att motivera båtnaden för ändamålet lekplats. 

5.2.6 En anläggnings omfattning och utförande kopplat till båtnad 
Det finns en klar koppling mellan båtnadsbedömningar och en anläggnings omfattning, 
beskaffenhet och utförande. 

24 § 2 stycket 1 punkten AL säger att följande anges i ett anläggningsbeslut: 
”gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i 
övrigt”. 
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Vad som kan utläsas ur LMs handbok för AL är att det inte finns något absolut krav på att 
precisera vad en anläggning ska omfatta. 

Studiens resultat visar att det i drygt hälften av de studerade akterna inte finns någon 
beskrivning av lekplatsens huvudsakliga beskaffenhet i övrigt. I ca en fjärdedel av akterna 
kan det utläsas att någon form av lekredskap ska ingå och ca 15 % av akterna har en 
utförligare precisering. 

En fråga som uppkommer är hur en korrekt bedömning av båtnaden kan göras, ur ett 
ekonomiskt perspektiv, om inte en anläggnings omfattning är preciserad. När det gäller 
lekplats kan kostnaderna för dess utförande vara kraftigt varierande, beroende på om t ex 
endast en (1) gunga ska ingå i lekplatsen eller om fem gungor, en rutschkana och en 
klätterställning ska ingå. Lekredskapens standard har också betydelse i frågan. Att bedöma 
båtnaden som uppenbar i situationer där anläggningars omfattning och utförande är oklara, 
kan vara svårt och riskabelt med tanke på det ovan sagda. 

5.3 Studiens tillförlitlighet 
Felkällor kopplat till avgränsningar och urval, tolkningsproblem samt materialpålitlighet 
behandlas nedan. 

Avgränsningar och urval 

Gällande studiens geografiska avgränsning finns en problematik med att endast se på de 
stora tillväxtregionerna i riket. Studien omfattar drygt hälften av alla förrättningar som 
gjorts i riket, inom tidsramen för studien. Det kan sannolikt ge en generaliserbarhet i hur 
besluten fattas, utifrån övriga avgränsningar. 

Att endast se på de senaste två åren är bra för aktualiteten i resultatet. Det finns dock en 
svaghet i att inte se över längre tid. Både Ingegerd Hedmark och Olov Kronberg uttryckte i 
en intervjufråga att komplexiteten har ökat över tid. Det skulle kunna innebära att ett 
annorlunda resultat skulle kunna påvisas genom att genomföra studien över ett längre 
tidsspann. 

Att använda sig av gallringskriteriet lekplats ger en god avgränsning, men det är möjligt att 
en del intressanta anläggningsbeslut exkluderats som kunde ha påträffats om alla 
anläggningsbeslut hade analyserats under tidsperioden. En nackdel med det alternativet är 
att det skulle bli mycket tidskrävande. 

Anledning till urvalen, som anses stärka studiens tillförlitlighet, har tidigare framförts. Det 
har oss veterligen inte förekommit några lagändringar eller andra liknande faktorer som 
skulle kunna påverka tidsurvalet. Angående gallringen av enbart omprövade 
gemensamhetsanläggningar kan kort sägas att det finns stora skillnader mellan omprövning 
och nybildning och att det därför inte är lämpligt att jämföra de två olika situationerna. 

Studien har inte gått in på om överenskommelse föreligger mellan de parter som berörs av 
förrättningen och vad det kan innebära för båtnadsbedömningen. Om stridigheter 
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föreligger skulle det kunna innebära ett utvecklat ställningstagande av båtnaden. I vissa 
protokoll kan det stå att sakägare inte är överens, men det kan också vara svårt att avgöra 
graden av oenighet genom att försöka utläsa vad som står där. Detta öppnar upp för en viss 
tolkningsproblematik. 

Tolkningsproblem 

I den typ av studie som genomförts är det inte möjligt att helt bortse ifrån att det finns en 
viss sårbarhet i att den information som studerats på något sätt behövt tolkas. När det i 
förrättningsakterna skulle letas efter svar på de kvantitativa studiefrågor som framställts, 
finns en viss risk att olika formuleringar i akterna tolkats på olika sätt och påverkat svaren. 
Detta var dock något som togs hänsyn till. När studiefrågorna och svarsalternativen 
utarbetades, lades det stor vikt vid att försöka framställa dem på ett sätt som skulle 
minimera tolkningspåverkan.  

Listan på möjliga fel i intervjuer kan göras lång. Grundproblematiken är att intervjuaren har 
tankar kring intervjufrågorna som sedan kortas ner och blir till text för att läsas upp för 
olika personer, som i sin tur ska tolka den upplästa texten och svara intervjuaren. 
Intervjuaren ska tolka svaren. Det som är positivt är att de fyra personernas svar korrelerar 
väl med varandra trots olika yrkeserfarenheter och perspektiv på AL. Det indikerar hög 
validitet. Att skicka de tolkade intervjusvaren till de intervjuade personerna har i denna 
studie varit positivt. Det innebär att vi förstår de intervjuade personernas svar bättre och 
får ytterligare en garanti att vi inte förvanskat svaren till vad vi kanske förväntat oss. 

Materialpålitlighet 

De förrättningsakter som studerats är direkt hämtade ur LMs tjänst ArkivSök. Hur akterna 
arkiveras har inte undersökts, men då LM är en stor myndighet som tillhandahåller viktig 
samhällelig information, anser vi att pålitligheten gällande innehållet i akterna är mycket 
hög. Ett drömscenario skulle vara att kunna ta del av alla inställda anläggningsförrättningar, 
även dem som inte gått så långt att de blivit dokumenterade som inställda. Det skulle 
kanske kunna ge utökad och fördjupad förståelse för undersökning av anläggningsbeslut 
avseende båtnad. 

Det kan vara problematiskt att finna rättsfall som har koppling till studiens syfte, kanske i 
synnerhet när det saknas fall ifrån Högsta domstolen. Att kontrollera alla rättsfall som 
uppstått i frågan är svårt. De rättsfall vi fått fram berör alla båtnadskriteriet i AL på något 
vis. De visar på olika utfall beroende på vilka situationer de berör. 

Den doktrin som använts som stöd i tolkningen av proposition och rättsfall får bedömas 
vara trovärdig. Litteraturen innefattar bl a böcker som används som läromedel på 
högskolan och handbok för lantmätare utgiven av LM. 

Den information som inhämtats från de personer som intervjuats anses ha hög reliabilitet, 
med tanke på den erfarenhet de alla besitter gällande AL och fastighetsrättsliga frågor.  
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6 Slutsats 
Till att börja med står det klart att det är i linje med lagtextens intention att flera ändamål, 
och även olika typer av anläggningar, kan ingå i en och samma gemensamhetsanläggning. 
Prop, rättsfall och intervjuer pekar alla på detta, liksom resultatet av studien. 

Syftet med studien är att undersöka hur båtnaden prövas. Vad som kan konstateras är att 
FLMs ställningstagande till båtnad i anläggningsbeslut görs schablonmässigt, att det är 
sällsynt med framtagande av kalkyler och att begreppet ”annan art” har lyst starkt med sin 
frånvaro i de undersökta förrättningsakterna. 

Studien har förutsatt att lekplats ska ingå i gemensamhetsanläggning som bildas. Eftersom 
de absolut flesta av de studerade förrättningarna berörs av en gällande detaljplan samt 
innehåller gemensamhetsanläggning med flera ändamål, kan ett samband dem emellan 
urskiljas. En för studien viktig poängtering är, att detta samband även kan kopplas till att 
FLM, som tidigare sagts och härmed understryks, nästan uteslutande prövar båtnaden med 
en schablonformulering. 

Resultatet i denna studie stämmer överens med utdrag ur slutsatser från Ivarsson m fl samt 
Berglund och Törnqvist. De båda studierna har granskat detaljplaner i Västra Götaland och 
de båda slutsatserna nyanserar att det saknas ställningstaganden i anläggningsbeslut. 

Av intervjuerna i denna studie framgår det att båtnadskravet i AL inte prövas på ett 
utvecklat vis. Jan Gustafsson, Peter Ekbäck och Olov Kronberg anser, om skillnader på 
båtnadsbedömningar inom och utom detaljplan, att det ofta är ett svagare ställningstagande 
inom plan till båtnadskriteriet. 

Avsnitt 1.1 tar upp problematik kring frågor relaterade till studiens syfte. Resultatet 
överensstämmer mycket väl med det som beskrivs där och bekräftar att de problem som 
tidigare framställts existerar. Med detta sagt anses studiens validitet vara hög. 

Vad som även framkommer är, att det finns en koppling mellan hur båtnaden bör 
motiveras i ett anläggningsbeslut och om en anläggningssituation innebär uppenbar båtnad 
eller inte. Det finns inget som tyder på att ändamålet lekplats, eller att en 
gemensamhetsanläggning med flera ändamål, innebär att uppenbar båtnad föreligger. Det 
finns heller inget som tyder på motsatsen. Studien kan inte ge något tydligt svar på denna 
komplexa fråga. Den diskuteras däremot i nästa kapitel. 
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7 Diskussion 
LMs handbok för AL beskriver att det ska finnas en kalkyl som redogör för båtnaden i ett 
anläggningsbeslut för att kunna påvisa båtnad. Ekonomiskt skydd för panthavare och 
fastighetsägare ska därmed vara säkerställt. I uppenbara situationer är det inte nödvändigt 
med en kalkyl enligt Prop och rättspraxis. Det kan räcka med att konstatera att ”hinder 
föreligger ej enligt 5–12 §§ AL”. För att påvisa båtnaden av en anläggning är det inte alltid 
möjligt att beskriva värdet i ekonomiska termer. Det är ibland betydelsefullt att ta hänsyn 
till båtnad av ”annan art”. I de studerade förrättningsakterna finns inga fullständiga 
kalkyler. Endast en av akterna innehåller en partiell båtnadsberäkning utgörande 
anläggningskostnad för en gång- och cykelväg. Gemensamhetsanläggningen utgjordes av 
flera ändamål utöver gång- och cykelvägen, däribland lekplats. I övriga beslut fanns i bästa 
fall ett ställningstagande där båtnaden konstaterades schablonmässigt som ”hinder 
föreligger ej enligt 5–12 §§ AL” eller motsvarande. Ingen av de studerade besluten berör 
båtnad av ”annan art”. Det korrelerar väl med intervjuerna där Olov Kronberg, Ingegerd 
Hedmark och Peter Ekbäck uttrycker att det är sällsynt att hänvisa till båtnad av ”annan 
art”. 

Jan Gustafsson menar att man alltid behöver göra ett ställningstagande avseende båtnaden. 
Om uppenbar båtnad föreligger tycks dock inte ställningstagandet behöva vara så tydligt, 
om man ser till rättspraxis. I intervjuerna framkommer det att det kan vara uppenbar 
båtnad när anläggningen tillgodoser nödvändiga funktioner för fastigheter som har del i 
gemensamhetsanläggningen. 

Den brännande frågan är var gränsen går mellan vad som är, respektive inte är, uppenbar 
båtnad. Går den vid de behov som finns definierade i 3 kap 1 § FBL, d v s anläggningar 
som gör en fastighet ”varaktigt lämpad för sitt ändamål”? Där nämns vägar samt vatten och 
avlopp. Går kanske gränsen vid de behov som benämns som nödvändiga för en fastighets 
ändamålsenlighet och förvaltning vid bildande av en tredimensionell fastighet? Det är 
säkerligen en bedömningsfråga i varje specifikt fall. 

En intressant följdfråga är om det föreligger uppenbar båtnad om gemensamhets-
anläggning bildas i enlighet med detaljplan, där fastighetsindelningsbestämmelser inte 
tillämpats. Det framgår av intervjuerna att båtnaden inte prövas lika strikt inom plan som 
utom plan och att markreservatet ”g” i en detaljplan visar på ett starkt stöd för att 
gemensamhetsanläggning ska bildas. Vi anser inte att detta resonemang är likställt med att 
båtnaden redan är prövad. Åtminstone 95 % av de förrättningar som ingår i studien berörs 
av en gällande detaljplan och de flesta av de beslut om gemensamhetsanläggning som 
studerats innefattar flera ändamål. Både ändamål som tillgodoser basala behov för 
fastigheterna och ändamål som t ex lekplats eller grönområde. Det går att diskutera 
huruvida de sistnämnda ändamålen är basala för fastigheternas ändamålsenliga behov eller 
inte och därmed huruvida det föreligger uppenbar båtnad. 
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Ändamålet lekplats, som avgränsat studien, har inte fått det genomslag som det skulle 
kunnat få om resultatet av studien blivit ett annat. Rättsfallet RH 2007:36 berör 
gemensamhetsanläggning som endast innehåller ändamålet lekplats. I fallet ansluts en 
bostadsrättsförening tvångsvis och det visar att det kan vara av väsentlig betydelse för 
flerbostadshus att ha del i gemensamhetsanläggning för lekplats. Båtnadsvillkoret prövas 
dessvärre inte i målet, då fastighetsägaren endast yrkar på väsentlighetsvillkoret som 
argument för att inte behöva ha del i anläggningen. Det hade varit mycket intressant att ta 
del av domstolens resonemang om även båtnaden varit föremål för dess prövning. Hade 
”annan art” i det läget kommit in i bilden och hade domstolen i denna situation bedömt 
båtnaden som uppenbar? 

Både Olov Kronberg och Peter Ekbäck belyste problemet när alla är överens och vill ha en 
gemensamhetsanläggning. Ska FLM då gå emot allas vilja och krångla till det med byråkrati 
och dyra komplexa värdeutlåtanden som ändå är relativt osäkra. I merparten av 
förrättningarna har FLM dessutom gjort en oskadlighetsprövning, såsom i en förrättning 
enligt FBL. Det skulle kunna tolkas som att båtnadsvillkoret behandlas som en dispositiv 
regel, precis som väsentlighetsvillkoret i AL. När överenskommelse finns behöver regeln 
helt enkelt inte prövas i likhet med 5 kap 4 § FBL, där båtnadskriteriet kan frångås enligt 
5 kap 18 § 1 punkten om ”de berörda fastighetsägarna medger det”. Båtnadskriteriet i AL 
är indispositivt till skydd för panthavare. Det finns inte samma tydligt lagstadgade skydd för 
panthavare i AL såsom i FBL. Indikationer tyder på att FLM kanske oskadlighetsprövar en 
anläggningsåtgärd för att staten inte ska bli skadeståndsskyldig vid eventuell dispyt och inte 
nödvändigtvis för att skydda panthavare. 

Likväl skulle förrättningsförfarandet kunna tolkas på ett likartat vis i anläggnings-
förrättningar såsom i fastighetsbildningsförrättningar enligt FBL. Ett möjligt antagande 
utifrån studiens resultat, skulle kunna vara att båtnadsvillkoret anses vara dispositivt om 
överenskommelse föreligger. Studien har inte gått in på huruvida överenskommelse 
föreligger eller inte. Följande situationsscenario är troligtvis inte helt ovanligt 
förekommande: 

En exploatör ansöker om anläggningsförrättning av redan färdigställda anläggningar inom ett 
detaljplaneområde där bostadsfastigheterna ännu inte är sålda. Vid tiden för bildandet av 
gemensamhetsanläggningen föreligger således inte motsättningar mellan de obebodda 
bostadsfastigheternas ägare. 
 

Vid en lite ”hastig” analys är det möjligt att göra antagandet att FLM har hanterat kravet på 
båtnad på samma vis som i FBL. D v s att det finns överenskommelse och att 
oskadlighetsprövning har gjorts. 

7 § förvaltningslagen beskriver att myndigheter, t ex LM, inte ska lägga ner mer tid än 
nödvändigt vid beslutsfattande. Den säger även att myndighetspersonen inte ska krångla till 
det mer än nödvändigt för ”den enskilde”. Ett möjligt påstående, å ena sidan, är att FLM just 
krånglar till det mer än nödvändigt om hen prövar båtnaden enligt AL på ett grundligt vis, 
då detta kan innebära ökade förrättningskostnader och likväl osäkra kalkyler. FLM ska följa 
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förvaltningslagen och riskerar även att bryta mot 9 § förordning (2009:946) med instruktion 
för Lantmäteriet. LM ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar 
över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordningen stämmer 
mycket väl med 7 § förvaltningslagen. Om FLM, å andra sidan, underlåter att pröva 
båtnaden på ett relevant vis, i fall när det inte föreligger uppenbar båtnad, finns risk att 
fastighetsägare och panthavare blir lidande. FLM bryter mot 6 § AL och det indispositiva 
kriteriet att båtnad ska föreligga. Detta skulle kunna påvisa att FLM ”sitter i kläm” mellan 
författningar som utgör generella styrdokument för verksamheten och lagkrav enligt, i detta 
fall, 6 § AL. I teorin är det naturligtvis ingen svårighet att avgöra hur handläggningen av 
anläggningsförrättningar ska hanteras. Lagen ska följas och indispositiva lagkrav kan inte 
hanteras som om de är dispositiva. I realiteten förutsätter däremot de motstridiga kraven en 
kompromiss. Resultatet i denna studie påvisar denna realitet, då båtnaden i princip inte 
beräknats eller vidare motiverats utan i bästa fall enbart konstaterats. Det skulle kunna vara 
möjligt att göra ett lite mer nyanserat ställningstagande till båtnaden, än en negation, om det 
finns flera alternativ att klippa ut och klistra in i LMs förtryckta multiprotokoll. 

Här är några förslag till pressade och effektiva FLM som inte har tid att formulera egna 
motiveringar i protokollets skäl till båtnad. 

Detaljplan Anläggningen är ändamålsenlig för berörda fastigheter enligt 
planens föreskrifter och därmed föreligger båtnad enlig 6 § AL. 

Lekplats, grönområde Anläggningen är av betydelse för boendemiljön och ger en ökad 
rekreationstillgänglighet för fastigheterna. Nyttan av 
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som 
anläggningen kan medföra. 

Väg, parkering Anläggningen måste till för att möjliggöra ändamålsenlig funktion 
för deltagande fastigheter. Följaktligen föreligger uppenbar 
båtnad. 

Brygga, båtplats Anläggningen medför värdeökning för deltagande fastigheter. 
Således föreligger båtnad. 

Badplats En välskött badplats skapar ekonomiskt mervärde och även 
värdeökning av ”annan art” för de deltagande fastigheterna. 
Därmed överväger nyttan för gemensamhetsanläggningen de 
kostnader och olägenheter som kan uppstå för anläggningen. 

Dagvattenanläggning Med hänsyn till att anläggningen är av väsentlig betydelse för 
deltagande fastigheter och att kostnaderna för att hantera 
behovet fastighetsvis vida överstiger en gemensam anläggning, 
föreligger uppenbar båtnad. 
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Ombildning av väg ”Lantmäterimyndigheten bedömer det som uppenbart att den 
sammantagna värdehöjningen för de deltagande fastigheterna 
genom att utfartsfrågan ordnas med bred marginal överstiger de 
kostnader och olägenheter som anläggningen medför”54 

7.1 Återkoppling till hållbar utveckling 
Hållbarhet definieras ofta i termer av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. AL är ett 
stöd i att skapa ekonomiska och sociala strukturer för förvaltning av vårt samhälle. 
Genomförbarhet av gemensamhetsanläggningar är en förutsättning för att AL ska fungera 
på ett bra vis. Det förutsätter att ekonomiska ramar fungerar såsom det är tänkt. Studien 
belyser och problematiserar handläggning och beslutsfattande av båtnadsrekvisitet i AL. 
Det kan vara ett steg i riktning mot att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet och 
på vägen mot ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

7.2 Framtida studier 
Följande frågeställningar skulle kunna utvecklas till att bli framtida studier: 

• Utöka studien avseende tid för att se om det är någon skillnad mellan t ex mitten av 
1970-talet och nu, 2015. Finns det någon trend över tid när det gäller 
ställningstagandet till båtnad? Sökning i ArkivSök. 

• Analysera båtnadsbedömningar inom och utom detaljplan, skillnader/likheter. 
Studera anläggningsprotokoll, jämföra med rättsfall, eventuellt prata med erfarna 
förrättningslantmätare. 

• Jämförelse mellan det statliga (SLM) och det kommunala (KLM) Lantmäteriet. Finns 
det någon skillnad om förrättning sker inom och utom detaljplan. Se om 
anläggningsbeslut skiljer sig åt, med avseende på att KLM på ett mer naturligt sätt 
troligtvis involveras mer i detaljplanearbetet.  

• Enkätundersökning, intervjuer och ”testkörning” av föreslagna standardiserade 
formuleringar. Skulle det göra någon skillnad i beslutsskälen till båtnad om det fanns 
fler ställningstagande förslag i LMs förtryckta mall till protokoll? 

• Hur ser båtnadsmotiveringar ut utifrån om sakägare är överens eller inte? Det kan 
vara möjligt att uttyda ur sammanträdesprotokoll om det föreligger motsättningar 
mellan parter. 

                                                
54 Lantmäteriets rättsfallsregister. 06:2. 
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A. Sökning i ArkivSök – Avgränsning 

	   	   	   	  

	  
Sökning	  i	  Lantmäteriets	  ArkivSök	  

	  
Akter	  innehållande	  anläggningsåtgärd	  

	  
Län	   Antal	  träffar	  2013-‐01-‐01–2015-‐04-‐28	  

	  
Blekinge	   33	  

	  
	  

Dalarna	   96	  
	  

	  
Gotland	   53	  

	  
	  

Gävleborg	   107	  
	  

	  
Halland	   133	  

	  
	  

Jämtland	   88	  
	  

	  
Jönköping	   82	  

	  
	  

Kalmar	   103	  
	  

	  
Kronoberg	   76	  

	  
	  

Norrbotten	   74	  
	  

	  
Skåne	   305	  

	  
	  

Stockholm	   523	  
	  

	  
Södermanland	   106	  

	  
	  

Uppsala	   229	  
	  

	  
Värmland	   90	  

	  
	  

Västerbotten	   126	  
	  

	  
Västernorrland	   84	  

	  
	  

Västmanland	   96	  
	  

	  
Västra	  Götaland	   911	  

	  
	  

Örebro	   119	  
	  

	  
Östergötland	   139	  

	  

	  
Summa	   3573	  

	  

	  

Avgränsning:	  
Skåne,	  Stockholm	  och	  Västra	  Götaland	  

	  

	  
Summa	   1739	  

	  
	   	   	   	   

	   	   	   	  

	  
Sökning	  i	  Lantmäteriets	  ArkivSök	  

	  
Inställda	  förrättningar	  (avgränsning)	  

	  

	  
Län	   Antal	  träffar	  2013-‐01-‐01–2015-‐04-‐28	  

	  
Skåne	   9	  

	  
	  

Stockholm	   17	  
	  

	  
Västra	  Götaland	   21	  

	  

	  
Summa	   47	  
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B. Urval 
 Från 51 till 39 akter 

	  
Aktbeteckning	   Län	   Kommun	   Anmärkning	  

	  
	  

1496K-‐4084	   Västra	  Götaland	   Skövde	  
	   	  

	  
1485K-‐12/154	   Västra	  Götaland	   Uddevalla	  

	   	  
	  

0643-‐454	   Västra	  Götaland	   Habo	  
	   	  

	  
1462-‐574	   Västra	  Götaland	   Lilla	  Edet	  

	   	  
	  

0687-‐926	   Västra	  Götaland	   Tranås	  
	   	  

	  
1480K-‐2013F243	   Västra	  Götaland	   Göteborg	  

	   	  
	  

1480K-‐2014F43	   Västra	  Götaland	   Göteborg	  
	   	  

	  
1427-‐761	   Västra	  Götaland	   Sotenäs	  

	   	  
	  

1435-‐1631	   Västra	  Götaland	   Tanum	  
	   	  

	  
1402-‐596	   Västra	  Götaland	   Partille	  

	   	  
	  

1427-‐793	   Västra	  Götaland	   Sotenäs	  
	   	  

	  
1402-‐605	   Västra	  Götaland	   Partille	  

	   	  
	  

1402-‐593	   Västra	  Götaland	   Partille	   Gallrad	  (2015)	  
	  

	  
1407-‐576	   Västra	  Götaland	   Öckerö	   Gallrad	  (ombildning)	  

	  
	  

1441-‐1445	   Västra	  Götaland	   Lerum	   Gallrad	  (ombildning)	  

	  
	  

1482-‐1790	   Västra	  Götaland	   Kungälv	   Gallrad	  (ombildning)	  

	  
	  

1481K-‐2013/61	   Västra	  Götaland	   Mölndal	   Gallrad	  (ombildning)	  

	  
	  

1481K-‐2013/58	   Västra	  Götaland	   Mölndal	   Gallrad	  (ombildning)	  

	  
	  

1481K-‐2013/62	   Västra	  Götaland	   Mölndal	   Gallrad	  (ombildning)	  
	  

	  
0115-‐12/57	   Stockholm	   Vallentuna	  

	   	  
	  

0182K-‐2013/9	   Stockholm	   Nacka	  
	   	  

	  
0188-‐13/42	   Stockholm	   Norrtälje	  

	   	  
	  

0191-‐07/70	   Stockholm	   Sigtuna	  
	   	  

	  
0127-‐12/56	   Stockholm	   Botkyrka	  

	   	  
	  

0163-‐13/8	   Stockholm	   Sollentuna	  
	   	  

	  
0115-‐12/26	   Stockholm	   Vallentuna	  

	   	  
	  

0120-‐13/29	   Stockholm	   Värmdö	  
	   	  

	  
0136-‐12/80	   Stockholm	   Haninge	  

	   	  
	  

0136-‐11/99	   Stockholm	   Haninge	  
	   	  

	  
0115-‐13/43	   Stockholm	   Vallentuna	  

	   	  
	  

0126K-‐15688	   Stockholm	   Huddinge	  
	   	  

	  
0115-‐14/9	   Stockholm	   Vallentuna	  

	   	  
	  

0117-‐12/93	   Stockholm	   Österåker	  
	   	  

	  
0115-‐11/40	   Stockholm	   Vallentuna	  

	   	  
	  

0183-‐14/4	   Stockholm	   Sundbyberg	  
	   	  

	  
0136-‐14/40	   Stockholm	   Haninge	  

	   	  
	  

0182K-‐2014/74	   Stockholm	   Nacka	  
	   	  

	  
0120-‐14/63	   Stockholm	   Värmdö	  

	   	  
	  

0127-‐14/16	   Stockholm	   Botkyrka	  
	   	  

	  
0117-‐14/100	   Stockholm	   Österåker	   Gallrad	  (2015)	  

	  
	  

0120-‐14/68	   Stockholm	   Värmdö	   Gallrad	  (2015)	  

	  
	  

0120-‐14/112	   Stockholm	   Värmdö	   Gallrad	  (2015)	  

	  
	  

0117-‐14/64	   Stockholm	   Österåker	   Gallrad	  (ombildning)	  
	  

	  
1281K-‐21310	   Skåne	   Lund	  

	   	  
	  

1287-‐2909	   Skåne	   Trelleborg	  
	   	  

	  
1292-‐2342	   Skåne	   Ängelholm	  

	   	  
	  

1292-‐2341	   Skåne	   Ängelholm	  
	   	  

	  
1280K-‐13/81	   Skåne	   Malmö	  

	   	  
	  

1287-‐2961	   Skåne	   Trelleborg	  
	   	  

	  
1284-‐1662	   Skåne	   Höganäs	  

	   	  
	  

1292-‐2442	   Skåne	   Ängelholm	   Gallrad	  (ombildning)	  
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C. Genomförd studie – Svar på frågor 
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D. Renskrivna intervjuer i sin helhet 
 

Intervju med Ingegerd Hedmark 

För examensarbete, Högskolan Väst, 2015-04-13. 
Henrik Rundin & Daniel Jägerholt. 

 

Får vi citera intervjusvaren i vårt examensarbete och nämna ert namn och titel i 
samband med citat? 
Det går bra. Jag vill titta på det innan publicering. 

Får vi spela in intervjun? 
Det går bra. 

Syftet med studien är att studera hur anläggningsbeslut inom detaljplan är formulerade, och i synnerhet 
hur båtnaden är bedömd i anläggningsförrättningar inom detaljplan och som innefattar ändamålet lek.  
Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för vad båtnad är och hur båtnad kan bedömas. 
Intervjun syftar till att vara ett stöd i vår analys av båtnadsbedömningarna från beslut i 
anläggningsförrättningar. 
 

Inledningsfrågor:  

Hur många år har du arbetat med anläggningslagen? 
I ca 25 år. Jag började arbeta i slutet av 80-talet, på Göteborgs stads fastighetskontor. 

Vilken är din utbildningsbakgrund? 
Lantmätare från KTH på 80 talet, företagsekonomi Göteborgs Universitet 2 terminer, 1 
termin, juridik vid Stockholms Universitet. 

I vilken roll har du arbetat med gemensamhetsanläggningar? 
Statligt lantmäteri i 7 år som förrättningslantmätare, konsult sedan 2001. 

Har du förändrat din syn över tid? 
Rättspraxis har förändrats litegrann. Då har vi också anpassat oss efter det, eller om det 
kommit en ny ändring i anläggningslagen, då har vi ändrat oss. Samhället och kommunerna 
har liksom mer och mer lämpat över en massa anläggningar till fastighetsägare som har 
blivit gemensamhetsanläggningar. Det är många fastighetsägare som har hand om t ex, 
gator, kajer och sopanläggningar, saker som egentligen kommunerna borde ha tagit hand 
om. Mycket av det som egentligen skulle skötts av kommuner har lagts över på 
fastighetsägarna. På det viset har man ju fått anledning att reflektera över sin egen syn på 
just gemensamhetsanläggningar. Det är inte bara ett litet garage i en radhuslänga längre, 
utan nu är det väldigt tekniskt komplicerade anläggningar som är gemensamhets-
anläggningar. Dessa sköts av människor på sin fritid, bara för att dom råkat köpa en 
bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening.  Jag arbetar med sådana här frågor som 
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syssloman. Det här har inte förändrat min principiella syn. Pendeln börjar slå tillbaka nu. 
Kommuner har börjat se över situationen och börjar ta tillbaka de här anläggningarna. Det 
blir ohållbart i längden. 

Huvudfrågor: 

1 § 1 stycket AL: 
”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 
 

1. Hur tolkar du i dagens yrkesroll, anläggningslagens första paragraf? 
Om det finns anläggningar som är av väsentlig betydelse för flera fastigheter så kan man 
upplåta anläggningen som gemensamhetsanläggning. 

2. Det talas om att ”anläggning” (singular) kan bildas, kan man se en väg och en 
lekplats som en enda anläggning? 
Det kan man ju så klart göra, men jag skulle bilda en gemensamhetsanläggning för väg och 
en gemensamhetsanläggning för lekplats. Det vanliga nuförtiden är att man delar upp 
anläggningar för respektive ändamål. Om man gör det blir det en tydligare förvaltning av 
respektive anläggning. Man kan också göra väg och lekplats som en anläggning, men då 
krävs det att alla är överens om att lekplats skall ingå. Detta eftersom min uppfattning är att 
lekplatsen inte är av väsentlig betydelse. 

6 § 1 stycket AL: 
”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av 
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.” 
 

3. Hur tolkar du ”annan art” i AL 6 §? 
Har aldrig behövt tolka det. Det var det fallet som jag drog i Trollhättan i vintras. Då kom 
det upp det där med bostadsrättsföreningarna som fick en kvartersgård mot sin vilja, och 
där hade LM tolkat fördelarna av att man skulle kunna träffas och umgås, att en 
bostadsrättsförening behöver en samlingslokal och så. Domstolen tog bort det direkt så att 
säga. Det är faktiskt första gången på de här 25 åren som jag har behövt ens fundera över 
det här med annan art. Det är aldrig någonting som jag har tänkt på utan det var som jag 
sade till dig inledningsvis, när jag tänker på båtnad så menar jag ekonomisk nytta. Det har 
det varit i 99.9 % av alla fallen. Så där var första gången för mig som man börjat prata om 
sociala skäl, för en kvarterslokal. Det vann ju inte heller gehör i domstol. Domstolen 
fokuserade inte på båtnadsvillkoret, utan på väsentlighetsvillkoret som var mycket starkare. 

3 a. Om annan art innebär socialvinst kan du exemplifiera det? 
Frågan ställdes ej. 

4. Vilken vikt får ’annan art’ väga, gentemot ekonomiska värden, enligt din 
bedömning och på en femgradig skala om det är möjligt? 
Minsta på skalan. 



Båtnadsbedömningar – En studie av bildade gemensamhetsanläggningar 

Bilaga D:3 

5. Kan social nytta för allmänheten (de som inte ingår i gemensamhets-
anläggningen), anses vara ”annan art” och vägas in i gemensamhetsanläggningens 
båtnadskalkyl? 
Det kan man inte göra. Det innebär ju i sådana fall att kommunen skjuter över ansvar på 
fastighetsägare som skall tas av skattekollektivet. 

6. Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där båtnadsformuleringen är 
”Hinder föreligger ej enligt 5 – 12 § § AL ”.  Betyder det att villkoret för båtnad är 
uppfyllt? 
Ja, i och med att man skriver så. Det där är nog en standardskrivning som lantmätaren 
beskriver att han eller hon har prövat villkoren enligt anläggningslagen. Det kanske man 
gör lite snabbt så där. 

7. Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen ekonomisk bedömning som 
inte behöver redovisas i beslutet? 
Om den ligger till grund för beslutet bör den redovisas. Om det finns en kalkyl så tycker jag 
att den skall finnas med i ett förrättningsbeslut. Det är väldigt sällan man har en kalkyl. Det 
kan vara överflödigt. I svåra fall kan det behövas en kalkyl. Om det är så att det är självklart 
med båtnad, så behöver man inte ta fram någon kalkyl. 

8. Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta en uppställning av 
kostnader och ”intäkter”? 
Nej. 

9. Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs? 
Det har jag gett exempel på tidigare. Det som jag redovisat från Järfälla kommun. Där har 
de haft en bedömning av båtnaden och även av väsentlighetsvillkoret. Det ändrade 
domstolen och där håller jag med dem. I ett ärende som jag för närvarande arbetar med, 
och som blev beslutat idag, kommer troligtvis också att överklagas. Där pratar man också 
om att det inte finns någon båtnad, men jag menar att det finns en båtnad eftersom det blir 
dyrare för alla att dra egna VA-ledningar än att ha en gemensam. 

10. I många fall är det uppenbart att båtnad föreligger för gemensamhets-
anläggningar exempelvis vid upprättande av tillfartsväg till fastighet för 
bostadsändamål. Behövs en båtnadskalkyl då? 
Nej! 

11. Spelar det någon roll för båtnadsbedömningen om gemensamhetsanläggningen 
finns inom detaljplan? 
Ny och gammal PBL. I de nyare planerna efter 2 maj 2011, då anses det att om det står i 
detaljplanen att det skall vara en gemensamhetsanläggning, då skall den frågan vara prövad. 
Men om man ser på äldre detaljplaner, som t ex den i Järfälla, då kan det stå ett g i planen 
som sedan inte går att genomföra, därför att man inte riktigt har prövat villkoren. Det 
skedde en ändring här under senare tid. Just med anledning att man inte vill ha detaljplaner 
där det inte finns båtnad för gemensamhetsanläggningar. 
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12. Har du sett någon skillnad i tillämpningen för båtnadsbedömningen för 
gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan? 
Jag kan tänka mig att om det är inom detaljplan så utgår lantmätaren kanske mer från att 
båtnaden är prövad. Det kan jag tänka mig att man gör. Jag kan själv inte säga att jag har 
sett det, men upplever det så. 

13. Uppfattar du att det är en skillnad mellan lekyta och lekplats i en detaljplan? 
Om ja vad utgör skillnaden?  
Jag har inte tänkt på det. När man tänker på det så här så kan det vara skillnad. Om det är 
någon skillnad så tycker jag att en lekplats har en viss utrustning. En lekyta har inte det utan 
kan vara en bollplansyta. 

14. Styr du i anläggningsbeslutet hur lekplatsen skall utformas och därmed vad den 
kommer att kosta i runda tal? 
Man brukar skriva i anläggningsbeslutet ”en lekplats inklusive lekutrustning”. Så brukar det 
stå, och sedan brukar det finnas en ritning där man ser om det är t ex en gunghäst, sandlåda 
eller klätterställning. Det brukar inte stå specifikt i anläggningsbeslutet exakt vad det skall 
vara. 

 

__________________________________ 

 

Intervju med Jan Gustafsson 

För examensarbete, Högskolan Väst, 2015-04-14. 
Henrik Rundin & Daniel Jägerholt. 

 
Får vi citera intervjusvaren i vårt examensarbete och nämna ert namn och titel i 
samband med citat? 
JA! Jag vill titta igenom frågorna och godkänna innan publicering! 

Får vi spela in intervjun? 
JA! 

Syftet med studien är att studera hur anläggningsbeslut inom detaljplan är formulerade, och i synnerhet 
hur båtnaden är bedömd i anläggningsförrättningar inom detaljplan och som innefattar ändamålet lek. 
Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för vad båtnad är och hur båtnad kan bedömas. 
Intervjun syftar till att vara ett stöd i vår analys av båtnadsbedömningarna från beslut i 
anläggningsförrättningar. 
 

Inledningsfrågor: 

Hur många år har du arbetat med anläggningslagen? 
Vet inte precis. Till och från. Mest mot slutet i domstolsärenden i mark- och 
miljööverdomstolen. 
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Vilken är din utbildningsbakgrund? 
KTH. Civilingenjör lantmäteri. 

I vilken roll har du arbetat med gemensamhetsanläggningar? 
I början med ersättningsfrågor. På slutet, mer allmänt. 

Har du förändrat din syn över tid? 
Jag har egentligen inte ändrat min syn. Jag har efterhand insett att frågorna är mera 
komplexa än jag insåg förr. 

Huvudfrågor: 

1 § 1 stycket AL: 
”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 
 

1. Hur tolkar du i dagens yrkesroll, anläggningslagens första paragraf?  
Kan ej svara på det. 

2. Det talas om att ”anläggning” (singular) kan bildas, kan man se en väg och en 
lekplats som en enda anläggning?  
JA. Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för flera ändamål. Det finns ingen 
anledning att dela upp så att det blir en gemensamhetsanläggning per ändamål men det blir 
rörigare ur ett förvaltningsperspektiv.  

6 § 1 stycket AL: 
”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av 
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.” 
 

3. Hur tolkar du ”annan art” i AL 6 §? 
Det är att man har en liten frihet att göra en båtnadsbedömning på friare grund än 
ekonomiska värden. T ex för lekplats kan en friare tolkning behövas. 

3 a. Om annan art innebär socialvinst kan du exemplifiera det? 
Frågan ställdes ej. 

4. Vilken vikt får ’annan art’ väga, gentemot ekonomiska värden, enligt din 
bedömning och på en femgradig skala om det är möjligt? 
Svårt att svara. Det måste vara en bedömning från fall till fall. Man kan inte sätta upp det 
på en skala. 

5. Kan social nytta för allmänheten (de som inte ingår i gemensamhets-
anläggningen), anses vara ”annan art” och vägas in i gemensamhetsanläggningens 
båtnadskalkyl? 
NEJ. Det ska vara för de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen som den 
bedömningen görs. 
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6. Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där båtnadsformuleringen är 
”Hinder föreligger ej enligt 5 – 12 § § AL ”.  Betyder det att villkoret för båtnad är 
uppfyllt? Kan en sådan formulering av båtnaden hålla i domstol, med tanke på att 
båtnadsvillkoret är indispositivt? 
Det är en lite mager motivering som är relativt vanlig. Det är önskvärt med en tydligare 
motivering av båtnaden. 

7. Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen ekonomisk bedömning som 
inte behöver redovisas i beslutet? 
Du måste ta ställning till båtnadsvillkoret i beslutet. Motivering av villkoret bra.  

8. Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta en uppställning av 
kostnader och ”intäkter”? 
Det måste den inte vara. Ibland kan som tidigare nämnts, att annan art kan vägas in i 
bedömningen och det är inte alltid möjligt, att väga in, enbart ekonomiska termer. Därav 
anledningen begreppet annan art finns med i lagtexten. 

9. Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs? 
Om det är inom detaljplan så stödjer sig nog lantmätaren på hur detaljplanen är tänkt att 
genomföras, i sina beslut. 

10. I många fall är det uppenbart att båtnad föreligger för gemensamhets-
anläggningar exempelvis vid upprättande av tillfartsväg till fastighet för 
bostadsändamål. Behövs en båtnadskalkyl då? 
Nej! Är det självklart så behövs det inte en kalkyl. Motivering av båtnaden är bra. 

11. Spelar det någon roll för båtnadsbedömningen om gemensamhetsanläggningen 
finns inom detaljplan? 
JA. Bara att man har planbestämmelsen g, tyder på att det finns ett starkt stöd att 
gemensamhetsanläggning ska bildas. Även om det inte finns fastighetsbestämmelser i 
planen utan bara nämns att det skall vara enskilt huvudmannaskap för allmän plats så 
påverkar det nog bedömningen och motiveringen med syftet för 
gemensamhetsanläggningen, ja. 

12. Har du sett någon skillnad i tillämpningen för båtnadsbedömningen för 
gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan? 
Ja. Det är nog vanligare att det förekommer en tydligare båtnadsbedömning utanför 
detaljplan, ja. 

13. Uppfattar du att det är en skillnad mellan lekyta och lekplats i en detaljplan? 
Om ja vad utgör skillnaden? 
Inget svar. 

14. Styr du i anläggningsbeslutet hur lekplatsen skall utformas och därmed vad den 
kommer att kosta i runda tal. 
Inget svar. 
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Intervju med Peter Ekbäck 

För examensarbete, Högskolan Väst, 2015-04-15. 
Henrik Rundin & Daniel Jägerholt. 

 

Får vi citera intervjusvaren i vårt examensarbete och nämna ert namn och titel i 
samband med citat? 
Ja. Jag vill stämma av innan publicering. 

Får vi spela in intervjun? 
Ja. 

Syftet med studien är att studera hur anläggningsbeslut inom detaljplan är formulerade, och i synnerhet 
hur båtnaden är bedömd i anläggningsförrättningar inom detaljplan och som innefattar ändamålet lek. 
Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för vad båtnad är och hur båtnad kan bedömas. 
Intervjun syftar till att vara ett stöd i vår analys av båtnadsbedömningarna från beslut i 
anläggningsförrättningar. 
 

Inledningsfrågor: 

Hur många år har du arbetat med anläggningslagen? 
Ca 15 år som jag aktivt har arbetat med anläggningslagen. 

Vilken är din utbildningsbakgrund? 
Teknologie doktor. Civilingenjör i lantmäteri. Doktorerat inom ämnet 
fastighetsbildningsteknik. 

I vilken roll har du arbetat med gemensamhetsanläggningar? 
På kontoret på Liljeholmen i Stockholm jobbade jag ett år först. Sedan som 
förrättningslantmätare i Norrtälje kommun i fyra år, det var framför allt i Norrtälje 
kommun som jag jobbade med gemensamhetsanläggningar, men det var huvudsakligen 
utanför detaljplan. Därefter har jag arbetat i egenskap av lärare här på KTH. 

Har du förändrat din syn över tid? På AL? 
Det är möjligt att jag uppskattar den mer idag än vad jag gjorde initialt. Jag är väldigt 
positivt inställd till anläggningslagen idag. Institutet gemensamhetsanläggning är ett väldigt 
fiffigt sätt att ordna fastighetssamverkan på. Jag har blivit mer positiv över tid. 

Huvudfrågor: 

1 § 1 stycket AL: 
”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 
 

1. Hur tolkar du i dagens yrkesroll, anläggningslagens första paragraf?  
Det intressanta här, det är att det inte är kopplat till något specifikt ändamål. En 
gemensamhetsanläggning det är en ganska generell institution, det kan tillskapas för alla 
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upptänkliga typer av ändamål. Så länge de uppfyller de här kriterierna, att det skall vara en 
anläggning av något slag och det skall vara ändamål som är gemensamt för flera fastigheter 
av stadigvarande betydelse. Det är tre viktiga kriterier som definierar vad som kan utgöra 
en gemensamhetsanläggning. Det är min intuitiva respons. 

2. Det talas om att ”anläggning” (singular) kan bildas, kan man se en väg och en 
lekplats som en enda anläggning?  
I praktiken så gör man det. Jag vet att i rättspraxis så accepterar man anläggningar som 
innehåller flera olika nyttigheter. Det är vanligt förekommande att det ingår flera 
nyttigheter. Jag tolkar det som att det är i enlighet med tanken kring anläggningslagen att 
man skall kunna ta med flera nyttigheter, ja. 

6 § 1 stycket AL: 
”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av 
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.” 
 

3. Hur tolkar du ”annan art” i AL 6 §? 
Jag har själv ingen praktisk erfarenhet som förrättningshandläggare. Jag får gå på de 
uttalanden som gjorts i förarbeten kring det här. Det klassiska med gårdsmiljöer. Olika 
former av sociala fördelar och nyttor som inte kan mätas i en ökning av fastigheternas 
marknadsvärde. Här kanske finns en slags koppling till bruksvärdessystemet vad gäller 
hyressättningar. Om man förbättrar gårdsmiljön vilket gör boendet i hyreshus mer 
attraktivt, så medför inte detta att man automatiskt kan ta ut en högre hyra, vilket får till 
följd att fastighetens marknadsvärde inte ökar. När hyresnivån bestäms av 
bruksvärdesprincipen, då blir det inga ekonomiska fördelar av att man rustar upp en 
gårdsmiljö för fastighetsägaren, men det blir det däremot för de boende. 
Bruksvärdet är idag ganska kraftigt uppluckrat, så det är inte säkert att resonemanget fullt 
ut skulle hålla. 

3 a. Om annan art innebär socialvinst kan du exemplifiera det. 
Frågan ställdes ej. 

4. Vilken vikt får ’annan art’ väga, gentemot ekonomiska värden, enligt din 
bedömning och på en femgradig skala om det är möjligt? 
Man får inte ge annan art för stor vikt. Är det en anläggning som innebär stora kostnader i 
förhållande till de ekonomiska fördelarna, då blir det liksom lite problematiskt med 
avseende på det syftet som det här båtnadsvillkoret har. Nämligen att inte skapa 
anläggningar som kanske är socialt väldigt värdefulla men ekonomiskt blir en belastning för 
de fastigheter som skall delta. Det leder mig till ställningstagandet att man får lägga ganska 
liten vikt vid de sociala fördelarna. Man måste ha koll på de ekonomiska effekterna. 

5. Kan social nytta för allmänheten (de som inte ingår i gemensamhets-
anläggningen), anses vara ”annan art” och vägas in i gemensamhetsanläggningens 
båtnadskalkyl?  
Nej, det tycker inte jag. 
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6. Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där båtnadsformuleringen är 
”Hinder föreligger ej enligt 5 – 12 § § AL ”. Skulle en sådan formulering av 
båtnaden hålla i domstol, med tanke på att båtnadsvillkoret är indispositivt? 
I de flesta fall kan båtnadsbedömning göras schablonmässigt, man konstaterar att båtnad 
föreligger. I de fallen skulle nog inte domstolarna ha så mycket synpunkter egentligen på 
den formuleringen. Det förutsätter att överenskommelser föreligger avseende de 
dispositiva villkoren. Och att det uppenbart är båtnad. Det är möjligt att domstolen skulle 
kunna peka på att man borde formulera beslutsskälet tydligare, men jag tror inte att beslutet 
skulle rivas upp. 

7. Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen ekonomisk bedömning som 
inte behöver redovisas i beslutet? 
I de allra flesta fall behöver man inte upprätta en faktisk ekonomisk kalkyl. Om det är så att 
det är nödvändigt att göra en ekonomisk kalkyl för båtnadsprövningen då anser jag att 
kanske inte hela kalkylen, men självklart, att kostnader kontra marknadsvärdesökningar bör 
finnas med i beslutsskälen. Det är ganska snyggt att göra ett ställningstagande explicit 
avseende båtnad i beslutsskälen i protokollet, det är min personliga åsikt. Det påverkar nog 
inte de rättsliga konsekvenserna av själva beslutet. 

8. Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta en uppställning av 
kostnader och ”intäkter”?  
Nej. Så som jag tolkar förarbeten och rättspraxis, accepterar man i majoriteten av fall att 
båtnadsprövningen sker utan att lantmätaren upprättar en ekonomisk kalkyl. 

9. Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs? 
Rättsfall (lantmäteriets rättsfallsregister 01:25); överprövning av båtnad i domstol. Ett antal 
båtplatser. Man värderade inte båtnaden i kronor och ören över huvud taget där. Då 
räknade domstolen bara båtplatser.  

10. I många fall är det uppenbart att båtnad föreligger för gemensamhets-
anläggningar exempelvis vid upprättande av tillfartsväg till fastighet för 
bostadsändamål. Behövs en båtnadskalkyl då? 
Nej. Det uppstår däremot ett större behov att pröva 8 §, för lokalisering och utförande. 
Där uppstår oftare behovet av ekonomiska kalkyler. 

11. Spelar det någon roll för båtnadsbedömningen om gemensamhetsanläggningen 
finns inom detaljplan?  
Om det finns fastighetsindelningsbestämmelser skall kommunen göra prövningen för 
gemensamhetsanläggning enligt 4 kapitlet 18 § PBL kopplat till 6a § AL. Det är i dessa fall 
felaktigt att i förrättningsbeslutet ännu en gång pröva båtnadsvillkoret. 
Om det inte finns fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan men t ex ett 
markreservat (g), skall båtnaden prövas för eventuella gemensamhetsanläggningar. 
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12. Har du sett någon skillnad i tillämpningen för båtnadsbedömningen för 
gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan? 
Man skulle behöva sitta och jämföra ett antal förrättningsakter inom och utom detaljplan 
för likartade ändamål för att kunna ge ett svar och ha underlag för ett ställningstagande. 

13. Uppfattar du att det är en skillnad mellan lekyta och lekplats i en detaljplan? 
Om ja vad utgör skillnaden? 
Lekplats för intuitivt tankarna till en anlagd lekplats. En lekyta kan bestå av en gräsmatta. 

14. Styr du i anläggningsbeslutet hur lekplatsen skall utformas och därmed vad den 
kommer att kosta i runda tal. 
Det beror lite på situationen i det enskilda fallet. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att 
många förrättningslantmätare bildar gemensamhetsanläggningar utan att det finns någon 
teknisk beskrivning över exakt vilka redskap som skall finnas. Å andra sidan kan jag tänka 
mig att det också finns situationer där man har prospekt ifrån en entreprenör med 
kostnadsförslag. Då skall man ta med det som en bilaga. Ju mer konkret man kan vara i 
anläggningsbeslutet desto säkrare vet alla inblandade hur anläggningen kommer att bli. Jag 
tror att båda varianterna förekommer.  

 

__________________________________ 

 

Intervju med Olov Kronberg 

För examensarbete, Högskolan Väst, 2015-04-16. 
Henrik Rundin & Daniel Jägerholt. 

 

Får vi citera intervjusvaren i vårt examensarbete och nämna ert namn och titel i 
samband med citat? 
Ja. Det går bra. 

Får vi spela in intervjun? 
Ja. Det går bra. 

Syftet med studien är att studera hur anläggningsbeslut inom detaljplan är formulerade, och i synnerhet 
hur båtnaden är bedömd i anläggningsförrättningar inom detaljplan och som innefattar ändamålet lek.  
Syftet med intervjun är att få en fördjupad förståelse för vad båtnad är och hur båtnad kan bedömas. 
Intervjun syftar till att vara ett stöd i vår analys av båtnadsbedömningarna från beslut i 
anläggningsförrättningar. 

 

Inledningsfrågor: 

Hur många år har du arbetat med anläggningslagen? 
Som förrättningslantmätare från 1976, men ”lite mera kraftfullt sedan 1980” Ca 35 år. 
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Vilken är din utbildningsbakgrund? 
Tekniska Högskolan i Stockholm, började 1970. Examen 1974. 

I vilken roll har du arbetat med gemensamhetsanläggningar? 
I praktiken enbart som beslutande förrättningslantmätare. 

Har du förändrat din syn över tid på AL och gemensamhetsanläggningar? 
Från början trodde man att det var en fullständig och perfekt lagstiftning. Under åren så 
har man kommit underfund med att det finns begränsningar, det är därför som man håller 
på med en lagöversyn för att täppa till diverse hål som finns. Lagen är lite fyrkantig. 

Huvudfrågor: 

1 § 1 stycket AL: 
”Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.” 
 

1. Hur tolkar du i dagens yrkesroll, anläggningslagens första paragraf? 
Det här måste vara, för att lagen skall kunna tillämpas, något vettigt för fastigheten, inte 
enbart för den aktuelle ägaren. Inte hitta på konstiga ändamål för gemensamhetsanläggning, 
sådana här aparta grejer som bara kan vara av specialintresse för den aktuelle 
fastighetsägaren, det får man sålla bort.  Det bör vara direkta nödvändigheter för 
fastighetens funktion, det är frågan om vägar, vatten och avlopp. Det är sådana 
anläggningar som är självklara grejer som måste till för fastighetens funktion. Stadigvarande 
betydelse, det skall vara något som håller, över tid, kopplat till fastighetens funktion.   

2. Det talas om att ”anläggning” (singular) kan bildas, kan man se en väg och en 
lekplats som en enda anläggning?  
Det är inte ovanligt inom planområden att det kan bli en gemensamhetsanläggning för alla 
möjliga typer av anläggningar. I vissa fall måste man dock bilda separata 
gemensamhetsanläggningar för att kunna ha olika krets deltagande fastigheter och variation 
i andelstal. Man får tänka till också när det gäller framtida förändringssituationer. Det 
kanske inte är så lämpligt att lekplats och väg utgör en enda anläggning. Vägen kanske 
betjänar andra fastigheter även utanför planområdet. Då får man en annan delägarkrets. 
Kan man misstänka, att kretsen deltagande fastigheter kan förändras med tiden för olika 
typer av anläggningar, ska man bilda separata gemensamhetsanläggningar.  

Att bilda en enda gemensamhetsanläggning för såväl lekplatser och va kan vara lämpligt om 
kretsen deltagande fastigheter i bägge anläggningarna långsiktigt kan bedömas vara samma 
och att dessa har samma andelstal vissa fall kan det tänkas att det ska vara lika andelar i 
lekplatsen men olika andelar i va-anläggningen på grund av att det ska vara skillnader i 
andelstal mellan helårsboende och fritidsboende. Då får det förstås bli separata 
gemensamhetsanläggningar. 
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6 § 1 stycket AL: 
”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av 
anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.” 
 

3. Hur tolkar du ”annan art” i AL 6 §? 
I praktiken har jag väl knappast aldrig kommit in på prövning av begreppet annan art. I vår 
handbok för tillämpningen av fastighetsbildningslagen talar man om sociala fördelar genom 
förbättring av gårdsmiljöer. Jag kan också tänka mig att säkerhetsskäl skulle kunna rymmas 
inom begreppet annan art. Ibland kan det vara uppenbart för säkerheten att man måste 
lägga om en väg i någon annan sträckning. Då kan det vara väldigt svårt att kalkylera vad 
det skulle innebära rent ekonomiskt.  
Vad är ett människoliv värt? 

3 a. Om annan art innebär socialvinst kan du exemplifiera det. 
I situationer där det är uppenbart angeläget. 

4. Vilken vikt får ’annan art’ väga, gentemot ekonomiska värden, enligt din 
bedömning och på en femgradig skala om det är möjligt? 
Frågan är lite knepig. När man får problem med att redovisa en ekonomisk kalkyl. Det 
räcker med att man kan hitta någonting positivt av annan art.  

5. Kan social nytta för allmänheten (de som inte ingår i gemensamhets-
anläggningen), anses vara ”annan art” och vägas in i gemensamhetsanläggningens 
båtnadsbedömning? 
Nej. Det måste vara för de berörda fastigheterna. Att det skulle vara angeläget för 
allmänheten, t ex det rörliga friluftslivet skulle ha någon fördel av det hela, nej det får man 
helt bortse från. 

6. Vi har läst förrättningsbeslut och stött på beslut där båtnadsformuleringen är 
”Hinder föreligger ej enligt 5 – 12 § § AL ”. Skulle en sådan formulering av 
båtnaden hålla i domstol, med tanke på att båtnadsvillkoret är indispositivt? 
Det är i enklare situationer som man använder detta. Det vill säga det är ingen som 
ifrågasätter det hela. Vi har i och för sig en tvingande regel, den kan inte avtalas bort men 
när alla sitter lugnt i båten och när det inte är någon stridsfråga, t ex när man opererar inom 
plan. Man kan ju bortse ifrån båtnadsbedömningen endast om man har 
fastighetsindelningsbestämmelser inom planens genomförandetid. I annat fall måste man 
göra det. I vissa fall tycker man det är självklart, vägar vatten och avlopp det måste ju till. 
Då använder man sig vanligtvis av den enkla formuleringen. Så när det inte finns 
motstående uppfattningar får man väl tyda det som att den allmänna uppfattningen är att 
man anser att det är ekonomiskt rimligt. Det finns de här lite mer självklara situationerna, 
med väg, vatten och avlopp för fastigheternas funktion.  

 Det blir knepigare när det finns olika anläggningsalternativ (standard). Man måste motivera 
ordentligt. Man får inte drunkna i utredningar. Det är väldigt ovanligt med räknande på 
vilken värdestegring det blir på fastigheterna. Utan man gör alltså en rimlighetsbedömning 
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att båtnadskriteriet är uppfyllt. Men om det håller i domstol, tja det är en annan femma. 
Men även domstolen kan agera på något motsvarande sätt också och tycker kanske då i 
vissa lägen att det inte finns skäl att ändra på vad lantmäteriet har kommit fram till. Så visst 
kan det hålla i domstol utan att man gjort någon ekonomisk kalkyl. Men är det en strid 
mellan olika grupperingar i en sakägarkrets, då måste man som förrättningslantmätare 
beskriva det här fylligare. Man skall ju väga alternativ emot varandra. Då får man föra något 
resonemang och göra en bedömning med en ordentlig motivering. Om alla är överens om 
allt blir det orimligt att börja göra värderingar av fastigheternas värdestegring. Det kan leda 
till orimligt höga förrättningskostnader. 

7. Anser du att en ekonomisk kalkyl kan vara en öppen ekonomisk bedömning som 
inte behöver redovisas i beslutet? 
Ja. Det kan det vara. Det är egentligen det vanliga (Se även fråga 6) 

8. Måste båtnadsbedömningen vara dokumenterad och innefatta en uppställning av 
kostnader och ”intäkter”?  
Nej. (Se även fråga 6) 

9. Har du något konkret exempel på hur bedömningen görs? 
Vid bildande av skogsbilvägar är det vanligt med kalkyler, där man beräknar ekonomiska 
vinster på grund av kortare terrängtransportsavstånd genom vägutbyggnad. Då har man 
sådana här kostnadsfaktorer som terrängtransportskostnader för personal och virket. Man 
har lång väg till skogsbilväg före utbyggnad och kortare väg efteråt. Där är det formliga 
ekonomiska kalkyler som det handlar om. Då skall vinsten vägas mot kostnad för 
skogbilsvägen (bygg- och driftskostnad) och förrättningskostnaden.  En avkastningsprocent 
på investerat kapital kan då beräknas. Det läget ger förutsättningar för ekonomiska kalkyler 
som är tämligen säkra. Det där med marknadsvärdesstegring på fastighetsvärden, det är en 
väldigt stor osäkerhetsprocent på sådana bedömningar. 

10. I många fall är det uppenbart att båtnad föreligger för gemensamhets-
anläggningar exempelvis vid upprättande av tillfartsväg till fastighet för 
bostadsändamål. Behövs en båtnadskalkyl då? 
Tillfartsväg är normalt nödvändig för funktionen. Värdestegringen på fastigheten torde 
ligga på ungefärligen samma nivå som kostnader för vägbygge och förrättningskostnader. 
Vinsten kan nog inte bli så särskilt hög även om det är fråga om sådana nyttigheter som 
väg. 

11. Spelar det någon roll för båtnadsbedömningen om gemensamhetsanläggningen 
finns inom detaljplan?  
Ja den är redovisad planbeskrivningen och det är tänkt att det skall inrättas 
gemensamhetsanläggningar för det ena och det andra. Är det det som du menar? 
Ja vi syftar på när det inte finns FIB. Det är alltså sådana här anläggningar som är 
nödvändiga. Vatten och avlopp, vägar och sådant. Sedan om man har kvarter och har 
båtbryggor, hamnar och liknande så är det inte självklart att det skall vara 
gemensamhetsanläggning. Det här kan ju drivas i fastighetsägarens regi, som bygger och 
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hyr ut båtbryggor och så vidare. Det finns ju inte FIB då är det i alla fal relativt lätt att för 
va och vägar se att båtnadsvillkoret är uppfyllt. Sedan kan det i och för sig finnas olika 
alternativ. Det gäller t ex vägstandarden. Hur mycket skall man kosta på? Då får man se till 
opinion. Hur det kan bli med möjligheten att tvinga fram en lösning av ett visst slag. Är det 
alltså en stridsfråga då vilken standard som vägarna skall ha. Då måste man ta ställning till 
om man skall välja alternativ A eller B och redovisa kostnadsbedömningen för de olika 
alternativen, och komma till en slutsats och vad som är det bästa alternativet. Det kan vara 
så att båtnadsvillkoret kan vara uppfyllt för båda alternativen A och B. Man måste ändå 
välja ett av alternativen, då ramlar man in på opinionsvillkoret. 

12. Har du sett någon skillnad i tillämpningen för båtnadsbedömningen för 
gemensamhetsanläggningar inom och utom detaljplan? 
Man kan säga att det inom plan generellt att så är det väl lägre ambitionsnivå på 
redovisningen av båtnadsbedömningen. Utom plan kanske normalt lite högre 
ambitionsnivå där. Men att det kan lätt bli på det viset när det inte är någon stridsfråga. Då 
grottar man inte ner sig i det här i onödan, utan det är trots allt rimliga kostnader i 
förhållande till utbytet då hävdar man att båtnadsvillkoret är uppfyllt utan formliga kalkyler. 
Det blir för komplicerat annars, man har skog man har specialfastigheter man har 
helårsbostäder och fritidsbostäder som berörs av det här. Att hålla på då att göra 
djupdykningar i fastigheternas värdestegring det blir ofta på tok för vidlyftigt. Ofta är 
fastighetsägarna mycket angelägna, när det gäller va, att få till någonting, kommunen kanske 
sätter press på dem att få till något nytt beträffande avloppet. De kan få vitesföreläggande 
annars. Ägarna kan vara väldigt positiva till att få till någonting. I ett sådant läge ansöker de 
ofta gemensamt. Då finns det ingen anledning att grotta ner sig i beräkningar av 
värdestegring. Däremot om man skall tvinga in någon, då har man också 
väsentlighetsvillkoret som ska vara uppfyllt. Det kan bli ett bättre utbyte och bättre båtnad 
om det är flera som är med och delar på kostnaden.  

Det är ofta högre ambitionsnivå utom plan, speciellt vid tvistesituationer.  
Så är det i praktiken då när det gäller hanteringen. Det handlar hela tiden om det här med 
att hålla ner förrättningskostnaden. Man kan göra fruktansvärda djupdykningar men då 
skulle förrättningskostnaderna bli så höga att det skulle ta kål på hela båtnaden. I sådana 
här sammanhang skall man beakta att man skall ta hänsyn till normal förrättningskostnad i 
båtnadsbedömningen. I vissa fall så har man besvärliga sakägare som fördyrar förrättningar, 
genom att komma dragandes med allt möjligt som man måste behandla på något sätt. Och 
kostnaderna kan dra iväg. Men vad jag förstår så sägs det att när det gäller 
båtnadsbedömningen skall man se till vad det normalt kan komma att kosta för 
lantmäteriförrättningen. 

Gör man formliga kalkyler så är det så stor osäkerhetsfaktor. 
När man går ut och skall upphandla det här. Är det då köparens eller säljarens marknad, 
hur är det aktuella ränteläget och så vidare. Det är så många faktorer som ger en stor 
osäkerhet som avgör vad t ex vägen faktiskt kommer att kosta. 
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13. Uppfattar du att det är en skillnad mellan lekyta och lekplats i en detaljplan? 
Om ja vad utgör skillnaden? 
Lekplats har sannolikt särskilda anordningar. Lekyta är av enklare beskaffenhet, som en 
bollplan eller gräsmatta. Kontra lekplats med alla de här anordningarna som helst skall vara 
EU-godkända. Lekyta är billigare. 

14. Styr du i anläggningsbeslutet hur lekplatsen skall utformas och därmed vad den 
kommer att kosta i runda tal? 
I vissa fall är det exploatören som fixar allt, och så köper man fastigheten med alla 
delaktigheter i anläggningarna. Men om man inte har det läget och skall bilda 
gemensamhetsanläggning, då måste man ju kunna ha en kostnadsbedömning med i bilden. 
Man måste precisera vad det är för storlek och standard, med åtföljande 
kostnadsbedömning för att fastighetsägarna skall kunna ta ställning till vad de tycker om 
det här. Hur skall man kunna säga ja eller nej till en anläggning när man inte vet den totala 
kostnadsbilden, vad det skulle innebära för en själv som fastighetsägare.  
Bildar man gemensamhetsanläggning så kan man inte ha det här diffust och tala om 
lekanordningar av vilket som helst slag.  

 

 



Båtnadsbedömningar – En studie av bildade gemensamhetsanläggningar 

Bilaga E:1 

E. Förrättningsakt 1485K-12/154 (utdrag BE2 och PR1) 
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